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Η έλλειψη διαγραμμίσεων στο 
οδικό δίκτυο του Βορείου Έβρου 

ελλοχεύει κινδύνους

Προβληματική η κίνηση με την ομίχλη αυτών των ημερών, η κατάσταση 
ταλαιπώρησε και προβλημάτισε τους οδηγούς. Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας 

Β. Μαυρίδης μίλησε στο ράδιο Έβρος για το ζήτημα. 
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Πρώτη επέμβαση εμφύτευσης 
βηματοδότη για επιληψία στο ΠΓΝΑ

Επιτυχής επέμβαση σε ασθενή 59 ετών, με φαρμακοανθεκτική επιλη-
ψία. Σημαντική στιγμή για την Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλι-

νική του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης
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Γιατί δεν 
υπάρχει σύστημα 

προσγείωσης 
με ομίχλη στο 
αεροδρόμιο 

Αλεξανδρούπολης

Τι απαντά ο αερολιμενάρχης 
του «Δημόκριτος» Στέλιος 

Ζαντανίδης
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Το πρόγραμμα 
προβολών στον 
κινηματογράφο 

Ηλύσια 

Νέα εβδομάδα με πέντε 
ταινίες για όλες τις ηλικίες
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«Καφές στο χέρι»: Ραγδαία αύξηση «Καφές στο χέρι»: Ραγδαία αύξηση 
τιμών σε λίγους μόνο μήνες  τιμών σε λίγους μόνο μήνες  

Επανέρχεται η πρωτοχρονιάτικη Επανέρχεται η πρωτοχρονιάτικη 
Εορταστική Συναυλία στο Εορταστική Συναυλία στο 
αεροδρόμιο «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» αεροδρόμιο «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 

40 υποτροφίες σε φοιτητές και 
φοιτήτριες που σπουδάζουν στα 

Πανεπιστήμια της χώρας 
Απέδωσε και φέτος η Μητρόπολη Διδυμοτείχου, 

Ορεστιάδας και Σουφλίου στην πρόθεσή της να στηρίξει 
τους νέους στις σπουδές τους και τις οικογένειές τους, 

που επωμίζονται το οικονομικό βάρος

� 4

Τα μέτρα του Υπουργείου 
Υγείας για τις ελλείψεις στα 

φάρμακα  
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Νίκος Σαμαράς: Δέκα 
χρόνια χωρίς τον θρύλο 
του αθλητισμού του Έβρου 

● Μοιάζει σαν ψέμα, αλλά πέρασαν ήδη 10 χρόνια από εκείνη την… αποφράδα ημέρα.

● Ο «αετός του Έβρου» και του Ελληνικού βόλεϊ, σε ηλικία μόλις 42 ετών, άνοιγε τα… 
«φτερά» του προς τους ουρανούς και την αιωνιότητα. 

●  Ένα «ταξίδι» που σκόρπισε θλίψη και δάκρια σε όλους όσους λάτρεψαν τον Ορεστια-
δίτη Νίκο Σαμαρά και είχαν την τύχη να ζήσουν μαζί του μεγάλες στιγμές για το άθλημα, 
την Ορεστιάδα και όσους είχαν την τιμή να συνεργαστούν μαζί του.

●  Θυμίζουμε την μεγάλη πορεία του στο βόλεϊ � 9
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
∆. Μπένδρελης

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

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

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

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1895
Ο γάλλος αξιωματικός Άλφρεντ 
Ντρέιφους καθαιρείται από το 
αξίωμά του και καταδικάζεται 
σε ισόβια κάθειρξη στο Νησί του 
∆ιαβόλου, μετά από μία δίκη που 
αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτε-
ρες δικαστικές πλάνες. 

1913
Η Ναυμαχία της Λήμνου. Τρία ελ-
ληνικά θωρηκτά και οκτώ αντι-
τορπιλικά, με επικεφαλής το 
θρυλικό θωρηκτό Αβέρωφ, κα-
ταναυμαχούν τον τουρκικό στόλο 
και τον αναγκάζουν να κρυφτεί 
οριστικά στα Στενά. Οι Τούρκοι 
μετρούν μεγάλες υλικές και αν-
θρώπινες απώλειες, ενώ από την 
πλευρά της Ελλάδας υπάρχει μό-
νο ένας τραυματίας.

1941
Τα ελληνικά αντιτορπιλικά «Βα-
σίλισσα Όλγα», «Βασιλεύς Γε-
ώργιος», «Σπέτσες», «Ψαρά» και 
«Κουντουριώτης» περνούν από 
το στενό του Οτράντο, που ελέγ-
χεται από τον ιταλικό στόλο, και 
βομβαρδίζουν τις ιταλικές θέσεις 
στον κόλπο του Αυλώνα.

