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Προκήρυξη 
θέσης εργασίας 
Εκπαιδευτικού 

μερικής απασχόλησης 

Στη Δομή Φιλοξενίας Ασυ-
νόδευτων Ανηλίκων «Φρί-
ξος» της ΑΡΣΙΣ στην Αλε-

ξανδρούπολη
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Εκδήλωση για τις 
προσπάθειες ίδρυσης 
Πανεπιστημίου στη 

Θράκη  

Σήμερα στη Κομοτηνή 
από το ΔΠΘ
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Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη: Ξεκινούν 

πάλι οι συζητήσεις Ελλάδας – Βουλγαρίας

Το ξεχασμένο έργο φέρνει στο προσκήνιο το εμπάργκο της ΕΕ στο ρωσικό 
πετρέλαιο και η αύξηση των τελών διαμετακόμισης για τη χρήση του Στενού 
του Βοσπόρου. Ένας τερματικός σταθμός 650χιλ τόνων στην Αλεξ/πολη θα 

εξασφάλιζε συνεχή τροφοδοσία στα πλοία
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Η Αλεξανδρούπολη τίμησε τον 
πολιούχο της Άγιο Νικόλαο

Τοπικοί φορείς και πολίτες έδωσαν το «παρών» στη θεία λειτουργία, 
αλλά και στην λιτανεία της εικόνας. Τιμητική διάκριση από την 

Μητρόπολη στον Πρύτανη του ΔΠΘ �  9

Γεύσεις της ΑΜΘ βραβεύτηκαν Γεύσεις της ΑΜΘ βραβεύτηκαν 
στα 15α Βραβεία Ποιότητας του στα 15α Βραβεία Ποιότητας του 
Γαστρονόμου Γαστρονόμου 

«Ο πολεοδόμος που άλλαξε την «Ο πολεοδόμος που άλλαξε την 
Καλαμάτα»… Ο Σταύρος Μπένος Καλαμάτα»… Ο Σταύρος Μπένος 
μιλάει για το Γρηγόρη  Διαμαντόπουλομιλάει για το Γρηγόρη  Διαμαντόπουλο

Μαυρίδης: «Το υπουργείο πρέπει να 
δώσει λύση, με άμεση προσαρμογή 

στην απόφαση του ΣτΕ»
Για την αντισυνταγματικότητα μεταφοράς αρμοδιοτήτων 

στην οικονομική επιτροπή μίλησε ο δήμαρχος Ορεστιάδας. 
Παραδέχτηκε πως η “διάταξη Θεοδωρικάκου”, 

«απογύμνωσε και εξευτέλισε τα δημοτικά συμβούλια, 
ψαλιδίζοντας τις αρμοδιότητές τους»
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«Διαζύγιο» Ουσταμπασίδη 
και Αλεξανδρούπολης FC
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�  16  16
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Στο Διευρωπαϊκό 
Δίκτυο Μεταφορών 
εντάχθηκε το λιμάνι 
Αλεξανδρούπολης 

● Στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών στις Βρυξέλλες συμφωνήθηκε η συμπερίληψη 
του λιμένα στο εκτεταμένο δίκτυό του

● Καραμανλής: «Ξεκλειδώνουν χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά ταμεία για την περιοχή»

● Για προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων για τη βελτίωση των υποδομών του λιμένα, 
έκανε λόγο ο υπουργός
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Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
∆. Μπένδρελης

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

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

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

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1941
Οι Ιάπωνες με 200 αεροσκάφη κα-
ταστρέφουν την αμερικανική ναυτική 
βάση του Περλ Χάρμπορ στη Χαβάη. 
Χιλιάδες οι νεκροί και οι τραυματίες.

1965
Με ταυτόχρονες λειτουργίες στην 
Κωνσταντινούπολη και στη Ρώμη 
από τον Πατριάρχη Αθηναγόρα και 
τον Πάπα Παύλο ΣΤ’ γίνεται αμοιβαία 
άρση του αλληλοαφορισμού.

1972
Οι ΗΠΑ εκτοξεύουν το διαστημό-
πλοιο Apollo 17, στην τελευταία απο-
στολή του προγράμματος Apollo στη 
Σελήνη.

1975
Ο Βασίλης Χατζηπαναγής κάνει το 
ντεμπούτο του στον αγώνα Ηρακλή 
- Ατρόμητου στη Βέροια. Θα αγωνι-
στεί στο ελληνικό πρωτάθλημα πο-
δοσφαίρου 281 φορές και θα πετύ-
χει 61 γκολ.

1994
Ο υπουργός Εξωτερικών Κάρολος 
Παπούλιας πραγματοποιεί την πρώ-
τη επίσκεψη έλληνα υπουργού στο 
χωριό «Μπελογιάννης», στη Βουδα-
πέστη, όπου οι κάτοικοι είναι κυρί-
ως ελληνικής καταγωγής, πολιτικοί 
πρόσφυγες.

2008
Επεκτείνονται σε όλη τη χώρα τα 
επεισόδια για το θάνατο του 16χρο-
νου μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορό-
πουλου από σφαίρα ειδικού φρου-
ρού στα Εξάρχεια. Πυρπολούνται 
καταστήματα στο κέντρο της Αθή-
νας. ∆εν γίνονται αποδεκτές από 
τον πρωθυπουργό οι παραιτήσεις 
του Υπουργού Εσωτερικών Προκόπη 
Παυλόπουλου και του υφυπουργού 
του, Παναγιώτη Χηνοφώτη.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1949
Τομ Γουέιτς, αμερικανός ρόκερ.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1976
Κώστας Μουσούρης, έλληνας ηθο-
ποιός, σκηνοθέτης του θεάτρου και 
θεατρικός παραγωγός. (Γεν. 1903)

2016
Γκρεγκ Λέικ, βρετανός κιθαρίστας, 
ιδρυτικό μέλος των συγκροτημά-
των του προοδευτικού ροκ «King 
Crimson» και «Emerson, Lake & 
Palmer». (Γεν. 10/11/1947)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Στον «αυτόματο πιλότο» το νοσοκομείο 
Διδυμοτείχου, αγώνας για την αυτονομία του

7
ΔΕΚ
2013

Αγώνα για την νομική και διοικητική αυτο-
τέλεια του νοσοκομείου ∆ιδυμοτείχου, προ-
κειμένου να εξασφαλιστεί τόσο η επιβίωσή 
του, όσο και η παροχή ποιοτικών υπηρεσι-
ών υγείας προς τους κατοίκους του κεντρι-
κού και βόρειου Έβρου, δίνουν οι εργαζό-
μενοι του νοσηλευτικού ιδρύματος. Μετά 
την απόφαση της προηγούμενης ηγεσίας 
του υπουργείου υγείας για λειτουργία του 
νοσοκομείου ∆ιδυμοτείχου ουσιαστικά ως 
«παράρτημα» του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, τα προ-
βλήματα για το ∆ιδυμότειχο άρχισαν να δι-
ογκώνονται δραματικά. Κι ενώ πριν από λί-
γες ημέρες, με σχετική τροπολογία που ήλθε 
στη Βουλή, άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα που 
είχαν την ίδια μοίρα, κατάφεραν και επα-
νάκτησαν την αυτοτέλειά τους, δεν υπήρ-
ξε κανένα σχετικό αίτημα από βουλευτές 
του νομού για το νοσοκομείο ∆ιδυμοτεί-
χου, όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι.

Ο καιρός σήμερα
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Ανατολή - 07:27
Δύση - 16:49

10...14

22

6...12



Η ΓΝΩΜΗ
7  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2022

ΑΠΟΨΕΙΣ 3

Είπαν

Μικρογνωμικά

Σπαράζουν καρδιές στις Σέρ-
ρες που πενθεί τον 11χρονο 
Βασίλη, τον μαθητή της έκτης 
τάξης του 9ου Δημοτικού Σχο-
λείου που έχασε τη ζωή του 
μετά την έκρηξη στο λεβητο-
στάσιο. Συγκλονιστικό είναι το 
μήνυμα ενός παιδιού, του Μά-
νου, έξω από το σχολείο τους 
που μέχρι χθες ακόμα ήταν μα-
ζί με τον αγαπημένο του φίλο 
και συμμαθητή, όπως μετέδωσε 
χθες το epilogestv. Κρατά λίγα 
λουλούδια και ένα χαρτί που 
με μεγάλα γράμματα γράφει: 
«Κάντε χώρο εκεί ψηλά, έρχε-
ται να παίξει ο Βασίλης».  Την 
ίδια ώρα, οι ευθύνες για την 
τραγωδία έχουν γίνει «μπαλά-
κι» μεταξύ των εμπλεκομένων. 
Καμία έκπληξη… 
Κ.Η. 

Αληθινή τραγωδία 

Μία εξαιρετική πρωτοβουλία 

«Διαζύγιο» Ουσταμπασίδη και 
Αλεξανδρούπολης FC 

Στην λύση της συνεργασίας τους προ-
χώρησαν Αλεξανδρούπολη FC και Νίκος 
Ουσταμπασίδης, με τους Εβρίτες να εί-
ναι πλέον σε αναζήτηση νέου τεχνικού 
ενόψει της δύσκολης συνέχεις στην Γ’ 
Εθνικής με τους Τόλη Μπίτσιο και Παύ-
λο Καρατίδη να συνεχίζουν ως προσω-
ρινό τεχνικό δίδυμο.

Στο διοικητικό συμβούλιο που έχει 
απόψε στις 21:00 η ομάδα, θα πέσουν 
στο τραπέζι τα ονόματα για τον αντικα-
ταστάτη του Εβρίτη προπονήτη. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι δεν αποκλείεται ο νέος 
προπονητής της ομάδας να προέρχεται 
από τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης.

Η ανακοίνωση της ομάδας αναφέρει:
Η Αλεξανδρούπολη FC ανακοινώνει 

το φιλικό “διαζύγιο” με τον προπονητή 
Νίκο Ουσταμπασίδη..Η ομάδα τον ευ-
χαριστεί για την προσφορά του και του 
εύχεται καλή συνέχεια στην επαγγελ-
ματική του καριέρα.. Η ομάδα βρίσκε-
ται ήδη σε αναζήτηση νέου προπονητή 
ενώ στον πάγκο της ομάδας προσωρινά 
θα κάτσουν ο Τόλης Μπίτσιος και ο τε-
χνικός διευθυντής της ομάδας Παύλος 
Καρατίδης! (Sportsaddict.gr). Η ομάδα 
της Αλεξανδρούπολης μετρά 4 ήττες σε 
5 παιχνίδια στο ξεκίνημα της Γ΄Εθνικής

Γ.Π.

Εκδήλωση για τις προσπάθειες 
ίδρυσης Πανεπιστημίου στη Θράκη 

Το 2023 είναι το έτος κατά το οποίο 
συμπληρώνονται 50 χρόνια από την 
ίδρυση του Δημοκριτείου Πανεπιστημί-

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
των Ατόμων με Αναπηρία (3/12), το δι-
οικητικό συμβούλιο και ο πρόεδρος του 
Νομαρχιακού Συλλόγου ΑμεΑ Έβρου 
Κώστας Ευθυμιάδης, επισκεφθήκαν το 
νηπιαγωγείο της Παλαγίας και μέσα σε 

ένα εξαίρετο κλίμα, τα παιδιά παρακο-
λούθησαν με ενδιαφέρον την ενημέρω-
ση για θέματα αναπηρίας. Μία πρωτο-
βουλία που μακάρι να επεκταθεί και σε 
άλλα σχολεία του νομού μας. 

Κ.Η.

Με σχέδιο εγκρίθηκε η έντα-
ξη του λιμανιού της Αλεξαν-
δρούπολης στο εκτεταμένο 
Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μετα-
φορών (ΔΕΔ-Μ), μίας κομ-
βικής σημασίας εξέλιξη η 
οποία απελευθερώνει ευρω-
παϊκά κεφάλαια και προσελ-
κύει ιδιωτικές επενδύσεις..

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Είναι μάλλον πολύ νωρίς για 
να κάνουμε τη διαπίστωση 
εάν ο πληθωρισμός φτάνει 
στην κορύφωσή του, αλλά 
μπορώ να πω με σιγουριά ότι 
είναι πιθανό να βρισκόμαστε 
κοντά στην κορύφωση του 
πληθωρισμού… αν βρισκό-
μαστε ήδη σε φάση κορύφω-
σης ή αν αυτή θα έλθει στις 
αρχές του 2023, δεν είναι 
ακόμη βέβαιο 
Φ. ΛΕΪΝ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΕΚΤ

ου Θράκης. Είναι έτος ορόσημο κατά το 
οποίο λήφθηκε μια κρίσιμη απόφαση η 
οποία τελικά διαμόρφωσε τόσο τη φυσι-
ογνωμία όσο και την πνευματική, πολιτι-
στική και οικονομική ανάπτυξη της περιο-
χής. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
ανοίγει την αυλαία των εορτασμών με 
την εναρκτήρια εκδήλωση αφιερωμένη 
στις προσπάθειες  για τη διεκδίκηση της 
ίδρυσής του.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων 
από το Συμπόσιο Εργασίας που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 2 - 3 Δεκεμβρίου 1972, 
με συμμετοχή πανεπιστημιακών Καθηγη-
τών και εκπροσώπων των φορέων της 
Ροδόπης, με σκοπό τον συντονισμό των 
προσπαθειών για τη διεκδίκηση ίδρυσης 
Πανεπιστημίου στη Θράκη, πραγματοποιεί-
ται εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό, με θέμα:

“ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΚΡΙΤEIΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜIΟΥ 
ΘΡAΚΗΣ

50 χρόνια από το Συμπόσιο Εργασίας 
της 2ας και 3ης Δεκεμβρίου 1972”

την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 και 
ώρα 18:30 μ.μ. στη Λέσχη Κομοτηναίων 
(Σοφούλη και Δημοκρίτου)

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Πρύ-
τανης του Δ.Π.Θ. Καθηγητής Αλέξανδρος 
Πολυχρονίδης. Η Καθηγήτρια Μαρία Νε-
γρεπόντη-Δελιβάνη θα καταθέσει την προ-
σωπική μαρτυρία της για τις προσπάθει-
ες πανεπιστημιακών Καθηγητών για την 
ίδρυση Πανεπιστημίου στην Κομοτηνή, 
ενώ ο κ. Άρης Γ. Μανούδης θα αναφερθεί 
στο ιστορικό των προσπαθειών υποστήρι-
ξης, από τοπικούς παράγοντες, της ίδρυ-
σης Πανεπιστημίου στη Θράκη και τον συ-
ντονισμό τους από τον Γεώργιο Μανούδη. 

Γ.Π. 
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Φωταγωγήθηκε για πρώτη φορά καράβι στο Φανάρι του Δήμου Κομοτηναίων, ως μέρος του γενικότερου 
Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου. Η φωταγώγηση έγινε παραμονή της γιορτής του προστάτη των ναυτικών, 
Αγίου Νικολάου. Θα λειτουργεί με χρονοδιακόπτη και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της εορταστικής περιόδου.
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«Το υπουργείο πρέπει να δώσει άμε-
σα λύση, κατά τη γνώμη μου και πριν 
το τέλος του χρόνου, αναφορικά με την 
υποχρέωση προσαρμογής στην απόφα-
ση Συμβουλίου της Επικρατείας, που 
έκρινε αντισυνταγματική τη μεταφορά 
αποφασιστικών αρμοδιοτήτων, από τα 
δημοτικά συμβούλια στις οικονομικές 
επιτροπές». Αυτό δήλωσε ο δήμαρχος 
Ορεστιάδας, Βασίλης Μαυρίδης, μιλώ-
ντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, προσθέτο-
ντας πως «δεν μπορεί να υπάρχει αβε-
βαιότητα και αμφισβήτηση οποιασδήποτε 
απόφασης παίρνουν οι οικονομικές επι-
τροπές, καθώς, στο εξής, θα υπάρχει ο 
κίνδυνος ακόμα και προσφυγής κατά των 
αποφάσεων αυτών, από οποιονδήποτε 
ενδιαφερόμενο. 

Ο ίδιος ανέφερε, μάλιστα, ότι για την 
αποφυγή ενός τέτοιου ενδεχόμενου, η 
δημοτική αρχή εξετάζει την άμεση επα-
ναφορά της αποφασιστικής αρμοδιότη-
τας στο δημοτικό συμβούλιο, για εκείνα 
τα θέματα που είχαν μεταβιβαστεί στις 
οικονομικές επιτροπές με τη “διάταξη 
Θεοδωρικάκου”. «Για το επόμενο διάστη-
μα θα πρέπει να είμαστε όλοι επιφυλα-
κτικοί στα θέματα που εισάγουμε στην 
οικονομική επιτροπή, και συγκεκριμένα 
για εκείνα που με τον προηγούμενο νό-
μο (του ΣΥΡΙΖΑ) ήταν θέματα του δη-
μοτικού συμβουλίου», ανέφερε συγκε-
κριμένα ο κ. Μαυρίδης, καλώντας την 
ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών να 

μην καθυστερήσει και «να δώσει άμεσα 
λύση, διότι δεν είναι δυνατόν, για άλ-
λον ένα χρόνο περίπου, που διαρκεί η 
δημοτική περίοδος, να υπάρχει αυτή η 
αβεβαιότητα». 

Παραδέχτηκε επίσης πως η “διάταξη 
Θοεδωρικάκου”, παρότι στόχευε στην 
«ευέλικτη λειτουργία των δήμων και 
στην αντιμετώπιση πιθανών φαινομέ-
νων ακυβερνησίας τους», τελικά «απο-
γύμνωσε και εξευτέλισε τα δημοτικά 
συμβούλια, ψαλιδίζοντας τις αρμοδιό-
τητές τους».