1968
Ο Αλεξάντερ Ντούμπτσεκ δι-
αδέχεται τον Αντονίν Νοβότνι 
στην προεδρία του Κομουνιστι-
κού Κόμματος Τσεχοσλοβακίας. 
Θα πάρει φιλελεύθερα μέτρα, 
που θα οδηγήσουν τον Αύγουστο 
του ίδιου χρόνου στην εισβολή 
των στρατιωτικών και την «εκ-
παραθύρωσή» του. (Άνοιξη της 
Πράγας).

1972
Ο Βασίλειος Λυμπέρης πυρπολεί 
την οικία της εν διαστάσει συζύ-
γου του, προκαλώντας το θάνατο 
αυτής, της μητέρας της και των 
δύο παιδιών του, ηλικίας δυόμιση 
κι ενός έτους. Θα καταδικασθεί 
σε θάνατο και θα εκτελεσθεί.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1972
Σάκης Ρουβάς, έλληνας τραγου-
διστής.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1939
Αμέλια Έρχαρτ, αμερικανίδα πι-
λότος, η πρώτη γυναίκα που δι-
έσχισε μόνη της τον Ατλαντικό. 
(Γεν. 24/7/1897)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Πανελλήνια συγκίνηση από την ξαφνική 
απώλεια Ν. Σαμαρά του «αετού» του 
ελληνικού βόλεϊ

5
IAN
2013

Ήταν το απόγευμα της 4ης Ιανου-
αρίου 2013 όταν η τραγική είδηση για 
το θάνατο του αγαπημένου «Σαμ» έπε-
σε σαν κεραυνός στον χώρο του ελλη-
νικού αθλητισμού. Ήταν μόλις 42 ετών. 

Ο Νικόλας «πέταξε» νωρίς για τα 
γήπεδα των αγγέλων, ωστόσο το έρ-
γο που δημιούργησε θα παραμείνει για 
πάντα ανεξίτηλο. Το σύμβολο της Ορε-
στιάδας και του ελληνικού βόλεϊ πέρα-
σε στην ιστορία και έγινε «θρύλος», τον 
είπαν και «Γκάλη του ελληνικού βόλει».  
Συγκίνηση, οδύνη και ατέλειωτος πόνος 
από τον απροσδόκητο, άδικο και τόσο 
πρόωρο χαμό του, στο πένθος βυθίστη-
καν Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη - 
Αποχαιρετιστήρια μηνύματα από Κάρολο 
Παπούλια, Ιταλία, Τουρκία και δεκάδες 
ανθρώπους του αθλήματος – Το όνομά 
του θα φέρει το νέο κλειστό του Βορείου 
Έβρου, αποσύρεται η φανέλα με το «9»

Ο καιρός σήμερα

2

8...13

11...14

Ανατολή - 07:41
Δύση - 17:03

10...15

23

8...13
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Με μια τεράστια απώλεια για τον χώρο του πολιτισμού ξεκίνησε το 2023
Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο ο θάνατος του σπουδαίου μουσικού Νότη Μαυρουδή, καταξιωμένος 
στο Πανελλήνιο συνθέτης, κιθαρίστας και ραδιοφωνικός παραγωγός. Η παρουσία του κόσμησε το καλλιτεχνικό 
στερέωμα για πάνω από 50 χρόνια, ευτύχησε να δημιουργήσει μια όμορφη και δεμένη οικογένεια, όσοι τον 
γνώριζαν από κοντά θαύμαζαν το γλυκό και μειλίχιο βλέμμα, με τον ίδιο όμως να παραμένει πάντα ανήσυχος 
για όσα συμβαίνουν γύρω του και να μοιράζεται τους προβληματισμούς του σε δια ζώσης συζητήσεις, αλλά 
και άρθρα στα οποία συχνά εξέθετε τις σκέψεις του για ζητήματα της επικαιρότητας και της καθημερινής ζωής.

Με την πραγματοποίηση 
πρωτοπόρων επεμβάσεων, 
όπως αυτή της εμφύτευ-
σης βηματοδότη για επιλη-
ψία, προσφέρονται υπηρεσί-
ες υγείας υψηλού επιπέδου 
στους ασθενείς του Π.Γ.Ν.Α., 
καθιστώντας το ένα από τα 
λίγα κέντρα της χώρας μας 
με αυτές τις δυνατότητες” 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΓΝΑ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΦΟΣ
 

Είπαν

«Όσο λοιπόν αυξάνει η 
θερμοκρασία της θάλασ-
σας, τόσο περισσότερη 
υγρασία έχουμε, τόσο πε-
ρισσότερο ακραία είναι τα 
φαινόμενα» 

ΚΩΣΤΑΣ ΣΥΝΟΛΑΚΗΣ
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

 

Photo  Shoot

Μικρογνωμικά

Και όμως πέρασαν 10 
χρόνια από εκείνη την 
θλιβερή μέρα της 4ης 
Ιανουαρίου του 2013, 
όπου έσκασε σαν «βόμ-
βα» η τραγική είδηση ότι 
ο τεράστιος Ορεστιαδί-
της, Νίκος Σαμαράς, δεν 
ήταν πια ανάμεσα μας.

Κανείς δεν μπορούσε 
να πιστέψει ο «Σαμ» o 
«αετός» του βόλεϊ είχε 
φύγει από τη ζωή μόλις 
στα 42 του «χτυπημένος» 
από ανεύρυσμα εγκέφα-
λου.  ‘Ένα μοιραίο γεγο-
νός που ακόμη και σήμε-
ρα παραμένει απίστευτο!

Να τονίσουμε ότι η 
ΕΣΑΠ φρόντισε να τιμήσει την μνήμη 
του θρύλοu της εθνικής ανδρών και 
της Volley League με το να ονομάσει 

την διοργάνωση του Λιγκ Καπ «Νίκος 
Σαμαράς».
Volleynews.gr

ΣΕΓΑΣ: Υποψήφια για κορυφαία αθλήτρια 
στην κατηγορία Κ18 

η Νικολέτα Αντωνιάδη!

Οι κάλπες και οι ημερομηνίες 
Μετά τον Απρίλιο θα πραγματοποιη-

θούν οι εκλογές του 2023, όπως αποφά-
σισε, σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κυ-
βερνητικές πηγές, η απόφαση αυτή ελή-
φθη κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον 
κ. Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. 
Όπως τονίζεται από το Μέγαρο Μαξί-
μου, ο «πρωθυπουργός είναι συνεπής 
στη δέσμευσή του για εκλογές στο τέλος 
της 4ετίας. Θα προσδιορίσει ο ίδιος ποια 
είναι η κατάλληλη ημερομηνία από τον 
Απρίλιο και μετά».

Κατά τα άλλα, στη σύσκεψη αποφα-
σίστηκε:

• Ο προγραμματισμός του νομοθετικού 
έργου και τα νομοσχέδια που επεξεργά-

ζονται τα υπουργεία
• Ο απολογισμός και η προβολή του 

κυβερνητικού έργου ανα τομέα ώστε όλο 
αυτό το έργο που έχει παραχθεί να μην 
χαθεί στην αντιπαράθεση της προεκλο-
γικής περιόδου

• Βασικές αρχές του προγράμματος 
για την επόμενη 4ετία με έμφαση στην 
αύξηση των μισθών, όπως περιέγραφε 
στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Πρω-
θυπουργός

• Η προβολή των περιφερειακών ανα-
πτυξιακών προγραμμάτων, με τα έργα που 
έχουν γίνει κι αυτά που έχουν σχεδιαστεί

• Η κατάρτιση προγράμματος περιοδει-
ών του Πρωθυπουργού, των υπουργών 
και των κομματικών στελεχών, το αμέσως 
προσεχές διάστημα. 

Ethnos.gr

Η Νικολέτα Αντωνιάδη από το Διδυ-
μότειχο είναι η μοναδική αθλήτρια στίβου 
από την Θράκη που είναι υποψήφια σε 
οποιαδήποτε κατηγορία της ψηφοφορί-
ας του ΣΕΓΑΣ για τους κορυφαίους και 
κορυφαίες του 2022.

Η νεαρή πρωταθλήτρια των Μυρμι-
δόνων κατάφερε μέσα στην χρονιά που 
έφυγε να φτάσει σε μία σειρά 
από πανελλήνιες και ευρωπαϊ-
κές διακρίσεις

Οι αθλήτριες που είναι υπο-
ψήφιες στην κατηγορία Γυναίκες 
Κ18 είναι οι εξής:

Ηλιάνα Τριανταφύλλου (επί 
κοντώ)

Ευγενία – Μαρία Παναγιώτου 
(επί κοντώ)

Αφροδίτη Τζατζιμάκη (σφυ-
ροβολία)

Νικολέττα Αντωνιάδη (60μ. 

εμπ./100μ. εμπ.)
Ευγενία Σχίζα (μήκος/τριπλούν)
Για να ψηφίσετε τη Νικολέτα Αντω-

νιάδη κάντε κλικ  https://www.segas.gr/
psifoforia-koryfaion-athliton-2022/

Μπείτε στο λινκ, ψηφίστε στηρίξτε την 
Εβρίτισσα αθλήτρια.

Γ.Π.