 Σχολιάζοντας, τέλος, την απόφαση 
του Σ. τ. Ε., ο δήμαρχος Ορεστιάδας χα-
ρακτήρισε «ορθή» την αιτιολογία της, 
αφού, όπως είπε, «η αντισυνταγματικό-
τητα που έκρινε το Συμβούλιο της Επι-
κρατείας, αφορά τη χρονική στιγμή που 
αποφασίστηκε η μεταφορά των αρμο-
διοτήτων στις οικονομικές επιτροπές, 
κρίνοντας ότι κάτι τέτοιο θα έπρεπε να 
γίνει πριν τη διενέργεια των εκλογών 
(2019), γιατί οι ψηφοφόροι-πολίτες ψή-
φιζαν με ένα συγκεκριμένο νομοθετικό 
πλαίσιο, που προέβλεπε συγκεκριμένα 
πράγματα, τα οποία μετά την ψήφο και 
με τις διατάξεις που ακολούθησαν, ανα-
τράπηκαν. Άρα μπορεί να θεωρήσει κά-
ποιος ότι ξεγελάστηκαν οι πολίτες…», 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαυρίδης.
Χρυσούλα Σαμουρίδου - ΕΡΤ 
Ορεστιάδας

Μαυρίδης:
«Το υπουργείο 
πρέπει να δώσει 
λύση, με άμεση 
προσαρμογή στην 
απόφαση του ΣτΕ»

Την θέσπιση Ταμείου Αλ-
ληλεγγύης από το κράτος 
ζητούν οι γονείς της Ελέ-
νης Τοπαλούδη, ώστε οι 
οικογένειες των αδικοχα-
μένων παιδιών να αντιμε-
τωπίζουν τα οικονομικά 
προβλήματα που προκύ-
πτουν.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΣΟΥΦΛΙ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Στην πλατεία του Θουρίου ακινητοποιήθηκε 
από περιπολικό της Τροχαίας Ορεστιάδας το 
όχημα που οδηγούσε ηλικιωμένη γυναίκα, κι-
νούμενη για αρκετά χιλιόμετρα αντίθετα στο 
ρεύμα της Εθνικής Οδού Ορεστιάδας-Διδυ-
μοτείχου, χωρίς να το έχει αντιληφθεί, όπως 
δήλωσε στους αστυνομικούς. Το περιστατι-
κό συνέβη λίγο μετά τις 5:30 εχθές το από-
γευμα, και όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του 
thrakinea.gr, προκάλεσε μεγάλη αναστάτω-
ση στους οδηγούς που κινούνταν κανονικά 
στο ρεύμα τους, οι οποίοι και ειδοποίησαν 
την Τροχαία. (ΕΡΤ)

Συνάντηση ενημέρωσης - διαβού-
λευσης έργου "εκπόνηση θεματικών 
σχεδιασμών διαχείρισης για τον το-
μέα της γεωργίας και της κτηνο-
τροφίας σε επιλεγμένες προστα-

τευόμενες περιοχές της περιφέρειας 
ανατολικής Μακεδονίας Θράκης" την 
Τετάρτη 7/12/2022 στην αίθουσα 
δημοτικού συμβουλίου Σουφλίου. 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 
συμμετάσχουν

Το ερχόμενο Σάββατο, 10 Δεκεμβρί-
ου, στις 6 το απόγευμα, θα φωταγω-
γηθεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο 
στην κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, 
ανοίγοντας ουσιαστικά και το πρό-
γραμμα των χριστουγεννιάτικων εκ-
δηλώσεων «Αγγέλων Φως», που δι-
οργανώνει μέχρι τις 18 του μήνα ο 
δήμος Ορεστιάδας.

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 1

2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Στο αναθεωρημένο Διευρωπαϊκό Δί-
κτυο Μεταφορών συμπεριλήφθηκε το 
λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, με χθεσι-
νή απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών 
Μεταφορών της Ε. Ε. Η εξέλιξη αυτή 
θεωρείται εξαιρετικά σημαντική για το 
μέλλον του λιμένα, καθώς διασφαλίζει 
τη χρηματοδότηση όλων των επενδύ-
σεων και υποδομών που σχεδιάζεται να 
γίνουν σε αυτόν από το Δημόσιο, μετά 
και την ματαίωση του διαγωνισμού ιδι-
ωτικοποίησης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΙΛΗΣΕ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ            

Παραδέχτηκε πως η “διάταξη Θεοδωρικάκου”, 
«απογύμνωσε και εξευτέλισε τα δημοτικά συμβούλια, 
ψαλιδίζοντας τις αρμοδιότητές τους»
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Tη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου, 
στο Συμβούλιο Υπουργών Με-
ταφορών στις Βρυξέλλες, συμ-
φωνήθηκε η Γενική Προσέγ-
γιση (General Approach) επί 
της Πρότασης Κανονισμού για 
την αναθεώρηση του Διευρω-
παϊκού Δικτύου Μεταφορών 
(ΔΕΔ-Μ).

Μετά από εντατικές δια-
πραγματεύσεις καθ’ όλη τη 
διάρκεια της χρονιάς, το συ-
ναρμόδιο Υπουργείο και η ελ-
ληνική κυβέρνηση με συντο-
νισμένες ενέργειες – μέσω 
διαμόρφωσης και υποβολής 
θέσεων στην αρμόδια Ομάδας 
Εργασίας Διατροπικών Μετα-
φορών, αλλά και παρεμβάσεις 
της Μόνιμης Αντιπροσωπείας 
σε επίπεδο Γενικής Διεύθυν-
σης Κινητικότητας και Μετα-
φορών (DGMOVE) και Επιτρό-
που Μεταφορών – πέτυχε την 
συμπερίληψη του λιμένα της 
Αλεξανδρούπολης στο εκτετα-
μένο δίκτυο του Διευρωπαϊκού 
Δικτύου Μεταφορών.

«Η Αλεξανδρούπολη, μέσω 
των πολλαπλών και σταθερο-
ποιητικών για την περιοχή ρό-
λων της ως ενεργειακός, με-
ταφορικός και στρατιωτικός 
κόμβος, αποτελεί πλέον λιμά-

νι του εκτεταμένου Διευρω-
παϊκού Δικτύου Μεταφορών 
ΔΕΔ-Μ», τόνισε ο υπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών 
Κώστας Καραμανλής, κατά 
τις εργασίες του Συμβουλίου 
των Υπουργών Μεταφορών 
της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε 
στις Βρυξέλλες.

Ο υπουργός, στην παρέμβα-
σή του, τόνισε ότι το ΔΕΔ-Μ 
αποτελεί «τη βάση της πολιτι-
κής μεταφορών και των επεν-
δυτικών προτεραιοτήτων της 
ΕΕ, και, ταυτόχρονα, ένα ερ-
γαλείο αειφορίας, συνοχής 
και περιφερειακής ανάπτυ-
ξης», επισημαίνοντας πως τα 
κράτη – μέλη, σε αντίθεση με 
το παρελθόν, κινήθηκαν με ευ-
ελιξία και προσαρμοστικότητα 
στη νέα τάξη πραγμάτων που 
διαμορφώθηκε από τη Ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία.

Ξεκλειδώνουν 
χρηματοδοτήσεις

Επιπλέον, τόνισε ότι, με την 
ένταξη του λιμανιού της Αλε-
ξανδρούπολης στο ΔΕΔ-Μ, 
«ξεκλειδώνουν χρηματοδοτή-
σεις από τα ευρωπαϊκά ταμεία, 
προσελκύοντας, ταυτόχρονα, 
το ενδιαφέρον και για ιδιωτι-

κά κεφάλαια, για τη βελτίωση 
των υποδομών του».

Ο κ. Καραμανλής επισήμα-
νε, επίσης, ότι η Αλεξανδρού-
πολη, ως ενεργειακός, με-
ταφορικός και στρατιωτικός 
κόμβος, διαδραματίζει, πλέον, 
σημαντικό σταθεροποιητικό 
ρόλο στην περιοχή της ΝΑ Ευ-
ρώπης. «Αυτό το αποτέλεσμα 
ήρθε μετά από συντονισμένες 
προσπάθειες των τελευταίων 
τριών ετών και αποδίδει στο 
συγκεκριμένο λιμάνι τη γεω-
στρατηγική σημασία που του 
ανήκει μέσα στο ΔΕΔ-Μ», εί-
πε ο υπουργός.

Ο κ. Καραμανλής, έκανε επί-
σης, ιδιαίτερη αναφορά στο δι-
ακρατικό έργο κοινού ενδιαφέ-
ροντος “Sea2Sea”, που αφορά 

στη σιδηροδρομική σύνδεση 
των λιμένων Θεσσαλονίκης 
– Καβάλας – Αλεξανδρούπο-
λης στο Αιγαίο με αυτούς του 
Μπουργκάς και της Βάρνας 
στη Μαύρη Θάλασσα και Ρού-
σε στο Δούναβη.

Σιδηροδρομικά έργα άνω 
των 4,5 δισ. ευρώ

Ο Υπουργός υπογράμμισε 
ότι Ελλάδα και Βουλγαρία, 
προχωρούν πλέον συντονι-
σμένα αναγνωρίζοντας τους 
υψηλούς στόχους της Πρότα-
σης Κανονισμού για τη δια-
μόρφωση ενός Ευρωπαϊκού 
Δικτύου υψηλών προδιαγρα-
φών, χωρίς αποκλεισμούς, με 
δυνατότητες για προσέλκυση 
κεφαλαίων. «Ήδη, με τη δια-

δικασία του ανταγωνιστικού 
διαλόγου προκηρύξαμε τα σι-
δηροδρομικά έργα, το μεγαλύ-
τερο πρόγραμμα σιδηροδρο-
μικών έργων που έχει γίνει 
ποτέ, με προϋπολογισμό που 
υπερβαίνει τα 4,5 δισ. ευρώ 
και που όταν θα ολοκληρωθεί 
θα αλλάξει τον χάρτη των με-
ταφορών», υπογραμμίζοντας 
ότι «τα σιδηροδρομικά έργα 
σημαίνουν πρόοδο, ενίσχυση 
της διεθνούς θέσης της χώρας 
μας, τοπική ανάπτυξη, καλύτε-
ρη καθημερινότητα και ποιό-
τητα ζωής».

Μάλιστα, τόνισε ότι «εντός 
2023 αναμένεται να ξεκινή-
σει η υλοποίησή τους και αυ-
τή η σύνδεση των πέντε θα-
λάσσιων και ενός ποτάμιου 

λιμένα, αναμένεται να προ-
σελκύσει σημαντικά φορτία 
και ροές μεταξύ χωρών της 
Μέσης και Άπω Ανατολής και 
χωρών της Μαύρης Θάλασσας 
και της Ανατολικής Ευρώπης, 
καθώς παρακάμπτει τα στενά 
του Βοσπόρου».

Στο περιθώριο του Συμβου-
λίου, ο Υπουργός Υποδομών 
και Μεταφορών κ. Καραμαν-
λής μαζί με τον ομόλογό του 
από την Βουλγαρία κ. Alexiev, 
ενημέρωσαν την Επίτροπο Με-
ταφορών κα Α. Valean σχετι-
κά με το έργο “Sea2Sea” και 
υπογράμμισαν την ανάγκη για 
στενή συνεργασία και στήριξη 
από πλευράς ΕΕ.

Στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών 
εντάχθηκε το λιμάνι Αλεξανδρούπολης 

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: «ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΥΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ» 

Για προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων 
για τη βελτίωση των υποδομών του 
λιμένα, έκανε λόγο ο υπουργός 

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρού-
πολη επαναπροκηρύσσει 1 νέα θέση 
Εκπαιδευτικού μερικής απασχόλησης.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 
31/01/2023, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Εκπαιδευτικού μερικής 
απασχόλησης
Απαραίτητα προσόντα:

• Τίτλος σπουδών Πτυχίου Α.Ε.Ι. Εκ-
παιδευτικού (Παιδαγωγοί, Φιλόλογοι, 
Νηπιαγωγοί).

• Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
• Προηγούμενη επαγγελματική εμπει-

ρία ενός έτους σε συναφές αντικείμενο.
• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
• Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.

Επιθυμητά προσόντα:
• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσ-

σας(προτιμητέα γνώση γαλλικών ή 
γερμανικών).

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε 
συναφές αντικείμενο.

Συνεκτιμημένα προσόντα:
• Προηγούμενη απασχόληση στο με-

ταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία 
με ευάλωτες ομάδες.

• Εθελοντική εργασία.

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κρι-

θούν κατά τη συνέντευξη:

• Εμπειρία στην επικοινωνία και δι-
αμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτι-
κούς φορείς σε υπηρεσίες προς ευπα-
θείς κοινωνικές ομάδες γενικότερα ή 
των παιδιών ειδικότερα,

• Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαί-
σιο λειτουργίας της ομάδας

• Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθή-
κες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλι-
ών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και 
στη μη διάκριση, εχεμύθεια

• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, 
εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξω-
στρέφειας και στην επικοινωνία με δη-

μόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς.
• Διάθεση εξέλιξης (κατάρτιση, επι-

μόρφωση, ενημέρωση)
• Δυνατότητα ευελιξίας και προσαρ-

μογής

Ώρες απασχόλησης 
(εβδομαδιαίως): 20

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται 
να αποστείλουν μέσω email στο arsis.
staff @gmail έως τις 11/12/2022 στις 
17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυ-
ξη για την θέση Εκπαιδευτικού μερι-
κής- Φρίξος».

1. Βιογραφικό Σημείωμα
2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέ-

ροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βι-
ογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς 
επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα 
συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξι-
ολόγησης)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υπο-
ψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς 
επίδειξη τα κάτωθι:

1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής 
ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπου-

δών
3. Φωτοαντίγραφο Πιστοποίησης 

Ξένων Γλωσσών
4. Φωτοαντίγραφο Πιστοποίησης 

Η/Υ
5. Συστατικές επιστολές από προη-

γούμενους εργοδότες εφόσον υπάρχουν
Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα 

προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα 
παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπερι-
ληφθούν στην τελική διαδικασία αξι-
ολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βά-
ση τα προσόντα που ζητούνται για κά-
θε θέση, τα οποία αποτελούν και τα 
κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού 
προσωπικού, και με βάση την αρχή των 
ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των 
βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπι-
στευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέ-
χρι τις 12/12/2022 και οι υποψήφιοι 
που θα περάσουν στη δεύτερη φάση 
αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδο-
ποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά 
στις 12/12/2022.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιη-
θούν είτε δια ζώσης είτε online (μέσω 
skype) στις 13/12/2022.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Εκπαιδευτικού μερικής απασχόλησης 

Στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 
«Φρίξος» της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη.
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Την εβδομάδα αναφοράς 
(28 Νοεμβρίου 2022 – 04 
Δεκεμβρίου 2022) καταγρά-
φηκαν 43.748 κρούσμα-
τα COVID-19 (4.193 ανά 
εκατoμμύριο πληθυσμού: 
-1% εβδομαδιαία μεταβο-
λή) εκ των οποίων οι επανα-
λοιμώξεις αφορούν το 28% 
των λοιμώξεων. Ο συνολι-
κός αριθμός των λοιμώξεων 
από την έναρξη της πανδημί-
ας ανέρχεται σε 5.448.700 εκ 
των οποίων 52.2% γυναίκες.

Το σύνολο των εισαγωγών, 
στα νοσοκομεία της επικρά-
τειας, την εβδομάδα ανα-
φοράς ήταν 1.188 ασθενείς 
(7μερος μ.ό.: 170, -7% εβδο-
μαδιαία μεταβολή), ενώ το 
σύνολο των εξιτηρίων ανέρ-
χεται σε 1.056 ασθενείς (7με-
ρος μ.ο.: 151, -16% εβδομα-
διαία μεταβολή).3 Ο αριθμός 
των ασθενών που νοσηλεύ-
ονται διασωληνωμένοι μέχρι 
τέλος της εβδομάδας αναφο-
ράς είναι 91 (70.3% άνδρες) 
με διάμεση ηλικία 76 έτη και 
το 98.9% να έχει υποκείμενο 
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών 

και άνω.
Την εβδομάδα αναφοράς 

καταγράφηκαν 154 θάνα-
τοι ασθενών COVID-19 (15 
ανά εκατομμύριο πληθυσμού: 
19% εβδομαδιαία μεταβολή) 
εκ των οποίων οι 23 (15%) 
απεβίωσαν μετά την παρέ-
λευση τουλάχιστον 29 ημε-
ρών από την ημερομηνία ερ-
γαστηριακής επιβεβαίωσης 
της λοίμωξης COVID-19, ενώ 
από την έναρξη της επιδημίας 
έχουν καταγραφεί συνολικά 
34.482 θάνατοι, με το 96.1% 
είχε υποκείμενο νόσημα ή/και 
ηλικία 70 ετών και άνω 

 Υποχρεωτικό το 
rapid test μέχρι τον 
Μάρτιο για τους 
ανεμβολίαστους 
εργαζόμενους

Αυτό που είχε προαναγγεί-
λει το Dnews παίρνει επίση-
μη μορφή καθώς, σύμφωνα 
με νέα διάταξη σε νομοσχέ-
διο του Υπουργείο Υγείας που 
βγαίνει σε διαβούλευση, υπο-
χρεωτικό θα μείνει το rapid 
test για τους ανεμβολίαστους 

εργαζόμενους μέχρι και τις 31 
Μαρτίου του 2023. Παρατεί-
νεται έως την 31η.3.2023 η 
υποχρέωση επίδειξης πιστο-
ποιητικού ή βεβαίωσης εμβο-
λιασμού ή νόσησης από τους 
εργαζόμενους στον δημόσιο 
και ιδιωτικό τομέα σε σχετι-
κή διάταξη του νομοσχεδίου 
του υπουργείου Υγείας. Ειδι-
κότερα με αρνητικό rapid test 
θα συνεχίζουν να πηγαίνουν 
στη δουλειά τους οι ανεμβο-
λίαστοι εργαζόμενοι μέχρι 31 
Μαρτίου 2023.