Μαζέψτε τα όρνια!
Προφανώς δεν είναι η πρώτη φορά που ο 

αδηφάγος τηλεοπτικός φακός προσπαθεί να 
«πουλήσει» σε βάρος του πόνου του άλλου. 
Κάποτε όμως θα πρέπει να μπει ένα τέλος, ένα 
όριο στην «δημοσιογραφία των όρνιων» και 
να γίνει σεβαστό τοι πένθος στην οικογένεια 
για την απώλεια του δικού τους ανθρώπου. 
Η ανάρτηση του Χάρη Μαυρουδή, γιου του 
αδικοχαμένου σπουδαίου μουσικού Χάρη εί-
ναι ενδεικτική: «Την τελευταία φορά που θυ-
μάμαι τον πατέρα μας να κλαίει ήταν όταν 
πέθανε ο Χατζιδάκις. Θυμάμαι επίσης πόσο 
ήταν θυμωμένος με τον τρόπο που κάποιοι 
"δημοσιογράφοι" δεν σεβάστηκαν τον θάνατό 
του αλλά έδειχναν σε τηλεοπτική μετάδοση 
τον Χατζιδάκι να μεταφέρεται με το φορείο.

Ο πατέρας μας με την στάση ζωής του, 

απέφυγε αυτή τη "δημοσιογραφία" δεν "έπαι-
ξε" ποτέ το παιχνίδι του life style, κρατώ-
ντας το μέτρο και τις ισορροπίες που ο ίδιος 
επέλεξε.

Αυτή τη στιγμή ακροβολισμένοι παπαράτσι 
"δημοσιογράφοι" γύρω από το εξοχικό μας, 
μη σεβόμενοι τη στάση ζωής μας, επιχειρούν 
να καταγράψουν τον πόνο μας. Εκπομπές life 
style μας τηλεφωνούν ρωτώντας μας ερωτή-
σεις που ποτέ δεν θα μπορούσε να διανοηθεί 
άνθρωπος να ρωτήσει συνάνθρωπο που μόλις 
έχει χάσει τον σύντροφό του, τον γονιό του.

Παρακαλώ πολύ τους τηλεοπτικούς σταθ-
μούς να ζητήσουν από τους εργαζόμενούς 
τους να αποχωρήσουν και να σεβαστούν 
(έστω και για τους τύπους) τις δύσκολες στιγ-
μές που βιώνουμε».

Γ.Π.

Δέκα χρόνια χωρίς τον θρυλικό Νίκο Σαμαρά
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Αρχομένου του Νέου Έτους 2023 η 
ακριτική Ιερά Μητρόπολις Διδυμοτείχου, 
Ορεστιάδος και Σουφλίου στην πρόθεσή 
της να στηρίξει τους νέους στις σπουδές 
τους και τις οικογένειές τους, που επω-
μίζονται το οικονομικό βάρος, προσέφε-
ρε και φέτος σαράντα (40) υποτροφίες 
σε φοιτητές και φοιτήτριες που σπουδά-
ζουν στα ανώτατα  εκπαιδευτικά ιδρύμα-
τα της χώρας.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της 3ης 
Ιανουαρίου ε.έ, στην αίθουσα τελετών 
του Επισκοπείου Ορεστιάδος, μέσα στο 
εορταστικό κλίμα των ημερών, ο Σεβα-
σμιώτατος επέδωσε τις υποτροφίες στους 
δικαιούχους φοιτητές, παρουσία του Γε-
νικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Πρωτοπρ. 
Κωνστ. Σουργουτσίδη και των γονέων 
τους. Προηγήθηκε η τελετή κοπής της 

Αγιοβασιλόπιττας.
Ο Σεβασμιώτατος στη σύντομη προ-

σφώνησή του αφού συνεχάρη τους νεα-
ρούς φοιτητές και τις φοιτήτριες για την 
πρόοδό τους, αναφέρθηκε στο πόσο πο-
λύτιμος είναι στη ζωή μας ο χρόνος και 
τούς προέτρεψε να αξιοποιήσουν τα χρό-
νια των σπουδών τους, για να αποκτήσουν 
προσόντα και εφόδια, για να μπορέσουν 
στη συνέχεια να οικοδομήσουν το μέλλον 
τους με ήθος και αξιοπρέπεια, και να είναι 
χρήσιμοι στις οικογένειές τους και την πα-
τρίδα τους, η οποία προσδοκεί από αυτούς 
ένα καλύτερο αύριο. Τέλος, τους ευχήθη-
κε καλή πρόοδο στις σπουδές τους, καλή 
επιτυχία και καλή φώτιση.
Εκ της Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, 

Ορεστιάδος Σουφλίου

40 υποτροφίες σε 
φοιτητές και φοιτήτριες 
που σπουδάζουν στα 
Πανεπιστήμια της 
χώρας 

Το πανελλήνιο σχολι-
κό πρωτάθλημα λυκείων 
Taekwondo θα φιλοξενή-
σει η Αλεξανδρούπολη. Το 
πρωτάθλημα θα πραγμα-
τοποιηθεί από τις 27 έως 
29 Μαρτίου 2023 στο 
κλειστό γυμναστήριο «Μι-
χάλης Παρασκευόπουλος». 
Σύμφωνα με το δήμο, στην 
περιοχή θα βρεθούν περισ-
σότερα από 3000 άτομα, 
καθώς εκτός από τους μα-
θητές αθλητές, τις αποστο-
λές θα συνοδεύσουν γο-
νείς και συγγενείς.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΚΗΠΟΙ ΦΕΡΩΝ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Άκρως επικίνδυνο για τους οδηγούς χαρα-
κτηρίζει το οδικό δίκτυο σε όλη την έκταση 
του Δήμου Ορεστιάδας τις τελευταίες ημέ-
ρες με την ομίχλη καθώς δεν υπάρχουν δι-
αγραμμίσεις, η επικεφαλής της Παράταξης-
Δήμος Ορεστιάδας-Τόπος να Ζω- κ.Μαρία 
Γκουσκίδου, επιρρίπτοντας ευθύνες τόσο 
στην Περιφέρεια όσο και στην Δημοτική αρ-
χή που δεν προνόησαν όπως αναφέρει σε 
σχετική ανακοίνωση της , να κάνουν τους 
προηγούμενους μήνες τις απαραίτητες δι-
αγραμμίσεις στους επαρχιακούς και στους 
δημοτικούς δρόμους

Τη ζωή μίας γυναίκας, η οποία 
είχε χάσει τις αισθήσεις της 
έσωσαν αστυνομικοί που υπη-
ρετούν στο τμήμα διαβατηρια-
κού ελέγχου Κήπων. Η γυναί-
κα εντοπίστηκε αναίσθητη και 
άμεσα δύο αστυνομικοί έσπευ-
σαν και τις προσέφεραν τις 
πρώτες βοήθειες. 
Παράλληλα ειδοποιήθηκε 
ασθενοφόρο, ώστε να γίνει 
άμεση μεταφορά στο νοσο-
κομείο, χωρίς να χαθεί άλλος 
χρόνος. Το Διοικητικό Συμβού-
λιο της Συνδικαλιστικής Ένω-
σης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Αλεξανδρούπολης, εκφράζει 
δημόσια τα συγχαρητήρια 
του προς τους συναδέλφους 
ΓΚΟΓΚΙΝΟΥΔΗ Ευάγγελο, 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Ιωάννη και 
ΚΟΛΥΜΠΟ Θεόδωρο που 
υπηρετούν στο Τμήμα Δια-
βατηριακού Ελέγχου Κήπων, 

Αυτό που ζούμε είναι μία τρέλα!» σχο-
λίασε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο δή-
μαρχος Διδυμοτείχου, Ρωμύλος Χα-
τζηγιάννογλου, αναφερόμενος στην 
καταψήφιση της κυκλοφοριακής με-
λέτης της πόλης του Διδυμοτείχου, 
κατά την τελευταία συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου, την περασμέ-
νη Τετάρτη (28/12). Ο ίδιος επανέλα-
βε όσα ανέφερε στην τοποθέτησή του 
και κατά τη συζήτηση του θέματος στο 
δημοτικό συμβούλιο, σχετικά με τον 
κίνδυνο ο δήμος να απενταχθεί και να 
«χάσει» το έργο του Open Mall, ύψους 
2 εκ. ευρώ, καθώς για την υλοποίησή 
του είναι προαπαιτούμενο η κυκλοφο-
ριακή μελέτη. (ΕΡΤ)

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

1

2ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Παρατείνονται μέχρι τις 28 Φεβρου-
αρίου 2023 οι κυκλοφοριακές ρυθμί-
σεις που ισχύουν σε τμήμα της Εγνατίας 
Οδού, για την εκτέλεση των εργασιών 
κατασκευής εξόδου προς το νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για ένα 
έργο όπου με την ολοκλήρωση του θα 
μπορούν πλέον τα ασθενοφόρα να φτά-
νουν έγκαιρα στο Νοσοκομείο.

ΑΠΕΔΩΣΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ    
        
Στην πρόθεσή της να στηρίξει τους νέους στις σπουδές 
τους και τις οικογένειές τους, που επωμίζονται το 
οικονομικό βάρος

Η Ιερά Μητρόπολη Αλε-
ξανδρουπόλεως ανακοινώ-
νει ότι από την Δευτέρα 9 
Ιανουαρίου 2023 αρχίζει η 
καταβολή του Επιδόματος 
Τρίτου Τέκνου. Σύμφωνα με 
σχετική απόφαση της αρμό-
διας Επιτροπής Επιδόματος 
Τρίτου Τέκνου της Εκκλησίας 
της Ελλάδος ο τρόπος της κα-
ταβολής των χρημάτων είναι 
πλέον ο εξής:

α) Ο/Η δικαιούχος με την 
ταυτότητά του, υποχρεούται 
να προσέλθει και να υπογρά-
ψει την κατάσταση.