Οι εργαζόμενοι του ιδιωτι-
κού τομέα με φυσική παρου-
σία στον χώρο εργασίας που 
δεν έχουν εμβολιαστεί και δεν 
έχουν νοσήσει από κορωνοϊό 
το τελευταίο εξάμηνο υπο-
βάλλονται υποχρεωτικά -και 
με δική τους επιβάρυνση- σε 
διαγνωστικό έλεγχο νόσησης 
από τον κορωνοϊό (rapid test) 
μια φορά την εβδομάδα.

Ο έλεγχος ισχύει μια εβδο-
μάδα από την ημέρα διενέρ-
γειάς του. Κατά την πρώτη 
εφαρμογή της ΚΥΑ, ο έλεγ-
χος διενεργείται οποτεδήποτε 
εντός της εργάσιμης εβδομά-
δας κάθε εργαζομένου, χω-
ρίς οποιαδήποτε περαιτέρω 
δυσμενή συνέπεια. Συνεπώς, 
οι ανεμβολίαστοι εργαζόμε-
νοι θα συνεχίσουν να προσέρ-
χονται στην εργασία τους με 
αρνητικό rapid test το οποίο 
θα δηλώνεται στην πλατφόρ-
μα του gov.gr.

Ήδη από τον Σεπτέμβριο 
πήρε παράταση η προηγούμε-
νη απόφαση για τους ανεμβο-
λίαστους εργαζόμενους. Σύμ-
φωνα με την απόφαση που 
πήρε παράταση μέχρι 31 Δε-
κεμβρίου, η υποχρέωση των 
ανεμβολίαστων εργαζόμενων 
για πραγματοποίηση διαγνω-
στικού ελέγχου (rapid test) 
είναι για μία φορά τη βδο-

μάδα.
Ο διαγνωστικός έλεγχος 

νόσησης από τον κορωνοϊό 
COVID-19 διενεργείται ένα-
ντι αντιτίμου με επιβάρυνση 
του ίδιου του εργαζομένου, 
υποχρεωτικά μία φορά την 
εβδομάδα με τη χρήση τα-
χείας ανίχνευσης αντιγόνου 
κορωνοϊού COVID-19 (rapid 
test) σε ιδιωτικά διαγνωστι-
κά εργαστήρια ή σε ιδιωτι-
κές κλινικές ή σε φαρμακεία 
ή σε ιδιώτες ιατρούς. Στους 
διαγνωστικούς ελέγχους δεν 
προσμετρώνται οι διαγνωστι-
κοί έλεγχοι που διενεργού-
νται, ως οικειοθελής παροχή 
του εργοδότη, χωρίς επιβά-
ρυνση του εργαζόμενου.

Πλήρως εμβολιασμένοι θε-
ωρούνται:

α) όσοι έχουν ολοκληρώσει 
προ τουλάχιστον 14 ημερών 
τον εμβολιασμό για κορονο-
ϊό COVID-19 και επιδεικνύ-

ουν πιστοποιητικό εμβολια-
σμού με ταυτόχρονο έλεγχο 
ταυτοπροσωπίας του κατόχου 
και β) όσοι έχουν εμβολιαστεί 
για κορονοϊό COVID-19 με 
την πρώτη δόση του εμβολίου 
των δύο δόσεων, κατόπιν νο-
σούν από κορονοϊό COVID-19 
και επιδεικνύουν πιστοποιητι-
κό πλήρους κάλυψης-ανάρ-
ρωσης και εμβολιασμού με 
ταυτόχρονο έλεγχο ταυτο-
προσωπίας του κατόχου.

Στις περιπτώσεις που οι 
ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι 
στον ιδιωτικό τομέα κληθούν 
να παραστούν εκτάκτως στο 
χώρο εργασίας, ο διαγνωστι-
κός έλεγχος νόσησης, rapid 
test, δύναται να διενεργεί-
ται και αυθημερόν. Ο διαγνω-
στικός έλεγχος νόσησης από 
τον κορονοϊό COVID-19 εί-
ναι υποχρεωτικός για τους 
ανεμβολίαστους εργαζόμε-
νους προκειμένου να παρέ-
χουν την εργασία τους με 
φυσική παρουσία στον συμ-
φωνημένο στην ατομική τους 
σύμβαση τόπο εργασίας. Οι 
εργαζόμενοι που εργάζονται 
μία (1) ημέρα την εβδομάδα 
ή δύο (2) ημέρες την εβδο-
μάδα με χρονική απόσταση 
μεταξύ αυτών κατά μέγιστο 
μία (1) ημέρα, υποχρεούνται, 
στη διενέργεια διαγνωστικού 
ελέγχου νόσησης, υπό τους 
ίδιους όρους, μία (1) φορά 
την εβδομάδα έως και είκο-
σι τέσσερις (24) ώρες πριν 
από την προσέλευση στον χώ-
ρο εργασίας. Στους διαγνω-
στικούς ελέγχους δεν προ-
σμετρώνται οι διαγνωστικοί 
έλεγχοι που διενεργούνται, 
ως οικειοθελής παροχή του 
εργοδότη, χωρίς επιβάρυνση 
του εργαζόμενου.
dikaiologhtika.gr

Κορονοϊός: 43.748 κρούσματα 
και 154 θάνατοι σε μία εβδομάδα

ΤΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΤΗΝ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ 43.748 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ COVID-19 (4.193 ΑΝΑ 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ           

Υποχρεωτικό το rapid test μέχρι τον 
Μάρτιο για τους ανεμβολίαστους 
εργαζόμενους

Τα χρονίζοντα και επιδει-
νούμενα προβλήματα των κα-
τοίκων του χωριού Αγριάνη στο 
Δήμο Σουφλίου φέρνει στο Πε-
ριφερειακό Συμβούλιο Αν. Μα-
κεδονίας - Θράκης η Λαϊκή Συ-
σπείρωση.

Σε επερώτηση που κατέθε-
σαν στον Πρόεδρο του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου που απευ-
θύνεται στον Περιφερειάρχη 
ΑΜ-Θ, οι περιφερειακοί σύμ-
βουλοι της Λαϊκής Συσπείρω-
σης Σιδέρης Μιχαηλίδης, Γιάν-
νης Στεφανίδης και Θόδωρος 
Συμεωνίδης αναφέρουν:

«Είναι γνωστές οι ευθύ-
νες διαχρονικά όλων των κυ-
βερνήσεων για την πολιτική 
που ερημώνει τα χωριά μας. 

Η αντιαγροτική πολιτική της 
ΕΕ, η υποβάθμιση των όποιων 
στοιχειωδών υποδομών για 
αθλητισμό και πολιτισμό, η 
αποψίλωση του προσωπικού 
σε υπηρεσίες της κοινωνικής 
πρόνοιας, η παντελής έλλειψη 
μέτρων προστασίας από φυ-
σικές καταστροφές οδηγούν 
τους βιοπαλαιστές αγρότες στο 
ξεκλήρισμα, αφού η γη είτε συ-
γκεντρώνεται σε λίγα χέρια είτε 
παραδίνεται στα κοράκια των 
ΑΠΕ. Οι νέοι μεταναστεύουν 
είτε προς τα αστικά κέντρα εί-
τε προς το εξωτερικό.

Είναι χαρακτηριστική η πε-
ρίπτωση του χωριού Αγριά-
νη του Δήμου Σουφλίου στην 
Π.Ε. Έβρου. Η πλειοψηφία των 

κάτοικων είναι βιοπαλαιστές 
αγρότες ή περιστασιακά εργα-
ζόμενοι και πλήττονται, όπως 
όλος ο λαός, από το μεγάλο 
κόστος παραγωγής, την ακρί-
βεια, την ενεργειακή φτώχεια. 
Εκτός όμως των παραπάνω, 
ένα από τα πολυπληθέστερα 
και πιο ζωντανά χωριά του νο-
μού αντιμετωπίζει προβλήματα 
που η επιστήμη, η τεχνολογία, 
ο πλούτος που παράγει η αν-
θρώπινη εργασία, έπρεπε να τα 
είχαν ξεπεράσει εδώ και πολ-
λές δεκαετίες.

Συγκεκριμένα το χωριό 
Αγριάνη δεν έχει αγροτικό για-
τρό, με αποτέλεσμα τις μέρες 
που αυτός είναι σε όμορο χω-
ριό, οι κάτοικοι να αναγκάζο-
νται να πηγαίνουν εκεί. Πολλές 
φορές ηλικιωμένοι και μικρά 
παιδιά μετακινούνται ακόμα και 
με τα πόδια στο γειτονικό χω-
ριό για να εξεταστούν από το 

γιατρό, υποβάλλοντας τον εαυ-
τό τους σε ταλαιπωρία, θέτο-
ντας σε κίνδυνο ακόμα και την 
ζωή τους. Ένα από τα μεγαλύ-
τερα χωριά του Έβρου παρα-
μένει χωρίς τη στοιχειώδη ια-
τρική κάλυψη. Είναι ντροπή τον 
21ο αιώνα συνάνθρωποι μας 
να αναγκάζονται με καύσωνες 
και παγωνιές να περπατούν 4 
χιλιόμετρα για να γράψουν μια 
συνταγή.

Μεγάλη ανησυχία επίσης 
προκαλεί στους κατοίκους της 
Αγριάνης η κατάσταση με το δί-
κτυο ύδρευσης της κοινότητας. 
Ανησυχούν γιατί παρά τις προ-
ειδοποιήσεις για τις επιπτώ-
σεις της χρήσης αμιάντου στην 
υγεία, η ύδρευση συνεχίζει να 
γίνεται μέσα από δίκτυο αμια-
ντοσωλήνων. Με δεδομένο ότι 
το νερό είναι δημόσιο αγαθό, 
οι κάτοικοι έχουν δικαίωμα για 
καθαρό και φτηνό νερό και η 

πολιτεία έχει υποχρέωση να 
το παρέχει.

Επιπλέον υπάρχει πρόβλη-
μα και εξαιτίας της χαμηλής 
ταχύτητας σύνδεσης στο δια-
δίκτυο, η οποία δεν ξεπερνά τα 
2 mbps μέσα στο χωριό. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι μέσα στην 
πανδημία μεγάλο μέρος των 
μαθητών του χωριού βρέθηκε 
εκτός τηλεκπαίδευσης. Μεγά-
λο μέρος του χωριού δυσκο-
λεύεται να πλοηγηθεί στο δι-
αδίκτυο για να πληροφορηθεί, 
να επικοινωνήσει, να κάνει τη 
δουλειά του, ενώ οι μαθητές 
αδυνατούν να έχουν πρόσβαση 
σε πλατφόρμες του υπουργεί-
ου παιδείας για να κάνουν τις 
απαραίτητες εργασίες και να 
συλλέξουν πληροφορίες.

Την εποχή της λεγόμενης 
"ψηφιακής διακυβέρνησης", 
του περίφημου "ψηφιακού 

μετασχηματισμού" της κοινω-
νίας, της πολυδιαφημισμένης 
"πράσινης ανάπτυξης", αποδει-
κνύεται πως όλα αυτά αποτε-
λούν στόχους του κεφαλαίου 
και καμία σχέση δεν έχουν με 
τη λαϊκή ευημερία. Το λεγό-
μενο "επιτελικό κράτος" είναι 
τελικά αποτελεσματικό μόνο 
την υλοποίηση της βάρβαρης 
αντιλαϊκής πολιτικής.

Με βάση τα παραπάνω, 
Επερωτάται ο κ. Περιφερει-
άρχης, σε ποια άμεσα μέτρα 
θα προβεί η Περιφέρεια για:

• Την ένταξη της Αγριάνης 
στο πρόγραμμα λειτουργίας 
των Περιφερειακών Ιατρείων 
με τακτική επίσκεψη γιατρού σε 
κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο;

• Την αντικατάσταση του δι-
κτύου ύδρευσης;

• Την παροχή υψηλής τα-
χύτητας πλοήγησης στο δια-
δίκτυο;».

Επερώτηση για τα προβλήματα των κατοίκων 
της Αγριάνης Σουφλίου
Από την Λαϊκή Συσπείρωση Περιφέρειας 
Αν. Μακεδονίας - Θράκης 
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Τον αγωγό Μπουργκάς – 
Αλεξανδρούπολη φέρνει στην 
επικαιρότητα το εμπάργκο της 
ΕΕ στο ρωσικό πετρέλαιο και 
η αύξηση των τελών διαμετα-
κόμισης για τη χρήση του Στε-
νού του Βοσπόρου, γράφει το 
Al Jazeera, το οποίο επικαλεί-
ται δηλώσεις τόσο του έλληνα 
υπουργού Ενέργειας Κώστα 
Σκρέκα, όσο και το βούλγαρου 
ομολόγου του Roman Hristov.

Συγκεκριμένα, ο βούλγαρος 
υπουργός δήλωσε: «Έχουμε 
δύο χρόνια παρέκκλιση [από 
τις κυρώσεις της ΕΕ] για να 
αγοράσουμε ρωσικό πετρέ-
λαιο, αλλά μετά από αυτό, θα 

αντιμετωπίσουμε προβλήματα 
λόγω της αύξησης των τελών 
διαμετακόμισης μέσω του Βο-
σπόρου. Έτσι, έχουμε αρχίσει 
να συζητάμε για την αναβίωση 
του αγωγού Μπουργκάς-Αλε-
ξανδρούπολη και την επέκτα-
σή του βόρεια προς τα λιμάνια 
της Βάρνας και της Κωνστά-
ντζας».

Ο αγωγός θα εκτείνεται 
280 χιλιόμετρα από το λιμά-
νι της Αλεξανδρούπολης μέ-
χρι το λιμάνι του Μπουργκάς 
στη Μαύρη Θάλασσα και μπο-
ρεί να συνεχίσει βόρεια μέχρι 
το λιμάνι της Κονστάντζα στη 
Ρουμανία, εξήγησε ο Hristov, 

σύμφωνα με το ot.gr.
«Στηρίζουμε το έργο», δή-

λωσε λακωνικά ο Έλληνας 
υπουργός Ενέργειας Κώστας 
Σκρέκας, χωρίς να δώσει πε-
ρισσότερες πληροφορίες γύ-
ρω από τις επαφές. Υπενθυμί-
ζεται ότι στις 22 Νοεμβρίου ο 
Κώστας Σκρέκας δήλωνε στον 
ΟΤ πως: «μας έχει προτείνει η 
Βουλγαρία το συγκεκριμένο 
έργο και βρισκόμαστε σε συ-
ζητήσεις», προσθέτοντας ότι: 
«η μεταφορά θα γίνεται από 

το σημείο του αγωγού στην 
Αλεξανδρούπολη και οι πο-
σότητές του θα μεταφέρονται 
στο Μπουργκάς της Βουλγα-
ρίας».

Η αρχική ιδέα του αγωγού 
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπο-
λη, που πρωτοεμφανίστηκε το 
1993, ήταν να ρέει νότια, εξά-
γοντας αργό πετρέλαιο από τη 
Μαύρη Θάλασσα στη Μεσό-
γειο και όχι μόνο.

«Το πραγματικό πρόβλημα 
ήταν οι καθυστερήσεις και η 

συμφόρηση στο στενό. Αυτό 
είναι πολύ εύκολο να ξεπερα-
στεί με έναν αγωγό», είπε ο 
Μιχάλης Μυριάνθης, ο οποί-
ος συμμετείχε στο έργο εκείνη 
την εποχή.

«Θέλαμε να είμαστε συν-
δεδεμένοι με έναν μεγάλο 
παραγωγό για μακροπρόθε-
σμη προμήθεια… Υπήρχε μια 
πολύ καλή σχέση με τη Ρω-
σία τότε», είπε ο ίδιος στο Al 
Jazeera. «Θυμάμαι ότι μιλού-
σαμε για έναν δεύτερο, πα-

ράλληλο αγωγό».
Το 2007, Ελλάδα, Βουλγα-

ρία και Ρωσία υπέγραψαν πο-
λιτική συμφωνία για την κα-
τασκευή του αγωγού, με τη 
Ρωσία να υπόσχεται να πα-
ρέχει 35.000-50.000 τόνους 
πετρελαίου ετησίως για την 
πλήρωσή του.

Ένας τερματικός σταθμός 
650.000 τόνων στην Αλεξαν-
δρούπολη θα εξασφάλιζε συ-
νεχή τροφοδοσία στα πλοία.

Όμως η Βουλγαρία απο-
σύρθηκε από το έργο το 2010, 
επικαλούμενη περιβαλλοντι-
κές ανησυχίες, με πληροφο-
ρίες που επικαλείται η ιστο-
σελίδα, να θέλουν τις ΗΠΑ να 
αντιτίθενται στο έργο.

Τον περασμένο Οκτώβριο, 
η Τουρκία έδωσε ώθηση στον 
αγωγό όταν αύξησε τα τέλη 
διέλευσης για τα δεξαμενό-
πλοια που χρησιμοποιούν το 
Στενό του Βοσπόρου πεντα-
πλασιάστηκε σε 4 δολάρια 
ανά τόνο πετρελαίου, προσθέ-
τοντας περίπου μισή ποσοστι-
αία μονάδα στις τρέχουσες τι-
μές του πετρελαίου.

Η Τουρκία θα αυξήσει τα 
έσοδά της από τα τέλη διέ-
λευσης από 40 εκατομμύρια 
δολάρια σε 200 εκατομμύρια 
δολάρια ετησίως, σύμφωνα με 
την εφημερίδα Daily Sabah.

Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη: Ξεκινούν 
πάλι οι συζητήσεις Ελλάδας – Βουλγαρίας

ΤΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 
ΦΕΡΝΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟ 
ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟ ΡΩΣΙΚΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ 
ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΝΟΥ ΤΟΥ 
ΒΟΣΠΟΡΟΥ    

Ένας τερματικός σταθμός 650.000 τόνων 
στην Αλεξανδρούπολη θα εξασφάλιζε 
συνεχή τροφοδοσία στα πλοία Τον αγωγό Μπουργκάς – 

Αλεξανδρούπολη φέρνει στην 
επικαιρότητα το εμπάργκο της 

ΕΕ στο ρωσικό πετρέλαιο

Απίστευτο περιστατικό ση-
μειώθηκε το απόγευμα της 
Δευτέρας στον κάθετο άξονα 
του Έβρο, μεταξύ Ορεστιάδας 
και Διδυμοτείχου. Οδηγοί κα-
λούσαν συνεχώς στο τηλε-
φωνικό κέντρο της αστυνομί-
ας και ζητούσαν να επέμβουν 
ΑΜΕΣΑ περιστατικά καθώς 
κινδύνευαν ανθρώπινες ζωές.

Η τροχαία Ορεστιάδας, 

παρά το γεγονός ότι παρα-
μένει με ένα πλήρωμα περι-
πολικού, άμεσα προχώρησε 
σε επέμβαση, με το πλήρωμα 
του οχήματος να δίνει αγώνα 
δρόμου για να προλάβει να 
φτάσει στο σημείο.

Οι οδηγοί που καλούσαν 
στο 100 ανέφεραν ότι όχημα 
κινούνταν ανάποδα στο δρό-
μο, στο ρεύμα προς Διδυμό-
τειχο. Πράγματι, όταν έφτασε 
το περιπολικό, κατάφερε να 
σταματήσει όχημα πριν από 
Θούριο.

Οδηγός του αυτοκινήτου 
ήταν μία 84χρονη γυναίκα, 
η οποία κινούνταν με κατεύ-

θυνση προς το Διδυμότειχο 
στο ρεύμα προς Ορεστιάδα, 
ενώ είχε ξεκινήσει από την 
έξοδο της Ορεστιάδας.

Οι τροχονόμοι, κατάφεραν 
να ακινητοποιήσουν το όχη-
μα της γυναίκας και να γλυ-
τώσουν από τα χειρότερα και 
την ίδια και άλλους οδηγούς. 
Η ηλικιωμένη γυναίκα, σύμ-
φωνα με πληροφορίες του 
thraki Νεα, δήλωσε ότι δεν 
αντιλήφθηκε ότι οδηγούσε 
ανάποδα.

Προς το παρόν, το δίπλω-
μα της 84χρονης, έχει αφαι-
ρεθεί.
thrakinea.gr

Η τροχαία 
Ορεστιάδας με άμεση 
επέμβαση απέτρεψε 
τα χειρότερα

Μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στο Νο-
μαρχιακό Τμήμα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Νομού Έβρου 
(Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Έβρου) στις 26 Νοεμβρίου 2022, 
για την ανάδειξη Εκτελεστικής Γραμματείας 
και Ελεγκτικής Επιτροπής για 3ετή θητεία, η 
Εκτελεστική Γραμματεία συγκροτήθηκε ομό-
φωνα σε Σώμα κατά την 1η συνεδρίασή της 
την 1 Δεκεμβρίου 2022 με την παρα-
κάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Τσίρτσης Παναγιώτης (ΔΑ-
ΚΕ)
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Δινδίνης Νι-
κόλαος (ΔΑΣ)
Γραμματέας: Κουσινίδης Χαρίλαος (ΑΕΠΠ)
Ταμίας: Μπίκος Ιωάννης (ΔΗΣΥΠ)
Γραμματέας Οργανωτικού: Σταυράκογλου 
Κωνσταντίνος (ΔΑΚΕ)
Μέλη:
Καραμπουναρλής Παύλος (ΔΑΚΕ)
Αραμπατζής Κωνσταντίνος (ΔΑΚΕ)
Στάμος Χαρίλαος (ΑΕΠΠ)
Παγωνίδης Δημήτριος (ΔΑΣ)

Η νεοεκλεγμένη Εκτελεστική Γραμ-
ματεία ευελπιστεί σε μια δημιουργική 
και αποτελεσματική συνεργασία με όλα 
τα Α’/θμια Σωματεία εργαζομένων του 
Νομού Έβρου και καλεί όλα τα μέλη σε 
έναν ενιαίο και δυναμικό αγώνα που θα 
προασπίζει τα εργασιακά δικαιώματα και 
την αξιοπρέπεια απέναντι σε όλα τα δυ-
σβάσταχτα μέτρα (οικονομικά – μισθολο-

γικά, εργασιακά – υπηρεσιακά, ασφαλιστικά, 
συνταξιοδοτικά) που επιβάλλονται αδιάκοπα.

«Επειδή στον αγώνα αυτό δεν μπορεί να 
είναι κανένας μόνος του, ευελπιστούμε στη 
συνέχιση της καλής συνεργασίας και με τους 
εκπροσώπους των άλλων τοπικών φορέων 
(μισθωτών του Ιδιωτικού Τομέα, Επαγγελμα-
τικών, Επιστημονικών, Παραγωγικών, Κοινωνι-
κών και Πολιτιστικών φορέων), τους οποίους 
καλούμε σε ένα μαζικό αγώνα για να διεκ-
δικήσουμε ένα καλύτερο αύριο για μας και 
τα παιδιά μας» σημειώνει η νέα Ε.Γ. του Ν.Τ. 
ΑΔΕΔΥ Έβρου.

Συνεχίζει στην προεδρία 
της ΑΔΕΔΥ Εβρου ο 
Παναγιώτης Τσίρτσης

Το νέο ΔΣ στο Νομαρχιακό 
Τμήμα Έβρου. Το μήνυμα του 
νέου προεδρείου 

Απίστευτο περιστατικό στον 
κάθετο άξονα του Έβρου
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Ο «Γαστρονόμος» και η 
«Καθημερινή» γιόρτασαν τα 
φετινά «15α Βραβεία Ποιό-
τητας» με μια μεγάλη εκδή-
λωση, βραβεύοντας για άλ-
λη μια χρονιά παραγωγούς 
ποιοτικών προϊόντων απ’ 
όλη την Ελλάδα και προ-
βάλλοντας φωτεινά παρα-
δείγματα και ιστορίες που 
έχουμε ανάγκη. Για πρώτη 
φορά τα Βραβεία έγιναν 
εκτός έδρας, στη Θεσσαλο-
νίκη, τη μοναδική ελληνική 
πόλη του Δικτύου Δημιουρ-
γικών Πόλεων Γαστρονο-
μίας της Unesco. Η γιορτή 
πραγματοποιήθηκε την Κυ-
ριακή, 4 Δεκεμβρίου στην 
εμβληματική Αγορά Μοδιά-
νο, ένα γευστικό τοπόση-
μο της Θεσσαλονίκης, που 
παρέμενε κλειστή για χρό-
νια λόγω ανακαίνισης και 
τώρα άνοιξε τις πόρτες της 
ειδικά για τον Γαστρονόμο. 
Στην πρώτη μεγάλη εκδή-
λωση που πραγματοποιεί-
ται εκεί, η πλήρως ανακαι-
νισμένη Αγορά, πιο όμορφη 
από ποτέ, γέμισε με Θεσσα-
λονικείς και επισκέπτες που 
μαζεύτηκαν για να τιμήσουν 
τους βραβευμένους του Γα-
στρονόμου.

Φέτος, ο θεσμός των 
βραβείων είχε ειδικό συ-
ναισθηματικό βάρος, καθώς 
με αφορμή την επέτειο 100 
χρόνων από τη Μικρασιατι-
κή Καταστροφή, ο Γαστρο-

νόμος αφιέρωσε τα Βραβεία 
Ποιότητας στον Μικρασια-
τικό ελληνισμό και τίμησε 
παραγωγούς και επιχειρή-
σεις Μικρασιατών από όλη 
την Ελλάδα.

Λίγο πριν την έναρξη 
της απονομής, ο αρχισυ-
ντάκτης των γαστρονομι-
κών εκδόσεων της Καθημε-
ρινής, Άγγελος Ρέντουλας, 
αναφέρθηκε στη σημαντι-
κή ιστορική συγκυρία, την 
επέτειο από τα 100 χρόνια 
από την Μικρασιατική Κα-
ταστροφή, που έδωσε ειδι-
κό χαρακτήρα στα φετινά 
Βραβεία Ποιότητας. «Φέτος 
που ο Γαστρονόμος έγινε 
200 τευχών, αποφασίσαμε 
να τιμήσουμε τους Μικρα-
σιάτες και τη Μικρασιατική 
κληρονομιά μας. Για αυτά 
τα 200 τεύχη, περίπου 17 
χρόνια, ταξιδεύουμε σε όλη 
την Ελλάδα για να καταγρά-
ψουμε τις τοπικές μας κου-
ζίνες, την παράδοσή μας, τα 
ήθη, τα έθιμα, τις συνταγές, 
τις ιστορίες, την κουλτού-
ρα του ελληνικού φαγητού. 
Ταξιδεύουμε και συναντά-
με την τελευταία γενιά που 
μαγειρεύει ακόμα την πα-
ράδοση με το βρισκούμε-
νο, όπως τα έμαθε και όπως 
τα βρήκε, με τα προϊόντα 
και τους τρόπους κάθε τό-
που. Σε όλα αυτά τα ταξί-
δια, δεν υπάρχει σημείο της 
Ελλάδας που να μην σκο-

ντάφτουμε πάνω στη Μι-
κρασιατική κληρονομιά μας» 
ανέφερε, μιλώντας για την 
τεράστια επιρροή που άσκη-
σε ο μικρασιατικός ελληνι-
σμός στην κουζίνα μας, όταν 
πριν από 100 χρόνια οι πρό-
σφυγες έφτασαν στην εδώ 
μεριά του Αιγαίου. «Έφεραν 
γνώση, τεχνογνωσία, προϊό-
ντα, μαγειρικές. Επηρέασαν 
τόσο πολύ γιατί η κουζίνα 
τους ήταν μεγάλη, δυνα-
τή και σημαντική (…) Αυτή 
γιορτάζουμε σήμερα. Δεν 
είναι ένα μνημόσυνο. Η μι-
κρασιατική παράδοση είναι 
μια ζωντανή παράδοση, ζει 
και πάλλεται μαζί μας, ιδίως 
εδώ στη Θεσσαλονίκη» είπε.

Γεύσεις από την ΑΜΘ

Ξεχωριστή παρουσία δύο 
επιχειρήσεων από την Ανα-
τολική Μακεδονία και Θρά-
κη που συμπεριλήφθηκαν 
στη λίστα των βραβείων. 

Αρχικά, στην Ξάνθη και 

τον φημισμένο «Παπαπαρα-
σκευά» ταξίδεψε το Βραβείο 
Ζαχαροπλαστείου στη φετι-
νή διοργάνωση των 15ων 
Βραβείων Ποιότητας του 
Γαστρονόμου.

Το ζαχαροπλαστείο ίδρυ-
σε το 1926 ο Γεώργιος Πα-
παπαρασκευάς, πρόσφυγας 
από τις Σαράντα Εκκλησιές 
της Ανατολικής Θράκης. Λί-
γα χρόνια πριν κλείσει αι-
ώνα, το φημισμένο για τις 
καριόκες και το σαραγλί του 
ζαχαροπλαστείο της Ξάν-
θης, έχει αποκτήσει ένα 
μεγάλο εργαστήρι στο Πε-
τροχώρι με 27 άτομα προ-
σωπικό, αλλά κι ένα κατά-
στημα στη Γλυφάδα και με 
τον Γιώργο Αρσένη επικε-
φαλής συνεχίζει να φτιάχνει 
τα πάντα από το μηδέν, με 
τα καλύτερα υλικά και τις 
συνταγές του ιδρυτή.

Επίσης, Βραβείο παραγω-
γής αλλαντικών έλαβαν τα 
«Αλλαντικά Ατλαμάζογλου». 

Η οικογένεια Ατλαμάζογλου 
από την Καρβάλη Καππα-
δοκίας βρέθηκε στην Καβά-
λα με την ανταλλαγή πλη-
θυσμών. Στη Νέα Καρβάλη 
πια, όπου έστησαν τη ζωή 
τους, έφτιαχναν στο σπίτι 
εξαιρετικό παστουρμά με 
καλό κρέας, μοσχοσίταρο 
που καλλιεργούσαν οι ίδιοι 
και δικό τους μείγμα για τσι-
μένι. Η συνταγή πέρασε από 
γενιά σε γενιά κι έφτασε μέ-
σω του παππού Ανέστη Ατ-
λαμάζογλου στους δύο εγ-
γονούς του, τον Δημήτρη 
Γκορόγια και τον Βασίλη 
Κουτρουλό, πρώτα ξαδέλ-
φια, οι οποίοι φτιάχνουν 
εκλεκτό παστουρμά με την 
ίδια, αναλλοίωτη συνταγή, 
αλλά και σουτζούκια, πα-
στουρμά από πανσέτα και 
ψαρονέφρι, εκλεκτά λου-
κάνικα, όλα χωρίς συντη-
ρητικά.

Γεύσεις της ΑΜΘ βραβεύτηκαν στα 15α 
Βραβεία Ποιότητας του Γαστρονόμου

ΒΡΑΒΕΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 
ΣΤΟΝ ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 
ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΟ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΣΤΑ 
«ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΑΤΛΑΜΑΖΟΓΛΟΥ» 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ             

Αφιερωμένη στον μικρασιατικό ελληνισμό 
η φετινή διοργάνωση 

Όλη η Ελλάδα και όχι μόνο έχει περάσει από το θρυλικό 
ζαχαροπλαστείο Παπαπαρασκευάς στην Ξάνθη

Ο Βασίλης Κουτρουλός και ο Δημήτρης Γκορόγιας βραβεύτηκαν 
για τα αλλαντικά τους – ανάμεσά τους ο παππούς τους Ανέστης 
Ατλαμάζογλου /Φωτογραφία: Έβελυν Φωσκόλου

Στην ολοκαίνουργια Αγορά Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη 
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του περιοδικού 
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Με κάθε λαμπρότητα και επιση-
μότητα η Αλεξανδρούπολη τίμησε 
τον πολιούχο της Άγιο Νικόλαο. Η 
Μητρόπολη αποτέλεσε το σημείο 
συνάντησης για όλους τους εκπρο-
σώπους φορέων της περιοχής, αλλά 
και τους πολίτες που έσπευσαν να 

συμμετέχουν στον εορτασμό. Μετά 
τη δοξολογία, ακολούθησε λιτανεία 
της εικόνας του Αγίου στους δρό-
μους της πόλης, με σύμμαχο τον 
καλό καιρό.

Τιμή στον Πρύτανη

Τιμητική διάκριση για το έργο και 
την συνολική προσφορά του στην 
ιατρική και την εκπαιδευτική κοι-
νότητα απέδωσε ο Μητροπολίτης 
Αλεξανδρούπολης Άνθιμος, στον 
Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανε-
πιστημίου Θράκης Αλέξανδρο Πο-
λυχρονίδη.

Σύμφωνα με το reportal.gr, ο 
Μητροπολίτης ανακοίνωσε την από-
δοση τιμής λίγο πριν το πέρας της 
λειτουργίας του Αγίου Νικολάου και 
μάλιστα χωρίς ο κος Πολυχρονίδης 
να το γνωρίζει γιατί, όπως είπε “αν 
το γνώριζε μπορεί και να μην ήταν 
σήμερα μαζί μας”.

Η απόδοση τιμής έγινε με αφορ-
μή την επικείμενη ολοκλήρωση της 
πρυτανικής θητείας του κου Πολυ-
χρονίδη τον επόμενο μήνα.

Η Αλεξανδρούπολη 
τίμησε τον πολιούχο 
της Άγιο Νικόλαο

ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 
ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ «ΠΑΡΩΝ» ΣΤΗ ΘΕΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ  

Τιμητική διάκριση από την Μητρόπολη στον 
Πρύτανη του ΔΠΘ
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Χρονογράφημα

Τα γερασμένα στολίδια των 
Χριστουγέννων

Τ
α στολίδια στο δέντρο έχουν χάσει τη λάμψη τους. 

Τα λαμπιόνια πάνω στα κλαδιά αγγίζουν μηχανικά 
τις πολύχρωμες μπάλες, 

αναβοσβήνοντας νυσταγμένα. 
Μετρούν στιγμές από γιορτές περασμένων χρό-

νων που χάθηκαν.
 Τα παιχνίδια βγαίνουν σιγά σιγά και πάλι απ’ τα κουτιά τους,
προσμένοντας την ώρα που παιδικά χεράκια θα τα κρεμά-

σουν ευλαβικά,
 παρέα με την μαμά τους,
 πάνω στα ψεύτικα πράσινα κλαδιά, 
δημιουργώντας έτσι αναμνήσεις που θα τις κουβαλάνε σαν ιερό φορ-

τίο μες  στην ψυχή τους. 
Η μάνα για λίγο στρέφει το βλέμμα στο δέντρο, 
που έχει βαΐσει από το βάρος των παιχνιδιών τόσα χρόνια. 
Ωστόσο, εκείνο αγκομαχώντας παλεύει να τεντώσει το σώμα του.
Μα δε μπορεί.  
Νιώθει αφάνταστα κουρασμένο. 
Τώρα πια δε συγκινείται από το μαγικό χορό της εύθραυστης μπαλαρίνας, 
που προσπαθεί μάταια να σαγηνεύσει το στρατιώτη της, 
γιατί αυτός κοιτάζοντάς την αδιάφορα,
αγωνίζεται με δυσκολία να στηριχθεί πάνω σ’ ένα κλωνάρι.
Τόσα Χριστούγεννα πέρασαν και τα στολίδια γεράσανε. 
Το παιδί πια μεγάλωσε.
Έπαψε να παίζει μαζί τους.
Φέτος από συνήθεια και πάλι κρεμάει τις μπάλες στο δέντρο.
Ενώ τα βράδια χαζεύει τα πολύχρωμα λαμπιόνια πριν πάει για ύπνο, 
καθώς εκείνα καθρεφτίζουν το φως τους πάνω στον Άη Βασίλη, 
που συνεχίζει αιώνια να κουβαλάει το σάκο με τα δώρα στην πλάτη του.
Εξάλλου εκείνος δεν βιάζεται.  
Ελπίζει πολλά χρόνια ακόμα να ομορφαίνει,
παρέα με τ’ άλλα στολίδια,   
το σαλόνι του σπιτιού που επέλεξε. 
Όμως αυτά νιώθουν πως γέρασαν. 
Έχουν ανάγκη ν’ αποσυρθούν στα σκοτεινά κουτιά του υπογείου,
κουβαλώντας για πάντα αναμνήσεις περασμένων Χριστουγέννων.

ΤΗΣ ΓΙΏΤΑΣ
 ΑΓΑΠΗΤΟΎ  

Ποίηση
Κατάχρηση εξουσίας

(Εκ του αποτελέσματος 
εκτός ουσίας) 

Ύ
μνους κι αν τραγούδησαν για σένα,
οι κήνσορες και οι τιμητές 
που δόξασαν το ψέμα,
εγώ δε θα δειλιάσω, 
εμπρός σου θα σταθώ για να φωνάξω,
 πως πάντα κίνητρο υπήρξες στις ψυχές

 που πάσχιζαν τη σάρκα τους να ντύσουν
 με ένδυμα στιλπνό.
 Σε έριδες και σε πολέμους
 αιτία πρώτη εσύ.
Κι ας ήξερες καλά να κρύβεσαι
πίσω από μεγάλα οράματα
και παρορμήσεις νοσηρές,  
καθώς τα κούφια πλήθη
 καθοδηγούνταν από εσέ 
σ’  αγώνες  μπρός. 
Λόγο όμως δεν κράτησες 
και τις ελπίδες αυτών,
που τα χέρια δίκιο χόρτασαν,
ποτέ σου δε σεβάστηκες.
Στα δάκρυα δε λύγισες,
όταν αυτά κυλούσαν 
στα πεινασμένα σώματα,
 γιατί της αξιοπρέπειας
 φίλη πιστή δε στάθηκες
κι ας μην το παραδέχτηκες ποτέ σου.
Για αυτό και γω από σε σαν λυτρωθώ
την πανοπλία μου με της ψυχής
 τη δύναμη θα ντύσω.
Την ανθρωπιά που εσύ 
μου στέρησες να ξαναβρώ. 

ΤΟΎ ΓΙΏΡΓΟY 
ΑΝΑΓΝΏΣΤΟΠΟΎΛΟY

Γνώμη

Ο Ερντογάν ετοιμάζεται για πόλεμο 
(κατά Κούρδων) σε μια χώρα όπου 
το τυρί κοστίζει περισσότερο από 

το κρέας

Η 
Ουάσιγκτον και η Μό-
σχα, αν και είχαν κλεί-
σει τα μάτια τους όταν 
η τουρκική αε-
ρ ο π ο ρ ί α 
βομβάρδι-

ζε άμαχους κουρδικούς 
πληθυσμούς στη βό-
ρεια Συρία για τουλά-
χιστον μια εβδομάδα, 
είναι ξεκάθαρα αντίθε-
τες σε μια χερσαία επι-
χείρηση του τουρκικού 
στρατού σε συριακό έδα-
φος. Αλλά οι εκπρόσωποι 
του καθεστώτος της 
Άγκυρας επιμένουν: 
«Μπορούμε να ξεκινή-
σουμε αυτή την επιχεί-
ρηση ανά πάσα στιγμή, 
ξαφνικά μια νύχτα», λένε.

Απέχοντας 29 εβδομάδες από τις προ-
εδρικές και γενικές εκλογές, ο Ερντογάν 
πιστεύει ότι μπορεί ακόμα να κερδίσει χά-
ρη σε έναν πόλεμο κατά των Κούρδων, 
επειδή ένα μεγάλο μέρος του τουρκικού 
έθνους, ξεκινώντας από τα 6 κόμματα της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, υποστηρίζει 
«τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας για την 
υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας, 
της ενότητας του κράτους και του έθνους» 
σύμφωνα με τις δικές τους φράσεις. Εδα-
φική ακεραιότητα στο συριακό έδαφος!

Στελέχη δύο πρεσβειών και ενός με-
γάλου διεθνούς οργανισμού στην Άγκυρα 
έχουν λάβει μηνύματα από τις τουρκικές 
αρχές να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας 
για να αποτρέψουν μελλοντικές επιθέσεις 
ή βομβαρδισμούς.

Τα τουρκικά στρατεύματα που βρίσκο-
νται στη βόρεια Συρία, τα οποία συμμετεί-
χαν σε περιοδικές και κοινές περιπολίες με 
τους Ρώσους, έχουν σταματήσει αυτή τη 
δραστηριότητα.

Η Μόσχα έστειλε ενισχύσεις στις στρα-
τιωτικές της βάσεις στα σύνορα Συρίας-
Τουρκίας.

Οι οικογένειες των Αμερικανών στρα-
τιωτών που βρίσκονται στις παραμεθόριες 
περιοχές της Συρίας και του βόρειου Ιράκ 
έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους για 
να πάνε να εγκατασταθούν στην Άρβηλα 
(κουρδική πόλη στο βόρειο Ιράκ).

Η Μόσχα, μετέφερε το μήνυμα της 
Άγκυρας στους Κούρδους αξιωματούχους 
στη Συρία: «Αποσύρετε όλες τις στρατιω-
τικές σας δυνάμεις από την τουρκοσυρια-

κή συνοριακή περιοχή και αφήστε αυτήν 
την περιοχή ακτίνας 30 χιλιομέτρων στις 

αρχές του καθεστώτος της Δαμασκού». 
Η πρόταση απορρίφθηκε από τις 

Δημοκρατικές Δυνάμεις της 
Συρίας (FDS), τον τοπικό 
κουρδικό στρατό.

Ο πόλεμος ή μια 
στρατιωτική επιχείρη-
ση αυτής της διάστα-
σης χρειάζεται τουλάχι-

στον τρία βασικά στοιχεία, 
υπενθυμίζουν οι ειδικοί:
- Υποστήριξη από την εσω-

τερική κοινή γνώμη, εξασφαλι-
σμένη

- Υποστήριξη από πα-
γκόσμιες και περιφερεια-
κές δυνάμεις, μη εξασφα-
λισμένη

- Ισχυρή οικονομία και σημαντική οικο-
νομική στήριξη, μη εξασφαλισμένη

Ο Ερντογάν κατάφερε, σύμφωνα με 
τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ, να βρει πρό-
σφατα πίστωση 15 δισ. δολαρίων από τη 
Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Αλλά σε 
μια χώρα όπου το τυρί (κατά μέσο όρο 
130 τουρκικές λίρες το κιλό, 6,5 ευρώ) 
κοστίζει περισσότερο από το κρέας (κα-
τά μέσο όρο 90 τουρκικές λίρες ανά κι-
λό, 4,5 ευρώ) αυτά τα 15 δισεκατομμύρια 
κινδυνεύουν να εξατμιστούν στο αίμα και 
τη σκόνη του πολέμου.

Η εθνική ασφάλεια, η επίσημη ονομα-
σία του αγώνα κατά των Κούρδων, είναι 
ένα δημοφιλές και επιτακτικό θέμα για 
τους ψηφοφόρους. Ενώ η οικονομική 
κατάσταση είναι η αχίλλειος πτέρνα της 
τουρκικής εξουσίας.

Ο Ερντογάν φαίνεται να επιλέγει μια 
στρατηγική που έχει ήδη εκτελεστεί με 
επιτυχία το 2015 και το 2018: Ενίσχυση 
της αντικουρδικής εχθρότητας, πρόκληση 
ακόμη περισσότερων εθνικιστικών συναι-
σθημάτων (εναντίον όχι μόνο των Κούρ-
δων αλλά και κατά της αντιπολίτευσης και 
κατά της Δύσης) στον πληθυσμό και ως 
εκ τούτου να ανακτήσει τις ψήφους που 
χάνει τουλάχιστον από το 2020.

Είναι πιθανό να τα καταφέρει, λένε 
ορισμένοι από τους ανεξάρτητους πα-
ρατηρητές.

*Ο Τούρκος δημοσιογράφος Ραγκίπ 
Ντουράν, με ρεπορτάζ και αναλύσεις, κα-
ταγράφει τις εξελίξεις στην Τουρκία

ΤΟΎ ΡΑΓΚΙΠ ΝΤΟΎΡΑΝ 
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Η ημερίδα «ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗ-
ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ» από την θε-
ωεία στην πράξη διοργανώνεται 
την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου στην 
Αλεξανδρούπολη. Με θέμα την 
άσκηση στις Χρόνιες παθήσεις 
(καρκίνο, διαβήτη, καρδιοπάθει-

ες), θα ασχοληθεί η ημερίδα που θα 
διεξαχθεί με πρωτοβουλία του αθλη-
τικού συλλόγου ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ, 
του συλλόγου καρκινοπαθών ΣΥ-
ΝΕΧΙΖΩ, του συλλόγου Διαβητικών 
Έβρου (ΣΥΔΝΕ) και του συλλόγου 
προσωπικού και φίλων καρδιοχει-
ρουργικής κλινικής του ΔΠΘ, ΓΑΛΗ-
ΝΟΣ, την Τετάρτη 7.00μμ στο Νομαρ-
χείο Αλεξ/πολης.

Στόχος της Ημερίδας να εξετάσει 
το ρόλο της άσκησης, από την θεω-
ρεία στην πράξη, πάνω στις χρόνιες 
παθήσεις,

Κεντρικός ομιλητής ο κ.Απόστο-
λος Σπάσσης, Κλινικός Εργοφυσιο-
λόγος, στη Σχολή Επίστήμης Φυσι-
κής Αγωγής και Αθλητισμού ΔΠΘ, 
με συντονιστή τον κ.Δημήτριο Στάκο 
Καθηγητή Καρδιολογίας, στο Τμήμα 
Ιατρικής, ΔΠΘ

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το 
κοινό.

Σε ένα παιχνίδι για γερά 
νεύρα, ο Εθνικός κατάφερε 
και επικράτησε της ΕΑ Λάρι-
σας με 1-3 σετ, διατηρώντας 
το αήττητο σερί του και κάνο-
ντας το έξι στα έξι στο πρωτά-
θλημα Α2 ανδρών βόλεϊ!

Ο Εθνικός παρά την πίεση 
του ταξιδιού μπήκε πολύ σο-
βαρά στο παιχνίδι με σκοπό να 
μην δώσει δικαιώματα αμφι-
σβήτησης της κυριαρχίας του.

Ξεκινώντας με άριστες σχε-
δόν υποδοχές που έδωσαν 
δικαίωμα στον Χρήστο Κα-
ψαλιάρη να οργανώνει υπο-
δειγματικά το παιχνίδι , τα 
επιθετικά ατού του Εθνικού 
να είναι on fi re και να σκορά-
ρουν ακατάπαυστα , τόσο απο 
τη θέση του διαγώνιου με τον 
Άρη Ανδρεάδη , όσο και από 
τα άκρα με Δημητριάδη-Κα-
βαρατζή , Μπουφίδης-Κεσκί-
νης ήλεγχαν το κέντρο απο-
τελεσματικά, ενώ ο λίμπερο 
Κωνσταντινίδης υποδεχόταν 

και αμυνόταν ιδανικά , έτσι η 
κατάκτηση του 1ου σετ ήρθε 
σχετικά ευκολα με 14-25.

Στο δεύτερο σετ οι γηπε-
δούχοι θέλησαν να πιέσουν 
τόσο επιθετικά όσο και αμυντι-
κά, βελτιώνοντας την υποδοχή 
και την άμυνα τους, αλλάζο-
ντας πασαδόρο και κεντρι-
κό πήραν πρώτη φορά κεφά-
λι στο σκορ (8-7), ωστόσο τα 
μονά μπλοκ του Ανδρέαδη σε 
κρίσιμα σημεία και η ψυχραι-
μία των παικτών του Γιώργου 
Ανδραβίζου με αποφασιστικές 
επιθέσεις του αρχηγού Δημη-
τριάδη Θωμά και του Γιάννη 
Καβαρατζη δεν άφησαν πε-
ριθώριο στην ΕΑΛ και το 0-2 
ήρθε έστω και αγχωτικά.

Το τρίτο σετ, ανήκε στην 
ομάδα της Λάρισας αφού εκ-
μεταλλεύθηκε αβίαστα λαθη 
μας και παίρνοντας μεγάλη δι-
αφορά στο σκορ απ την αρχή 
έφτασαν στην κατάκτηση του 
σετ, αφού η είσοδος του Καρα-

πιπέρη βοήθησε μεν αισθητά, 
ωστόσο η διαφορά πόντων και 
η κόκκινη κάρτα του Δημητρι-
άδη, επηρέασαν τους παίχτες 
μας και έχασαν το σετ 25-18.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν στο 
τέταρτο σετ με στόχο την ισο-
φάριση, πιέζοντας τον Εθνικό 
και βγάζοντας καταπληκτικές 
άμυνες έμεναν ζωντανοί στο 
παιχνίδι.

Το τέταρτο σετ κρίθηκε στις 
λεπτομέρειες στην εμπειρία , 
την κλάση και στο καθαρό 
μυαλό, που ήταν με το μέρος 
της ομάδας του Γ.Ανδραβίζου 
που κοουτσάρησε με ψυχραι-
μία το ματς, με την «καθαρή» 
Νίκη να έρχεται με 25-27 στο 
4ο σετ.

ΤΑ ΣΕΤ: 14-25, 23-25, 25-
18, 25-27

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-
ΠΟΛΗΣ (Γ.Ανδραβίζος): Δη-
μητριάδης, Ανδρεάδης, Κα-
βαρατζής, Καψαλιάρης, 
Κωνσταντινίδης (L), Μπουφί-
δης, Κεσκίνης

Έπαιξαν και οι: Καραπιπέ-
ρης, Μπατίλης, Σαλαμπάσης, 
Γκοτσίδης και Κοντοστάθης

Η Νίκη νικήτρια στο ντέρ-

μπι της Αλεξανδρούπολης 

με Φοίνικα

Με 3-0 σετ του συμπολί-
τη Φοίνικα επικράτησε η Νίκη 
Αλεξανδρούπολης στο πλαί-
σιο της 6ης αγωνιστικής στον 
Βόρειο όμιλο της Α2 γυναικών. 

Η Νίκη ήταν καλύτερη στο με-
γαλύτερο διάστημα του αγώ-
να και με την πίεση στο σερβίς 
επέστρεψε στα θετικά αποτε-
λέσματα μετά τις δύο συνε-
χόμενες ήττες που είχε. Από 
την άλλη ο Φοίνικας γνώρισε 
την πρώτη του ήττα στο φε-
τινό πρωτάθλημα καθώς είχε 
σημειώσει 5 νίκες σε ισάριθ-
μα ματς.

Τα σετ: 25-13, 26-24, 25-
19.

Νίκη Αλεξανδρούπολης 
(Σάκης Μουστακίδης): Κεσε-
σίδου, Καράμπαλη, Χατζηνι-
κολάου, Μπαρή, Προφάντη, 
Καραμιχάλη, λ- Πασπαλά (Κα-

ράτζαλη, Τσακιργιάννη Ι.).
Φοίνικας Αλεξανδρούπο-

λης (Δημήτρης Τσουλακα-
νάκης): Οικονομίδου, Molla, 
Μάρκουλη, Αρχιμανδρίτη, Ζά-
ικου, Διαμάντη, λ- Κοντογιάν-
νογλου (Παπαβασιλείου, Αν-
δρεάδη, Μήτσικα, Βούλγαρη).

 τα αποτελέσματα της 6ης 
αγωνιστικής στον Βόρειο όμι-
λο της Α2:

Νίκη – Φοίνικας Αλεξαν-
δρούπολης 3-0

 Πρέβεζα – Α.Σ. Γιάννενα 
3-1

Π.Α.Σ. Γιάννενα – Ε.Α. Λα-
ρίσης 3-0

Ε.Ο. Σταυρούπολης –  Ίκα-

ρος Έδεσσας 3-0
Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός 

–  Αργώ Βόλου 1-3
Περσέας – Νέα Γενεά 3-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Πρέβεζα 18
2. ΟΠΑΘ Περσέας 15
3. Φοίνικας Αλεξ/πολης 13
4. Νέα Γενεά 12
5. ΑΣ Γιάννινα 12
6. ΠΑΣ Γιάννινα 10
7. ΕΑ Λαρίσης 9
8. Νίκη Αλεξ/πολης 8
9. Αργώ Βόλου 7
10. Σταυρούπολη 4
11. Φιλαθλητικός Λαρ. 0
12. Ίκαρος Έδεσσας 0

ΑΘΛΗΤΙΚΑ   11
Αήττητος και στη Λάρισα ο Εθνικός 
προελαύνει στην Α2 ανδρών βόλεϊ

Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΑΝΕ 
ΤΟ «6 ΣΤΑ 6»     

Α2 Γυναικών: Η Νίκη νικήτρια στο 
ντέρμπι της Αλεξανδρούπολης με 
Φοίνικα

ΧVI Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ

«ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Yπ’ αριθ. 06/2022

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διε-
νεργηθεί

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια 
λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής – επικοινωνιών και 
συναφών υπηρεσιών για την ηλεκτρονική αποστολή αποτελε-
σμάτων ιατρικών εξετάσεων στους λήπτες υπηρεσιών των 216 
και 219 ΚΙΧΝΕ.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους ενδιαφερόμενους, υπάρ-
χουν στην προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία θα αναρτηθεί 
στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 178420.

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

Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία.