β) Θα πραγματοποιεί-
ται εντός της ημέρας μέσω 
internet banking η κατάθεση 
των χρημάτων στο λογαρια-
σμό που έχει δηλώσει ο κά-
θε δικαιούχος στην Ιερά Μη-

τρόπολη.
Η προσέλευση των δικαι-

ούχων στο Ανθίμειο Εκκλησι-
αστικό Κέντρο (Πλαταιών και 
Αμφιπόλεως, παραπλεύρως 
του Ι. Ναού Αγίας Κυριακής) 
θα πραγματοποιείται  σύμφω-
να με το πρώτο γράμμα του 
επιθέτου τους και με συγκε-
κριμένο ωράριο για κάθε ημέ-
ρα, ως ακολούθως:

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

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

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

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

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

Οι δικαιούχοι που δυ-

σκολεύονται με το ανωτέρω 
πρόγραμμα, ανεξαρτήτως του 
αρχικού γράμματος του επω-
νύμου τους, μπορούν να προ-
σέρχονται και:

• το απόγευμα της Πέ-
μπτης 12 Ιανουαρίου 2023, 
από 18.00’-20.30’,

• το απόγευμα της Παρα-
σκευής 13 Ιανουαρίου 2023, 
από 18.00’-21.00’.

Παρακαλούνται οι δικαι-
ούχοι να είναι συνεπείς στις 
παραπάνω ημερομηνίες και 
ώρες, ώστε να τηρηθεί αυ-
στηρά το Πρόγραμμα και 
να ολοκληρωθεί ομαλά και 
εγκαίρως η διαδικασία. Βα-
σικός στόχος είναι αποφυγή 
του συνωστισμού στο χώρο 
των γραφείων της Μητρο-
πόλεως αλλά, κυρίως, η κα-
λύτερη δυνατή διαπεραίωση 
του νέου τρόπου καταβολής 
των χρημάτων. 
Εκ της Ιεράς Μητροπό-

λεως

Από την Δευτέρα 
9 Ιανουαρίου

Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης: 
Καταβολή επιδόματος Γ' τέκνου
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Η έλλειψη διαγραμμίσεων 
στο οδικό δίκτυο του Έβρου 
ταλαιπωρεί τους οδηγούς και 
ελλοχεύει κινδύνους, ειδικά τις 
τελευταίες εβδομάδες με την 
πυκνή ομίχλη διαρκείας. Ο δή-
μαρχος Ορεστιάδας Βασίλης 
Μαυρίδης κλήθηκε χθες να δώ-
σει απαντήσεις στην εκπομπή 
του Νίκου Πατούνα στο «Εβρο-
σκόπιο», στο Ράδιο Έβρος, τό-
σο για το μερίδιο ευθυνών του 
Δήμου όσο και για τις πιθανές 
άμεσες λύσεις. 

“Έχουμε προμηθευθεί αρ-
κετά χρώματα για τις διαγραμ-
μίσεις, αλλά το μεγαλύτερο 
πρόβλημα είναι η έλλειψη μη-
χανήματος“, ανέφερε ο κ. Μαυ-
ρίδης. “Δεν διαθέτει ο Δήμος 
ειδικό μηχάνημα και ή χρησιμο-
ποιεί ανά διαστήματα σε συνεν-
νόηση με την Περιφέρεια δικό 
της μηχάνημα, ή απευθύνεται 
σε ιδιώτες. Πέρσι είχαμε κάνει 
με ιδιώτη τα περισσότερα χι-
λιόμετρα. Φέτος δυστυχώς οι 
ιδιώτες που διαθέτουν αυτά τα 
μηχανήματα τα έχουν δεσμευ-
μένα σε άλλες περιοχές. Έχουμε 
κάνει το αίτημά μας, υπάρχουν 
τα χρήματα, περιμένουμε τις 
επόμενες έστω μέρες να μπορέ-
σει να έρθει το μηχάνημα, γιατί 
χρειάζονται και ειδικές κλιματο-
λογικές συνθήκες, ειδική θερ-
μοκρασία για να μπορέσει να 

γίνει η διαγράμμιση”. 
Στην επισήμανση πως αυτό 

προφανώς έπρεπε να γίνει όταν 
ευνοούσαν οι κλιματικές συν-
θήκες και όχι εν μέσω του χει-
μώνα, ο κ. Μαυρίδης υποστήρι-
ξε ότι: “Προσπαθήσαμε από το 
Σεπτέμβριο να κάνουμε μερι-
κές διαγραμμίσεις, έγιναν ελά-
χιστες, θα είμαι απόλυτα ειλι-
κρινής. Δεν υπήρχε δυνατότητα 
για περισσότερη απασχόληση 
σε εργατοώρες, ενώ είχαμε τα 
υλικά. Για το θέμα της Περιφέ-
ρειας, δεν μπορώ να σας απα-
ντήσω στο γιατί δεν έχει βγει το 
προηγούμενο χρονικό διάστη-
μα στο δικό της οδικό δίκτυο”. 