Την Τετάρτη 7 
Δεκεμβρίου με 
πρωτοβουλία του 
Δρομέα Την ήττα από τον Φοίνικα Σύρου στα προ-

ημιτελικά του League Cup “Νίκος Σαμαράς” 
γνώρισε ο Άθλος Ορεστιάδας. Παρουσία πε-
ρίπου 600 θεατών στο νέο κλειστό γυμναστή-
ριο «Ν. Σαμαρας» και με μοναδική αλλαγή στο 
βασικό σχήμα τον Τσιουτσιουλούδη αντί του 
Βραζιλιάνου Γκλαντστόουν Τζούνιορ ο Άθλος 
Ορεστιάδας κατάφερνε μέχρι τα μισά των σετ 
να ανταποκρίνεται εξαιρετικά στο πολύ πιεστι-
κό σερβίς των Συριανών και να απειλεί τους 
φιλοξενούμενους, που υπερίσχυσαν σε όλα τα 
σημεία του παιχνιδιού και έφτασαν δίκαια στη 
νίκη. Ο β’ αγώνας των προημιτελικών θα διε-
ξαχθεί στις 7/12, στις 18.00 στο κλειστό “Δ. 
Βικέλας” της Ερμούπολης.

Ο Φοίνικας χρειάζεται δύο σετ στη ρεβάνς 
της ερχόμενης Τετάρτης στο κυκλαδίτικο νησί 
για να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά.

Τα σετ: 16-25, 22-25, 20-25.
ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Ηλίας Κρεούζης): Τσι-

ουτσιουλούδης 6 (6/10επ.), Κάιο ντε Πρα 12 
(11/26επ., 1 άσσος), Κασαμπαλής 3 (1/3επ., 1 
άσσος, 1 μπλοκ), Αλγκούλ 8 (5/6επ., 3 μπλοκ), 
Ριζόπουλος 9 (9/15επ., 57%υπ., 57%αρ.) Γκέ-
νοφ 5 (4/17επ., 1 άσσος, 44%υπ., 22%αρ.) / 
Βελούδης (λ. – 40%υπ., 25%αρ.), Σπανός (λ), 
Μποζίδης Π., Διαμαντίδης.

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Δημήτρης Καζάζης): Μι-
χάλοβιτς 15 (14/25 επ., 1 άσσος), Παπαλεξίου 
10 (3/4επ., 7 μπλοκ), Ιερεζουέλο 6 (2/3επ., 3 άσ-
σοι, 1 μπλοκ), Κλίνκεμπεργκ 5 (5/13επ., 50%υπ., 
21%αρ.), Τζούριτς 4 (2/5επ., 2 άσσοι), Φρομ 13 

(10/18επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 40%υπ., 20%αρ.) / 
Κωνσταντινίδης (λ. – 47%υπ., 26%αρ.), Χαραλα-
μπίδης, / Σονάκης (λ.-50%υπ.), Παπαδόπουλος, 
Γαλιώτος, Ρουμελιωτάκης, Μάντζιος, Βασιλάκης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

 Άθλος Ορεστιάδας – Φοίνικας ΟΝΕΧ 0-3
Μίλων – Πήγασος Πολίχνης 3-0
Κηφισιά – Ολυμπιακός 0-3
Παναθηναϊκός  – Π.Α.Ο.Κ. 3-2

Το πρόγραμμα των δεύτερων αγώνων:
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 Δεκεμβρίου 2022
18.00 (Live Streaming ESAP):  Φοίνικας– θλος 
Ορεστιάδας
19.00 (Live Streaming ESAP): Πήγασος Πολί-
χνης – Μίλων
19.30 (Live Streaming ESAP): Ολυμπιακός  –  
Κηφισιά
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 Ιανουαρίου 2023
16:30 (ΕΡΤ-3 H.D. T.V.): Π.Α.Ο.Κ. – Παναθη-
ναϊκός 

Ήττα Άθλου στην Ορεστιάδα 
από τον Φοίνικα Σύρου

Στα προημιτελικά του League 
Cup. Σήμερα η ρεβάνς

Ημερίδα «Χρόνιες Παθήσεις και 
Άσκηση» στην Αλεξανδρούπολη
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 SUDoKU

2 8 1 4

9 1 6 8

6 5 1

1 9 4 5

4 6 9 1

6 5 2

9 3 1 6

2 3 9 8

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.71)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Dec  6 08:43:17 2022 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.68)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Dec  5 09:32:28 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

1 9 8 4 6

4 3

9 7 3 4

3 7 6

2 1 5

3 8 5

2 9 8 1

9 2

8 2 7 9 6

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.48)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Dec  6 08:43:19 2022 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Μια γριούλα καθώς καθάριζε το χαμόσπιτό  της 
βρίσκει ένα λυχνάρι.  Όπως ήταν μέσα στην σκόνη 
άρχισε να το τρίβει για να το γυαλίσει.  Τότε από 
μέσα πετάγεται ένα τζίνι και της λέει πως θα της 
πραγματοποιήσει τρεις επιθυμίες.

Μες τη χαρά η γριούλα ζητάει να γίνει το φτω-
χικό της σαν παλατάκι.

Χτυπάει τα δάχτυλα του το τζίνι και η καλύβα της 
μεταμορφώθηκε σε μία εντυπωσιακή βίλα.

Ξετρελαμένη η γιαγιά κάνει την δεύτερη ευχή 
της. Να γίνει πάλι νέα και όμορφη.

Ξαναχτυπά τα δάχτυλα το τζίνι και η γιαγιά γίνε-
ται 20 χρονών και κούκλα.

-Έχεις μία τελευταία ευχή. Πρόσεξε τι θα ζητή-
σεις της λέει το τζίνι.

Εκείνη αφού το σκέφτεται καλά λέει:
-Είμαι πολλά χρόνια χήρα. Θέλω μία αντρική συ-

ντροφιά. Θέλω να κάνεις τον γάτο μου νεαρό άντρα…
Χτυπά για τελευταία φορά τα δάχτυλα το τζίνι 

κι εξαφανίζεται.
Ο γάτος πλέον είναι ένας πανέμορφος άντρας 

και η πρώην γιαγιά και νυν καυτή 20άρα τον ερω-
τεύεται κεραυνοβόλα.

Τότε ο πρώην γάτος της λέει: Μάλλον τώρα το 
μετάνιωσες…

 -Τι να μετανιώσω; απορεί εκείνη.
Και εκείνος:  Τότε που με στείρωσες…

* * * * * * 
Ένας πιλότος χάνει την ζωή του σε αεροπορικό 

δυστύχημα και επειδή είχε πολλές αμαρτίες, πάει 
στην κόλαση. Τον υποδέχεται ο Διάβολος και του 
λέει: «Υπάρχουν τρεις πόρτες, άνοιξε να δεις τι έχει 
η κάθε μία και να διαλέξεις».

Ανοίγει ο πιλότος την πρώτη πόρτα, βλέπει έναν 
εξομοιωτή πτήσης κι έναν βλοσυρό εκπαιδευτή να 
έχει βάλει κάτω έναν ταλαίπωρο και να τον ταρά-
ζει στην εξέταση. Ανοίγει την δεύτερη πόρτα, βλέπει 
έναν άλλο ταλαίπωρο να κάθεται να διαβάζει ένα 
εγχειρίδιο 7.000 σελίδων κι έναν επίσης βλοσυρό 
εκπαιδευτή να τον μαστιγώνει, κάθε που σηκώνει κε-
φάλι από το βιβλίο. Ανοίγει την τρίτη πόρτα, βλέπει 
έναν βλοσυρότερο κυβερνήτη να βρίζει τον συγκυ-
βερνήτη του ότι είναι ηλίθιος, αδέξιος, βλάκας και 
όλα τα κακά της Γης. Υπάρχει όμως και μία τέταρτη 
πόρτα. Την ανοίγει και βλέπει έναν πιλότο περιτρι-
γυρισμένο από όμορφες κοπέλες.Πάει λοιπόν και 
λέει στον Διάβολο:

-Βρήκα μία τέταρτη πόρτα, εκεί μέσα την περνάει 
ζάχαρη ο τύπος, εκεί θέλω να με βάλεις.

-Λάθος πόρτα διάλεξες πιλότε, τού λέει ο Διάβο-
λος, εκεί μέσα είναι η κόλαση για τις αεροσυνοδούς.

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Όταν τα ρίχνει… βρέχει καταρρακτω-
δώς.
13. Όχι πυκνά.
14. Κι αυτό κρύβει τη… θέα (ξ.λ.).
15. Νευρική σύσπαση των μυών του 
προσώπου.
16. Είδος κυκλικού χορού.
18. Εντολή σκοπού.
19. Τρύπες για να περνά η αλυσίδα της 
άγκυρας.
21. Παλιά βασίλισσα της Ελλάδας.
23. Συρφετό… θυμίζει.
25. Η μυστική υπηρεσία του Ισραήλ.
27. Άφωνη… Τίνα.
28. Βασιλιάς της Θήβας, πατέρας του 
Οιδίποδα.
30. Διακριτικότητα στη συμπεριφορά.
32. Διπλό… γίνεται γυναικείο άρωμα.
34. Αντιδιαστέλλεται το πνεύμα.
36. Τμήμα της… οικίας.
37. … βουαγιάζ: ταξιδιώτες το χρησι-
μοποιούν.
38. Αυτά παρέα με τα… σέα.
40. … Εμέ: Γαλλίδα ηθοποιός.
42. Προφήτης… γαμήλιας τελετής.
43. Κεραία τηλεπικοινωνιακών συσκευ-
ών.

-- Συστατικά --

• 1 μισή κούπα ινδοκάρυδο, τριμμένο
• 1 μισή κούπα αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
• 1 κ.γλ. μπέικιν πάουντερ
• Λίγο μαγειρικό λίπος (2/3 κούπας)
• 1 κούπα ζάχαρη
• 3 αυγά
• 160 γρ. γάλα

--Για το σιρόπι--
• 1 μισή κούπα ζάχαρη
• 1 μισή κούπα νερό
• 1 κ.σ. χυμό λεμονιού
• 1 κομμάτι φλούδα λεμονιού

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, ανακατεύουμε το ινδοκάρυδο με το 

αλεύρι και το μπέικιν πάουντερ.
• Χτυπάμε στο μίξερ το βούτυρο με τη ζάχαρη, 

ν' ασπρίσει.
• Συνεχίζοντας το χτύπημα, ρίχνουμε ένα - ένα 

τ' αυγά.
• Στη συνέχεια, χαμηλώνουμε την ταχύτητα του 

μίξερ στο ελάχιστο και ρίχνουμε εναλλάξ το 
γάλα και τ' ανακατεμένα στερεά υλικά σε 4 

δόσεις, χωρίς να παραχτυπήσουμε το μείγμα 
(ίσα - ίσα, ν' ανακατευθούν τα υλικά).

• Έπειτα αδειάζουμε το μείγμα σε βουτυρωμένη 
και αλευρωμένη φόρμα για κέικ, καλύπτοντας 
τα 3/4 του ύψους της και το ψήνουμε στους 
175 βαθμούς Κελσίου, 1 ώρα περίπου.

• Όταν το βγάλουμε από το φούρνο, το αφή-
νουμε να κρυώσει.

• Κατόπιν βράζουμε 5 λεπτά όλα τα υλικά για 
το σιρόπι και το ρίχνουμε κουταλιά - κουτα-
λιά επάνω στο ραβανί.

• Το αφήνουμε να σταθεί ως την επόμενη μέρα.
• Τέλος το αναποδογυρίζουμε σε πιατέλα και 

σερβίρουμε.
• Το ραβανί με ινδοκάρυδο είναι έτοιμο.
• Καλή απόλαυση!

--Συμβουλές--
• Για έξτρα γεύση και εμφάνιση στολίζουμε το ρε-

βανί με ρόδες ανανά και κερασάκια μαρασκίνο 
κόκκινα και πράσινα.

• Αν το ραβανί πρόκειται να μείνει περισσότερο 
από μία μέρα, το σκεπάζουμε με πλαστική μεμ-
βράνη και το φυλάμε στο ψυγείο.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Ραβανί με ινδοκάρυδο, γλυκιά απόλαυση!

Κάθετα
1. Ξεφεύγει… κι απ' τα χέρια μας.
2. Αχώριστο μόριο της Αρχαίας.
3. Το σωληνάκι της βενζίνης (ξ.λ.).
4. Υποθετικό των αρχαίων.
5. Απαντά αόριστα στο "τι".
6. Επιφώνημα λαϊκού τραγουδιστή.
7. Τιμωρώ αυστηρά.
8. Εκστασιαζόμενοι το… βλέπουν.
9. Επιτατικό μόριο.
10. Δεν τοποθετήθηκαν στο σωστό μέρος.
11. Αγώνας αυτοκινήτων.
12. Τραγούδια που… ξεσηκώνουν.
17. Είδος χαρτοπαίγνιου.
20. Θεότητα των Ινδών.
22. Παλιά αμυντική συμμαχία.
24. Ιουδαίος αρχιερέας.
26. Αρχικά διεθνούς οικονομικού οργανι-
σμού.
29. "… ασμάτων": ένα από τα ποιητικά βιβλία 
της Παλαιάς Διαθήκης.
31. Δημιούργησε το "Θέατρο Τέχνης".
33. Πυγμαίοι των βαλτωδών περιοχών του 
Κογκό.
35. Νησί της Βρετανίας.
39. Έδρασε δίπλα στο Χίτλερ.
41. Αρχικά εταιρειών.
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Όλα είναι έτοιμα για την  διορ-
γάνωση του Φεστιβάλ Μεταξιού 
που πρόκειται να διοργανωθεί στο 
Σουφλί το τριήμερο 9 με 11 Δε-
κεμβρίου.

Την πρώτη μέρα θα δοθεί συ-
ναυλία του συντοπίτη βιολιστή Κυρι-
ακού Κουβέντα σαν αφιέρωμα στα 
100 χρόνια από την καταστροφή 
της Σμύρνης με τίτλο: «Ανάμνηση 
Σμύρνης».

Το διήμερο που ακολουθεί θα 
έχει σαν κύριο κορμό την διημερίδα 
με την συμμετοχή αξιόλογων ομι-
λητών όπως η κ. Πολύμερου,  Δι-
ευθύντρια της Ακαδημίας Αθηνών 
σε θέματα χειροτεχνίας. Τα θέματα 
που θα αναπτυχθούν θα  αφορούν 
την μόδα την παράδοση και την βι-

ώσιμη ανάπτυξη της κλωστοϋφα-
ντουργίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσι-
άζουν δυο εκδηλώσεις: η παρου-
σίαση χορευτικών συγκροτημάτων 
από χώρες των δρόμων του Μετα-
ξιού το βράδυ του Σαββάτου και η 
παρουσίαση την Κυριακή το πρωί 
του βιβλίου του Μιχάλη Πατέλη, 
«Σουφλί και κουκούλι -Δρόμοι Συ-
νυφασμένοι».

Διημερίδα «Ο δρόμος του μετα-
ξιού : Από το παρελθόν, στο παρόν 
και το μέλλον»

Έναρξη Σάββατο 17.30 στο ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Σάβ-
βατο 10 και Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 
2022 «Ο δρόμος του μεταξιού από 
το παρελθόν, στο πα- ρόν και 

το μέλλον»
με αξιόλογους ομιλητές.
Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη - «Η 

χειροτεχνία την εποχή της τεχνο-
λογίας. Παράδοση και τοπική ανά-
πτυξη»

Κατερίνα Φρέντζου « Επενδύ-
ουμε στο πολιτιστικό μας προϊόν. 
Στηρίζουμε την πολιτιστική επιχει-
ρηματικότητα »

Έλις Κις «Made in Soufl i? τά-
σεις, branding, τεχνογνωσία, επι-
κοινωνία »

Αντώνης Ιωαννίδης - «Greek Silk 
Road: η περίπτωση της Θράκης»

Νάντια Μαχά-Μπιζούμη- «Η γυ-
ναικεία ενδυμασία στο Σουφλί ως 
τεκμήριο άυλης και υλικής κληρο-
νομιάς »

Φιόρη Ζαφειροπούλου - « Το 
νέο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο 
για την πράσινη και ηθική μετάβαση 
της κλωστοϋφαντουργίας »

Δημήτρης Γραμματικογιάν-
νης «Ηθική μόδα και η ανάγκη για 
ethical και sustainable branding 
and campaign »

Ίρις Κρητικού - workshop « Συ-
μπληρώνοντας το puzzle με τα θρα-
κιώτικα μοτίβα »

Ο Σύλλογος Ελληνογαλ-
λικής Φιλίας Αλεξανδρού-
πολης «Το Σπίτι της 
Αντουανέττας» σε 
συνεργασία με 
τον Δήμο Αλε-
ξανδρούπο-
λης και την 
«Πειραματική 
Σκηνή Αλεξαν-
δρούπολης» δι-
οργανώνουν ένα 
παραμυθένιο κυνήγι 
θησαυρού, την Κυριακή 18 
Δεκεμβρίου, στις 11:00 το 
πρωί.

Η εκκίνηση θα γίνει μπρο-

στά στο Δημαρχείο όπου θα 
δοθούν οι σχετικές οδηγί-

ες για την διεξαγωγή 
του. Η μέση διάρ-

κεια του παιχνι-
διού υπολογί-
ζεται σε 2-3 
ώρες. Οι συμ-
μετέχοντες θα 
κληθούν να πε-

ριηγηθούν στα 
πιο εμβληματικά 

σημεία της πόλης, να 
συνομιλήσουν με τους αγα-
πημένους ήρωες και ηρωίδες 
των παραμυθιών, να λύσουν 
γρίφους και να παίξουν πα-

ραδοσιακά παιχνίδια!
Το παιχνίδι είναι ομαδικό 

και απευθύνεται κυρίως σε 
παιδιά! Οι ομάδες είναι πε-
νταμελείς και η κάθε ομάδα 
πρέπει να αποτελείται από 
έναν τουλάχιστον ενήλικα 
και παιδιά.

Σχεδιαστής – Συντονιστής 
παιχνιδιού: Γιώργος Χονδρό-
πουλος.

Δηλώστε εδώ συμμετοχή 
και ελάτε στην παρέα μας!

Όριο συμμετοχών 30 ομά-
δες.

Θα τηρηθεί σειρά προτε-
ραιότητας.

Χριστουγεννιάτικο κυνήγι θησαυρού, μια 
παραμυθένια εξερεύνηση στην Αλεξανδρούπολη

Το 
Σάββατο 

εκδήλωση αφιέρωμα 
στα 100 χρόνια από 

τη Μικρασιατική 
Καταστροφή

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης διοργανώνει μουσική εκδήλωση αφι-
έρωμα στα 100 χρόνια από τη Μικρασια-
τική Καταστροφή με τις Ελένη και 
Σουζάνα Βουγιουκλή σε συ-
νεργασία με τo Μορφωτι-
κό Όμιλο Κομοτηνής, το 
Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 
2022 και ώρα 20:30 στο 
Μέγαρο Μουσικής Κο-
μοτηνής. Στην εκδήλωση 
συμμετέχει ο Μορφωτικός 
Όμιλος Κομοτηνής.

Η είσοδος για την εκδήλωση 
είναι δωρεάν.

Απαιτείται η ηλεκτρονική κράτηση θέσης 
μέσα από την σελίδα της Περιφέρειας ΑΜΘ: 
pamth.gov.gr στη συνέχεια κάνετε click στο 

εικονίδιο με το πληκτρολόγιο online κρατή-
σεις θέσεων / online booking, εκτυπώνετε την 
κράτηση και την επιδεικνύετε κατά την είσοδό 

σας στο Μέγαρο. Σε περίπτωση ακύ-
ρωσης παρακαλώ να απευθυνθεί-

τε στα τηλέφωνα: 2531353911, 
2531352112 & 2531354230. 

Λίγα λόγια για την εκδή-
λωση:

Μουσική παράσταση 
εμπνευσμένη και αφιερωμένη 

σε μια επέτειο - σταθμό στη δια-
χρονική πορεία του ελληνισμού, τη 

Μικρασιατική Καταστροφή.
Κύριες συνιστώσες της αποτελούν τρα-

γού δια, μελωδίες και ιστορίες που αντικατο-
πτρί ζουν το ύ φος και το ηχό χρωμα της θρυ-
λικής Μικράς Ασίας.

Ρεμπέτικα, μπάλοι, ζεϊμπέκικα, καρσιλα-
μάδες και τσιφτετέλια, οθωμανικοί και βυ-
ζαντινοί αμανέδες, τραγούδια με επιδράσεις 
από τη βαλκανική μουσική, τούρκικα αλλά και 
δυτικότροπα τραγούδια ανακαλύπτουν, απο-
καλύ πτουν και συνθέτουν στοιχεί α από  την 
ιστορία ενός τόπου που άφησε ανεξίτηλη τη 
σφραγίδα του στις μνήμες ολόκληρου του ελ-
ληνισμού και που μετασχημάτισε, και συνεχίζει 
να μετασχηματίζει, τον πόνο και την απώλεια 
σε ζωντανή καλλιτεχνική δημιουργία.

Συντελεστές της μουσικής παράστασης:
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Ελένη & Σουζάνα 

Βουγιουκλή 
Ερμηνεία - performing: Ελένη & Σουζάνα 

Βουγιουκλή, μουσικοί: Αλέξης Αποστολάκης: 
τύμπανα, Χρήστος Τσαπράζης: κοντραμπάσο, 
Θανάσης Κουλεντιανός: κανονάκι.

Μουσική Εκδήλωση με Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή 
στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής

Την Πέμπτη 8/12/2022 στο 
καφέ Alter Ego στην Αλεξαν-
δρούπολη θα παρουσιαστεί ο 
λεύκωμα “Η Ιστορία του Σιδη-
ροδρόμου στον Έβρο” σε μια 
εκδήλωση ανταλλαγής από-
ψεων για το χθες και το αύριο 
του σιδηροδρόμου.
“Η Ιστορία του Σιδηροδρόμου 
στον Έβρο” είναι ο τίτλος του 
λευκώματος που επιμελήθη-
κε, συνέταξε και εξέδωσε ο 
Διαμαντής Μυρτσίδης, ο 
οποίος μας συστήνεται 
ως γνήσιο τέκνο σιδη-
ροδρομικού υπαλλή-
λου και για τον οποίο 
ο σιδηρόδρομος απο-
τελεί σημαντικό κομμά-
τι της ζωής του από τα 
παιδικά του χρόνια.
Η έκδοση του βιβλίου έγινε 
το 2021 που αποτελεί χρονιά 
ορόσημο, καθώς αφενός είναι 
ευρωπαϊκό έτος σιδηροδρό-
μων και αφετέρου συμπλη-
ρώνονται 200 χρόνια από την 
εθνική παλιγγενεσία και 150 
χρόνια από την έναρξη των 
εργασιών του παρέβριου σι-
δηροδρόμου

“Η Ιστορία του Σιδηροδρόμου στον Έβρο” 
παρουσιάζεται στην Αλεξανδρούπολη

Όλα είναι έτοιμα για την  διοργάνωση 
του Φεστιβάλ Μεταξιού

Πολιτισμός

Την 
Πέμπτη 

8/12/2022 στο καφέ 
Alter Ego παρουσία 
του συγγραφέα Δ. 

Μυρτσίδη 

«Ως ο άνθρωπος που έφερα την μαθηματική λογοτεχνία στην Ελλάδα, τόσο μέσα από τις 
μεταφράσεις όσο και μέσα από τα βιβλία, πιστεύω πως οι Έλληνες έχουν αγκαλιάσει αυτό 

τον τύπο λογοτεχνίας, και μάλιστα σε βαθμό μεγαλύτερο από άλλες χώρες» 
Τεύκρος Μιχαηλίδης, συγγραφέας του βιβλίου «Εικασία 3ν+1»,

Την Κυριακή 
από τον Σύλλογο 
Ελληνογαλλικής 

Φιλίας

Στο Σουφλί 
το τριήμερο 9-11 

Δεκεμβρίου



14 Η ΓΝΩΜΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 

θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν
Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 

σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

ΑΣΤΗΡ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
Λ. Δημοκρατίας 280  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 83000

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ALEXANDER
2ο χιλ. Αλεξ/πολης - Χιλής
Τηλέφωνο :  25510 89055

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΚ
Λ. Δημοκρατίας 458  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 28607

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Μαλγάρων 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551081455

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΛΩΤΙΝΗ 
Αγ. Παρασκευής 1  •  Διχ/χο 
Τηλέφωνο :  2553023400

ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε  •  Αλευροβιομηχανία
Τ.Θ. 1104  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551026259

ΚΥΚΛΩΠΑΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ Α.Ε. 
11ο χλμ  Αλεξ/πολης - Μάκρης -  Τ.Θ. 
317 Τηλέφωνο : 2551071271

GREEN COLA  •  Βιομηχανία Αναψυκτι-
κών - Λεπτή Ορεστιάδος 
Τηλέφωνο : 25520 81180

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ
Παραγωγή Επεξεργασία Γάλακτος
Τ.Θ. 49   Διδ/χο •  Τηλέφωνο : 25530 20020

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.
Εμπόριο Αεριούχων Ποτών
11ο χλμ  Αλεξ/πολης - Συνόρων
Τηλέφωνο : 2551051285

ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.
Βιομηχανία Αλλαντικών 
ΤΘ. 148  Β.Ι.Π.Ε. Άβαντος  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551081742-1

ΠΡΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Ν. Χιλή •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551039005

ΣΤΑΦΥΛΑΣ Β. & ΥΙΟΙ - ΓΩΝΙΑΔΗΣ Μ. ΟΕ
Λ. Δημοκρατίας 448  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 81230 & 61500

Καύσιμα

ΚΟΜΗΤΗΣ ΔΟΞΑΚΗΣ  
Θέρμανση - Κλιματισμός
Δ. Σολωμού 6  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551033133

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ GAS A.E.
Προμύθεια Φυσικού Αερίου
Λ. Κηφισίας  209  •  Μαρούσι
Τηλέφωνο :  2106141130

Φωτοβολταϊκά
Ενέργεια

Ακίνητα

ΧΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 
Κτηματομεσιτικό Γραφείο 
Ειρήνης 32  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  :  25510 38991

Ξενοδοχεία

ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ 
4ο χιλ Αλεξ/πολης - Χιλής  •  Τ.Θ 19 
Τηλέφωνο : 25510 89100

ΚΑΦΈ ΜΠΑΡ "ΔΕΛΦΊΝΙ" 
1ο χλμ Αλεξ/πολης - Χιλής
Τηλέφωνο : 2551087200 

Καφέ
Εστίαση

ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΣΙΜΟΣ 
Λ. Δημοκρατίας 27   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551034645

Μηχανές
Ποδήλατα

Γερανοί

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Πλ. Ελευθερίας 3  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 36645

Εμπόριο

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Α.Ε  •  Εμπόριο Εισαγωγές
6ο χλμ. Αλεξ/πολης  - Φερών
Τηλέφωνο : 25510 45250

ΑΦΟΙ ΑΥΓΙΔΗ Ο.Ε.Ε. 
Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 9  •  Διδ/χο  
Τηλέφωνο : 2553022489

ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Εμπόριο 
Δίκαια Έβρου

ΘΥΓ. ΧΑΡ. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εμπόριο Μεταχ. Αυτοκινήτων
3ο χλμ  Αλεξ/πολης  - Φερών
Τηλέφωνο : 2551026329

ΜΑΥΡΗΣ Α.Ε  •  Καλλυντικά - Ενδύματα
14ης ΜΑΙΟΥ 30 Β  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551023685

ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  •  Μεταξωτά
Βασ. Γεωργίου 199   •  Σουφλί  
Τηλέφωνο :  25540 22371

ΛΥΜΠΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Βιολογικά Προϊόντα
Αν. Θράκης 98  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :   25510 29716

ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΓΛΟΥ Α.Ε  •  Σπούπερ Μάρκετ
Κων/πόλεως 173 • Ορεστιάδα
 Τηλέφωνο :   2552022993

ΣΑΛΓΚΑΜΗΣ Σ. & ΥΙΟΙ ΟΕΕ
Αρτοποιεία - Ζαχαροπλαστική  
Λ. Δημοκρατίας 49  •  Αλεξ/πλη
 Τηλέφωνο :   2551024825

Tρόφημα
Ποτά

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επεξεργασία Ξυλείας
Φυλάκιο  •  Κυπρίνος
Τηλέφωνο : 2552095493

Ξυλεία

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε 
Βιομηχανία Ξύλου
Σωκράτη Οικονόμου 34 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 89810

ΓΛΥΣΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών
Ανδρονίκου 66  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 84111

''ΑΝΟΔΟΣ" ΠΡΑΣΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Ι. Καβύρη & Π. Φωτίου 75   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551020660

"ΟΡΟΣΗΜΟ"  ΡΟΥΦΟΣ Ε & ΣΙΑ
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Αν. Θράκης 52 & 14ης Μαΐου • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 23523

Φροντιστήρια

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ "ΕΞΕΛΙΞΗ"
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Ι. Δραγούμη 32   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551305123ΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ 

Ι. Καβύρη 42   •  Αλεξ/πολη  
τηλ: 25510 22123

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

POLYMEDICAL
Καραγκιοζίδης Β & Ξιωτίδης Β ΟΕ 
Λ. Δημοκρατίας 386   •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο :  25510 81914

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
14ης Μαΐου  77 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551 081414
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Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Πολιτικής 
Αεροπορίας

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 06:00

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 06:00

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Καραγιαννόπουλος - Τζά-
μπερ Μαζαράκη 2 (γωνία Λ. Δημοκρατίας) 
2551031295
18:00-08:00 Σαλονικίδου Ε.&Ι Αίνου 27 
(έναντι Δημ. Βιβλιοθήκης) ✆2551029022

ΦΕΡΕΣ 
Ηλιάκη Πλαστήρα 3 ✆25550 22229

ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 
✆2554022033

ΔIΔYMOTEIXO
Τριανταφυλλίδου Ελένη έναντι Νοσοκομεί-
ου ✆2554024243

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Κουκλατζή Σμαρώ Βασ. Κων/νου 52 
✆2552027049

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

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

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

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

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Αθηνόδωρος, Αθηνοδώρα, 
Αμβρόσιος, Αμβροσία

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, σήμερα είσαι σε καλή διάθε-
ση και θες να επιδιώξεις βελτίωση της 
κοινωνικής σου ζωής! Μπορείς να ανα-
μένεις πολλά μηνύματα, τηλεφωνήμα-
τα, ευχάριστες ειδήσεις και προτάσεις 
για συναντήσεις, αλλά και για εξόδους!  
      
ΤΑΥΡΟΣ
Σήμερα, αγαπητέ Ταύρε, θα βρεθείς με 
αγαπημένα άτομα που σε κάνουν να 
αισθάνεσαι οικεία! Προστατεύεις εκεί-
νους που αγαπάς και αυτοί στο αντα-
ποδίδουν με κάθε τρόπο! Ορισμένα 
γεγονότα και καταστάσεις!   

ΔΙΔΥΜΟΣ
Η Σελήνη που βρίσκεται σήμερα στο 
δικό σου Ζώδιο Δίδυμε, θα σου δώσει 
άπλετη τύχη και πολλές ευκαιρίες, για 
να πετύχεις υψηλούς στόχους! Αν πε-
ριορίσεις την τάση σου να φέρεσαι με 
έπαρση και κάπως εγωιστικά στις συ-
ναναστροφές σου!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, σήμερα αποφασίζεις να 
απομακρυνθείς από τις κοινωνικές σου 
επαφές και δράσεις! Τα βρίσκεις με τον 
εαυτό σου και ξεπερνάς επιτέλους, φο-
βίες, άγχη και ενοχές, όπως και αρνητι-
κές εμπειρίες και αναμνήσεις!      

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα, σήμερα θα απολαύ-
σεις χαρμόσυνες δραστηριότητες με 
φίλους και επιπλέον, θα ενδυναμώσεις 
ποικιλοτρόπως, τις φιλίες σου! Βελτιώ-
νεται η διάθεση σου και είσαι πανέτοι-
μος για αλλαγές την σημερινή ημέρα!    

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, επικεντρώνεσαι σήμε-
ρα, στην βελτίωση της κοινωνικής σου 
εικόνας και της φήμης σου! Επιστρά-
τευσε ωριμότητα, σοφία και ορθολογι-
σμό, προκειμένου να επιδιώξεις και να 
πετύχεις υψηλούς στόχους και σπου-
δαίες φιλοδοξίες!      

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ, σήμερα είσαι πολύ αι-
σιόδοξος και γεμάτος κέφι! Θα διαπι-
στώσεις πως η τύχη είναι με το μέρος 
σου, σε ό,τι κι αν κάνεις και όποιο στόχο 
κι αν διεκδικήσεις! Ετοιμάσου για κοι-
νωνικές επαφές, ανεμελιά, χαρούμενες 
στιγμές και ευχάριστες συναντήσεις!  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Σήμερα φίλε Σκορπιέ, η πειθώ, η δυνα-
μικότητα και η ενισχυμένη διορατικότη-
τα σου, σε βοηθούν να ανακαλύψεις το 
βάθος όλων των πραγμάτων σε όλους 
τους σημαντικούς τομείς της ζωής σου 
και κυρίως στις διαπροσωπικές σχέσεις 
και συναναστροφές σου! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Σήμερα αγαπητέ Τοξότη, επικεντρώνε-
σαι σε όλες τις διαπροσωπικές σχέσεις 
και συναναστροφές σου, με αποτέλε-
σμα να τις βελτιώσεις στο έπακρο! Η 
ημέρα είναι κατάλληλη, για να πετύχεις 
την εξομάλυνσης μίας σχέσης, που εί-
χε κλονιστεί από καυγάδες και παρε-
ξηγήσεις!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, η σημερινή ημέρα είναι 
σαφώς εποικοδομητική και ωφέλιμη 
για τις επιθυμίες σου και τους υψη-
λούς σου στόχους! Λόγω της οργα-
νωτικής σου ικανότητας, θα καταφέ-
ρεις να βάλεις σε τάξη και πρόγραμμα 
την ζωή σου!  

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, σήμερα σίγουρα θα 
έχεις τύχη! Ετοιμάσου για διασκέδα-
ση, ψυχαγωγία, δημιουργικότητα και 
άπειρες ευχάριστες κοινωνικές επαφές! 
Ιδανική ημέρα για να χαλαρώσεις και 
να περάσεις όμορφα, με άτομα που 
ξέρουν πως να σε κάνουν χαρούμενο!   

ΙΧΘΥΕΣ
Πιθανόν την σημερινή ημέρα αγαπητέ 
Ιχθύ, να απομακρυνθείς από την έντο-
νη κοινωνική ζωή και να επικεντρωθείς 
στα άτομα της οικογένειας σου και στο 
σπίτι! Επίσης, η ημέρα είναι κατάλληλη 
για να ξεπεράσεις μια και καλή αρνη-
τικές εμπειρίες και να λύσεις παρελ-
θοντικά προβλήματα, που σε βασανί-
ζουν καιρό!

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€

Κάντε τα παλιά σας 
πουλόβερ, κουβέρτα!

Μια μάλλινη κουβέρτα ιδανική για τις κρύ-
ες νύχτες του χειμώνα.

Τι πιο όμορφο να χαλαρώνεις στο καναπέ 
σου μετά από μια δύσκολη μέρα. Μια μάλλι-
νη κουβέρτα είναι ότι πρέπει να για τα κρύα 
βράδια του χειμώνα.

Πως μπορείτε να το φτιάξετε μόνοι σας 
εύκολα και γρήγορα χρησιμοποιώντας τα 
παλιά σας πουλόβερ.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Διαλέξτε τα πουλόβερ που θέλετε και 

κόψτε τετράγωνα ή ορθογώνια σε διάφορα 
μεγέθη, ανοίγοντας τα από τις ραφές.