Επισημαίνεται εδώ πως έγι-
νε κάλεσμα και στον αντιπερι-
φερειάρχη Έβρου Δ. Πέτροβιτς 
να τοποθετηθεί κατά τη διάρ-
κεια της εκπομπής αλλά δεν 
ανταποκρίθηκε. 

Όπως αναφέρει το 
radioevros,gr, στη συνέχεια ο 
δήμαρχος Ορεστιάδας εξήγησε 
γιατί επικρατεί η σύγχυση σχετι-
κά με τις αρμοδιότητες Δήμων 
και Περιφερειών για τα οδικά 
δίκτυα: “Ο καθορισμός, για το 
ποιο δίκτυο ανήκει στην Περι-
φέρεια και ποιο στο Δήμο έγινε 
το 2010, όταν πήγαν να καθο-
ριστούν οι νομαρχιακές αυτο-
διοικήσεις. Τότε κάθε νομάρχης 
καθόρισε ποιος δρόμος ανήκει 

σε ποιον”… Συνεπώς τότε έγι-
ναν πολλές αστοχίες – “πολλά 
κουφά” είπε χαρακτηριστικά ο 
κ. Μαυρίδης – οι οποίες δημι-
ούργησαν και τα προβλήματα 
των ευθυνών. 

Η αυτοκριτική και η ανάλη-

ψη ευθυνών 

“Για να κάνουμε αυτοκρι-
τική, θα έπρεπε να πιέσουμε 
πολύ περισσότερο το Σεπτέμ-
βριο-Οκτώβριο, έστω και τους 
ιδιώτες να κάνουν μια διαφορε-
τική κατανομή του χρόνου τους 
στους 5 δήμους το Έβρου”, δή-
λωσε ο Βασίλης Μαυρίδης, δι-
καιολογώντας όμως την πλευ-
ρά του πως “βέβαια, βλέπαμε 
ότι είναι σε καλούτσικη κατά-
σταση οι διαγραμμίσεις, γιατί 
τις είχαμε κάνει πριν 10 μήνες“.

Προβλήματα διαπιστώνο-
νται όμως και στα υλικά που 
χρησιμοποιούνται: “Δυστυχώς 
είδαμε ότι υπήρχε και αστοχία 
του υλικού, όλα πληρούν τις 
προδιαγραφές αλλά στην πρά-
ξη η ποιότητα είναι διαφορε-
τική”, δήλωσε, καταλήγοντας: 

“βλέποντας εκ του αποτελέ-
σματος, δεν έπρεπε να το αφή-
σουμε στη διακριτική ευχέρεια 
του ιδιώτη πότε θα βρει χρό-
νο. Δεν αποποιούμαστε όμως 
την ευθύνη”. Σε ερώτηση για 
το συνδυασμό της έλλειψης 
διαγραμμίσεων με τις κακο-
τεχνίες και καταστροφές στο 
οδικό δίκτυο των χωριών, ο κ. 
Μαυρίδης απέδωσε το διαχρο-
νικό πρόβλημα αποκαταστάσε-
ων στην έλλειψη χρημάτων. “Η 
έλλειψη χρηματοδοτικών ερ-
γαλείων μας δένει τα χέρια“, 
σημείωσε. “Κάναμε έναν αγώ-
να τεράστιο να εξασφαλίσου-
με το 1,5 εκ. για να κάνουμε 
ασφαλτοστρώσεις μέσα στην 
πόλη. Όσο δεν υπάρχουν χρή-
ματα δεν μπορούμε να καλύ-
ψουμε τις ασφαλτοστρώσεις 
στο επαρχιακό δίκτυο. Ευελ-
πιστούμε ότι σε κάποια σημεία 
θα βρεθούν λύσεις, όπως στο 
δρόμο Βάλτο-Δοξιπάρα, λόγω 
του ότι ο δρόμος οδηγεί σε αρ-
χαιολογικό χώρο. Έχει γίνει ήδη 
μελέτη, για την προσβασιμότη-
τα στον αρχαιολογικό χώρο και 

είναι ευκαιρία να μπορέσει να 
ενταχθεί στο ΕΣΠΑ”.