Επιλέξτε τα καλύτερα κομμάτια, γυρίστε 
τα ανάποδα και τοποθετήστε τα έτσι ώστε να 
σχηματίσετε ένα μεγάλο ορθογώνιο.

Προσπαθήστε το τελειώματα των που-
λόβερ να βγαίνουν να βρίσκονται προς τις 
εξωτερικές πλευρές περιμετρικά από τη κου-
βέρτα. Επίσης, προσέξτε όσες άκρες είναι 

κομμένες για να μην ξηλωθούν.
Προσπαθήστε να τα ενώσετε μεταξύ τους 

ράβοντας τα το ένα με το άλλο, με προσοχή 
να μην ξηλωθεί η πλέξη και στην συνέχεια 
μ” ένα μάλλινο νήμα, κάντε ακανόνιστες βε-
λονιές για να δώσετε ένα ιδιαίτερο στυλ. 
Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα του νήμα-
τος να είναι έντονο ώστε να κάνει αντίθεση 
με τα πουλόβερ και να διακοσμήσει όμορφα 
την κουβέρτα σας.

Τοποθετήστε την κουβέρτα πάνω σε ένα 
μεγαλύτερο μάλλινο ύφασμα. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε κάποια μονόχρωμη fleece 
κουβέρτα.Τρυπώστε με κλωστή περλέ και 
σταθεροποιήστε το ένα με το άλλο, με πι-
σωβελονιά, ράβοντας περιμετρικά τις άκρες, 
προς μια κατεύθυνση.

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ
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Του Γιάννη 
Λασκαράκη
Π.  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο Γρηγόρης  Διαμαντόπου-
λος υπήρξε ένας από τους πιο 
σημαντικούς πολεοδόμους 
της χώρας. Ένας οραματι-
στής που έβαλε τη σφραγί-
δα του στην ανασυγκρότηση 
της Καλαμάτας, πριν και με-
τά τους καταστροφικούς σει-
σμούς της 13ης Σεπτεμβρίου 
του 1986. 

Τον εξαιρετικό αυτόν επι-
στήμονα τον είχε καλέσει  αρ-
κετές φορές  ο Δήμιος Αλε-
ξανδρούπολης μεταξύ 1981 
και 1986, επί Σουλακάκη, 
όταν λειτουργούσε ο θεσμός 
των ομιλιών στα πλαίσια του 
ελεύθερου Δημοτικού Πα-
νεπιστημίου.  Με τις ομιλίες  
του συνέβαλλε στην σύνταξη 
του εμπνευσμένου και ορα-
ματικού Γενικού Πολεοδομι-
κού σχεδίου του 1986-88, 
από την Ομάδα Ρείζη Παπα-
δάκη.  Σε αυτό μ συμπεριλαμ-
βανόνταν η πεζοδρόμηση της 
Λεωφόρου Δημοκρατίας, η 
ανάπτυξη εμπορικού κέντρου 
και  δημοτικής αγοράς στις 
αποθήκες της ΚΥΔΕΠ,   η δη-
μιουργία  κοινού συγκοινω-
νιακού τερματικού σταθμού 
(ΚΤΕΛ,ΟΣΕ, Αστικά ) ανατο-
λικά της πόλης , σε σύνδεση 
με το λιμάνι και το αεροδρό-
μιο. Είχε σχεδιασθεί ο μικρός 
περιφερειακός Παπαναστασί-
ου-Θράκης-Ανδρονίκου-μέ-
χρι τη γέφυρα Μαΐστρου,  η 
ανέγερση του Πανεπιστημίου 
στη ανατολική περιοχή ΥΕΒ, 
(σε συνδυασμό με την ανα-

μόρφωση της συνοικίας της 
οδού Άβαντος ),  η επέκταση 
της πόλης  βόρεια (Εξώπολη), 
δυτικά (Άγιος Βασίλειος)  και 
ανατολικά (Μαϊστριανά). 

Η επικάλυψη του χειμάρ-
ρου Βανικιώτη έγινε κατά 
το πρότυπο του χειμάρρου 
Νένδονα της Καλαμάτας, την 
οποία είχαμε επισκεφθεί μαζί 
με το δήμαρχο Τάσο Σουλα-
κάκη για να ενημερωθούμε 
να «αντιγράψουμε» τις ιδέες 
και τις μεθόδους τους. Και 
όλα αυτά με μεγάλο πολιτι-
κό κόστος. Μας κυνηγούσαν 
με τα μπουγέλα στην Εξώ-
πολη όταν διαπλατύναμε και 
ευθυγραμμίσαμε το φιδίσιο 
σοκάκι της οδού  Ηροδότου 
και όταν απορρίπταμε τις αι-
τήσεις για μείωση του πλά-
τους των δρόμων στις προς 
ένταξη περιοχές. Μια άλλη 
σοβαρή πρωτοβουλία ήταν 
η αξιοποίηση των ιαματικών 
πηγών της Τραϊανούπολης 
σε συνεργασία με την τότε 
κοινότητα των Λουτρών, κα-
τά τα πρότυπα των μεγάλων 
λουτροπόλεων της Ευρώπης. 
Η σχετική μελέτη πεντάστε-
ρου  ξενοδοχείου ΣΠΑ και η 
επένδυση που υποβλήθηκε 
εγκρίθηκε με προϋπολογισμό 
500 εκ. δραχμών και ποσο-
στό επιδότησης 65%,  αλλά  
η επόμενη δημοτική αρχή δεν 
τόλμησε να την υλοποιήσει. 

Δυστυχώς αρκετές άλλες 
από τις προβλέψεις αυτές 
(μικρός περιφερειακός, πε-
ζοδρόμηση Λ. Δημοκρατίας, 
πανεπιστήμιο εντός του ιστού 
της πόλης, συγκοινωνιακό κέ-
ντρο κλπ) δεν υλοποιήθηκαν  
από επόμενες δημοτικές αρ-

χές και συχνά με τη σύμπρα-
ξη,  ιδιωτικών συμφερόντων.   

Ο Σταύρος Μπένος 
μιλάει για τον Γρηγόρη 
Διαμαντόπουλο

  Στην ομιλία του  σε εκ-
δήλωση προς τιμήν του με-
γάλου πολεοδόμου, λίγες 
ημέρες πριν υποκύψει στην 
ασθένειά του, ο Σταύρος 
Μπένος θύμισε στους συμμε-
τέχοντες περιστατικά από τη 
συνεργασία του με τον Γρη-
γόρη Διαμαντόπουλο.  

 «Όταν εκλέχθηκα δήμαρ-
χος το 1978  ζήτησα από τον 
Γρηγόρη Διαμαντόπουλο, τον 
καλύτερο πολεοδόμο της χώ-
ρας, να αναλάβει σύμβουλός 
μου για θέματα πολεοδομίας 
και περιβάλλοντος.  

«Γρηγόρη ποια θέλεις να 
είναι οι αμοιβή σου»; τον ρώ-
τησα. Με κοίταξε στα μάτια 
και μου είπε:  «Αν μου λένε 
αλήθεια τα μάτια σου θα  έρ-
θω και θα δουλέψω χωρίς 
αμοιβή, αλλά αν δε τα πάμε 
καλά   στο πρώτο εξάμηνο 
θα σηκωθώ να θα φύγω. Αυ-
τή θα είναι η τιμωρία σου».

Ήλθε, μελέτησε την πόλη,  
φιλοσοφικά, ιστορικά, κοινω-
νιολογικά, είχε ένα μαγνη-
τοφωνάκι και πέρα από τις 
επιστημονικές μελέτες που 
είχαν γίνει, γύριζε στα καφε-
νεία και μιλούσε με τους πο-
λίτες.  Όταν τελείωσε αυτό 
το πρώτο διάστημα, μου λέει: 
«τώρα έλα να σου γνωρίσω 
την πόλη σου».  Με πήγε στο 
ιστορικό κέντρο, όπου είχαμε 
πενταώροφες πολυκατοικίες 
και μου λέει: «Σταύρο αυτό 
πρέπει να το ανατρέψουμε. 
Θα αντέξεις να το ανατρέ-
ψουμε; Ύστερα, με πήγε να 
μου δείξει την ανατολική και 
τη δυτική παραλία που ήταν 
βρώμικη με σφαγεία και άλ-
λες ρυπογόνες βιοτεχνίες. Με 
προσφυγικές παράγκες.  Μου 
είπε: «Σταύρο η πόλη σου εί-
ναι μία πόλη άδικη. Είναι μία 
πόλη ταξική.   Ό,τι δεν αρέσει 
στους μεγαλοαστούς το πε-
τάνε εδώ.  Αυτό εμείς πρέπει 
να το ανατρέψουμε. Γιατί μία 
πόλη πρέπει να είναι δίκαιη, 
παντού, για όλους τους πο-

λίτες της. Πρέπει να την χαί-
ρονται όλοι. Φοβάμαι τα προ-
βλήματα της υπερανάπτυξης. 
Μην φοβάσαι τα προβλήματα 
της υπανάπτυξης, αυτά θε-
ραπεύονται.  Αυτά δημιουρ-
γούν τα αυθαίρετα. Όλες οι 
λαϊκές φτωχογειτονιές, ήταν 
τότε αυθαίρετες. Τα 2/3 της 
πόλης ήταν αυθαίρετο

«Πρώτα θα λύσουμε αυ-
τό το πρόβλημα με μια επέ-
κταση του σχεδίου και με-
τά θα επέμβουμε και στα 
σωθικά, στο εσωτερικό της 
πόλης», μου είπε. Θυμάμαι 
από τον πρώτο καιρό, μου 
δίδαξε τι σημαίνει να δου-
λεύεις για τον άνθρωπο. Ότι 
όλα γίνονται για αυτόν,   για 
τον  ανθρώπινο παράγοντας. 
Θυμάμαι που μου μιλούσε 

για το συμφέρον της πό-

λης και ότι όλα τα πολι-

τικά όργανα, ξεκινώντας 

από την κεντρική εξουσία 

ως την Αυτοδιοίκηση, δεν 

έχουν άλλη αποστολή, αλ-

λά από το να ονειρεύονται 

για το μέλλον της πόλης.
«Αλίμονο -μου έλεγε- 

αν γίνεις διαιτητής των 

μικροσυμφερόντων, που 

είναι αμείλικτα και κα-

θημερινά στην πόλη. Σε 

έχουν απορροφήσει σε μία 

μέρα. Ο Δήμαρχος υπάρ-

χει για να ονειρεύεται. Για 

να παλεύει για τα όνειρα 

της πόλης και τι μεγαλύ-

τερη χαρά και ευτυχία για 

έναν Δήμαρχο, από το να 

παίρνει κοντά του και τους 

πολίτες και να τους πεί-

θει, ότι το συμφέρον του 

κατοίκου, ταυτίζεται με το 

συμφέρον της πόλης».   

 Το άλλο πράγμα που μου 
δίδαξε είναι ότι: «Όση αξία 

έχει για την κεντρική πο-

λιτική σκηνή το Σύνταγ-

μα, άλλη τόση αξία έχει ο 

σχεδιασμός για τις τοπικές 

κοινωνίες. Ένας Δήμαρχος 

που δεν έχει ένα πλαίσιο 

να δουλεύει, είναι ένας τυ-

φλός Δήμαρχος, δεν μπο-

ρεί να πάει πουθενά».  

 Φάγαμε δύο φορές ξύ-
λο στο Δημοτικό Συμβούλιο 
με τον Γρηγόρη. Τη μία φο-
ρά, παραλίγο να μας σκοτώ-

σουν, όταν εφαρμόζαμε το 
νόμο  1337΄ του Στέφανου 
Μάνου,  όταν μειώναμε τους 
συντελεστές, στο κέντρο της 
πόλης, περίπου στο μισό .   
Με ρόπαλα και με κουκού-

λες μπήκανε μέσα στο Δη-

μοτικό Συμβούλιο και είναι 

ένα θαύμα πως σωθήκαμε 

τότε με τον Γρηγόρη. Αλλά 
αυτό δημιούργησε μία Πα-
νελλήνια συγκίνηση και έτσι 
εμπεδώθηκε ο νόμος, γιατί 
είχαν γίνει και προσφυγές 
στο Συμβούλιο Επικρατείας 
και ήταν έτοιμος ο νόμος να 
πέσει, γιατί ήταν ένας νόμος 
που έθιγε- λέει- την ατομική 
ιδιοκτησία ετεροβαρώς, δεν 
ίσχυε η αρχή της αναλογικό-
τητας, όπως λένε οι νομικοί.

Και μετά από όλα αυτά, 

ήρθε ο  σεισμός του 1986.  

Λες και τον περιμέναμε . 

Η  πόλη όμως ήταν θω-

ρακισμένη πια πολεοδο-

μικά και θυμάμαι τον Γρη-
γόρη που κατέφθασε μέσα 
σε λίγες ώρες στην Καλαμά-
τα, χωρίς να έχουμε καθόλου 
συνεννοηθεί. Ο σεισμός έγινε 
ένα Σάββατο, 8:20 το βράδυ. 
Τον βλέπω τον Γρηγόρη γύ-
ρω στις 3:00 το πρωί, είχε 
έλθει με όλους τους ανθρώ-
πους, τους συνεργάτες του 
και μου λέει: «Σταύρο θέλω 
μία σκηνή και στις 7:00 η ώρα 
το πρωί θέλω να μου μαζέ-
ψεις τους υπαλλήλους του 
Δήμου». Η πρώτη σκηνή που 
είχε έρθει ήταν μια μεγάλη 
πράσινη σκηνή του Μηχανι-
κού του Στρατού και αμέσως 
λέω στον υπεύθυνο στρατη-
γό : «Στρατηγέ αυτή η σκηνή 
να δοθεί αμέσως στον κύριο 
Διαμαντόπουλο». Στη σκη-
νή αυτή , άπλωσε τα σχεδι-
αστήρια και τους χάρτες του   
και στις 7:00 το πρωί ο Γρη-
γόρης μας είχε έτοιμο πρό-
γραμμα δεκαετίας. Με πήρε 
παράμερα, μου λέει «Θέλω να 
μου διαθέσεις μόνο μισή ώρα 
για να σου πω ότι το σεισμι-
κό φαινόμενο στην Ελλάδα 
αντιμετωπίζεται με ένα τρό-
πο αναπηρικό. Λες και ο σει-
σμός πλήττει τα ντουβάρια. 
Μέχρι τότε,   το μόνο που 
έκανε η πολιτεία ήταν να δί-

νει σεισμοδάνεια. Σταύρο, ο 
σεισμός δεν πλήττει τα ντου-
βάρια, πλήττει τους ανθρώ-
πους και όλες τις ανθρώπι-
νες λειτουργίες. Πλήττει τον 
άνθρωπο ως υπόσταση ψυ-
χοσωματική, τον πλήττει ως 
πολιτιστικό φαινόμενο, ως οι-
κονομικό φαινόμενο, ως κοι-
νωνικό φαινόμενο και πρέπει 
να τα αγγίξουμε όλα αυτά. 
Γιατί αν δεν τα αγγίξουμε τώ-
ρα και αν δεν τα προβάλουμε 
τώρα, τότε θα μας ξεχάσουν».  
Μέσα σε 10 μέρες ετοίμα-
σε ένα πρόγραμμα ανασυ-
γκρότησης, είναι αυτό που 
βραβεύτηκε από την Ευρω-
παϊκή Ένωση. Στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση  ενθουσιάστηκαν, 
δεν είχαν δει ποτέ τους τό-
σο τεκμηριωμένο πρόγραμμα.  
Λόγω αυτού ήταν ίσως  και 
η πρώτη φορά που οι εκτα-
μιεύσεις γίνονταν απευθεί-
ας στο Δήμο και όχι στο κε-
ντρικό κράτος. Και όλα αυτά 
επειδή είχε δημιουργηθεί μια 
υψηλή αξιοπιστία μέσα από 
τις προτάσεις που είχε οικο-
δομήσει ο Γρηγόρης.

Έχω πάρει τον Γενικό Πο-
λεοδομικό του ’81 και έναν 
χάρτη  πρόσφατο.  Ταυτίζο-
νται απόλυτα.  Αποδεικνύε-
ται δηλαδή, πόσο ο Γρηγόρης 
επηρέασε τα προγράμματα, Η 
πόλη σήμερα, αυτή που ζει, 
που υπάρχει, είναι ταυτισμέ-
νη με τα όνειρά μας. Ταυ-
τισμένη. Είχαμε λοιπόν μία 
μεγάλη πολεοδομική αλλα-
γή και αποδείξαμε, πως όταν 
συνεργάζεται πραγματικά η 
επιστημονική κοινότητα με 
τους θεσμούς της Αυτοδιοί-
κησης, μπορούν να φέρουν 
μία πραγματική ανατροπή.

Ο Γρηγόρης μας δίδαξε, 

ότι ακόμα και στο σκλη-

ρό πεδίο της πολιτικής, το 

μόνο που αξίζει είναι    να 

παλεύεις  όταν έχει υψη-

λούς στόχους και όταν 

ονειρεύεσαι. Μας έδει-

ξε, δηλαδή, ότι το όνει-

ρο πρέπει να υπάρχει στη 

δημόσια ζωή, πρέπει να 

υπάρχει στην πολιτική με 

σχέδιο υλοποίησης, διότι 

τότε μόνο  γίνεται πραγ-

ματικότητα». 

Ο πολεοδόμος που άλλαξε την Καλαμάτα

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ 
ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΗΓΟΡΗ  
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ     

«Το συμφέρον του κάτοικου ταυτίζεται 
με το συμφέρον της πόλης.
Το Σύνταγμα  για τις τοπικές κοινωνίες 
είναι  ο σχεδιασμός της πόλης τους» 

Ο εμβληματικός Σταύρος Μπένος μιλάει για το Γρηγόρη Διαμαντόπουλο, 
έναν από τους πιο σημαντικούς πολεοδόμους της χώρας.
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