 Την επόμενη εβδομάδα 

θα γίνουν διαγραμμίσεις – 

Προς το παρόν, ΠΡΟΣΟΧΗ 

και ΥΠΟΜΟΝΗ

 “Τώρα, άμεσα, με τέτοια 
υγρασία που υπάρχει δεν 
μπορεί να γίνει διαγράμμιση“, 
υποστήριξε ο δήμαρχος Ορε-
στιάδας, ενημερώνοντας και 
επισημαίνοντας πως “σήμερα 
ήταν στην Τεχνική Υπηρεσία ο 
διοικητής της Τροχαίας για να 
υπάρξει κάποια συνεννόηση, 
αλλά το κυριότερο είναι ότι 
χρειάζεται μεγάλη προσοχή των 
οδηγών με χαμηλές ταχύτητες”. 
“Ευελπιστώ ότι από την άλλη 
βδομάδα που θα βελτιωθεί ο 
καιρός να μπορέσουμε να κά-
νουμε κάποιες διαγραμμίσεις“, 
κατέληξε ο κ. Μαυρίδης. “Η δι-
αβεβαίωση και ο σχεδιασμός εί-
ναι για την άλλη βδομάδα σύμ-
φωνα και με τις θερμοκρασίες 
να μπορέσουν να γίνουν. Αυτή 
τη βδομάδα πρέπει να είμαστε 
πάρα πολύ προσεχτικοί στις με-

τακινήσεις μας. Δεν θα μπορού-
σα να πω κάτι διαφορετικό, ότι 
θα τα φτιάξουμε σήμερα. Λίγες 
μέρες ακόμα υπομονή και προ-
σοχή για να μην έχουμε κάποιο 
δυσάρεστο συμβάν”.

Κριτική από την Μ. Γκου-

γκουσκίδου 

 Σημειώνεται ότι για το θέμα 
έχει εκδώσει σχετική ανακοί-
νωση η παράταξη της μείζο-
νος αντιπολίτευσης του Δήμου 
Ορεστιάδας με επικεφαλής τη 
Μαρία Γκουγκουσκίδου “Δήμος 
Ορεστιάδας – Τόπος Να Ζω”.  

Η ίδια χαρακτήρισε άκρως 
επικίνδυνο για τους οδηγούς το 
οδικό δίκτυο σε όλη την έκτα-
ση του Δήμου Ορεστιάδας τις 
τελευταίες ημέρες με την ομί-
χλη καθώς δεν υπάρχουν δια-
γραμμίσεις, η επικεφαλής της 
Παράταξης-Δήμος Ορεστιάδας-
Τόπος να Ζω- κ.Μαρία Γκου-
σκίδου, επιρρίπτοντας ευθύνες 
τόσο στην Περιφέρεια όσο και 
στην Δημοτική αρχή που δεν 
προνόησαν όπως αναφέρει σε 
σχετική ανακοίνωση της , να 
κάνουν τους προηγούμενους 
μήνες τις απαραίτητες διαγραμ-
μίσεις στους επαρχιακούς και 
στους δημοτικούς δρόμους. 
«Οι δρόμοι που ανήκουν στην 
αρμοδιότητα του Δήμου Ορε-
στιάδας, όπως οι δρόμοι Κα-
βύλη - Στέρνα, Καβύλη – Νέα 
Βύσσα, Κριός - Δίλοφος, Κρι-
ός - Σπήλαιο, Βάλτος - Μικρή 
Δοξιπάρα, είναι δρόμοι καρμα-
νιόλα, αφού, εκτός από την έλ-
λειψη ορατότητας εξαιτίας της 
ομίχλης, έχουν ούτως ή άλλως 
τα προϋπάρχοντα μεγάλα προ-
βλήματά τους από την αδιαφο-
ρία και την εγκατάλειψή τους 
από τη δημοτική αρχή,» τονίζει 
και καλεί τη δημοτική αρχή να 
αναλογιστεί τις ευθύνες της και 
σε συνεργασία με την Τροχαία 
να παρθούν βραχυπρόθεσμα 
μέτρα, ώστε να αποφευχθούν 
δυσάρεστες εξελίξεις.

Η έλλειψη διαγραμμίσεων στο οδικό δίκτυο 
του Βορείου Έβρου και ελλοχεύει κινδύνους

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ Η ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΜΙΧΛΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ, 
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΣΕ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΕ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ      

Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Β. Μαυρίδης 
μίλησε στο ράδιο Έβρος : Δικαιολογημένες 
οι αντιδράσεις αλλά δεν έχουμε το 
ειδικό μηχάνημα – Την άλλη βδομάδα θα 
ξεκινήσουν διαγραμμίσεις

Με εγκύκλιο που απέστει-
λε το υπουργείο Εσωτερικών, 
ενημερώνει τους ΟΤΑ, σχετικά 
με την έγκριση των προσλήψε-
ων του ειδικού ένστολου προ-
σωπικού της δημοτικής αστυ-
νομίας.

Οι  δήμοι που έχουν οργα-
νική μονάδα δημοτικής αστυ-
νομία, καλούνται να υποβά-
λουν τα αιτήματά τους για την 
πλήρωση των κενών οργανι-
κών θέσεων κλάδου δημοτι-
κής αστυνομίας των μονάδων 
αυτών.

Η προθεσμία υποβολής αι-
τημάτων μονίμου προσωπικού 
δημοτικής αστυνομίας, ξεκί-

νησε την Τετάρτη 4/1/2023  
και ολοκληρώνεται στις 
18/1/2023 στις 23.59 μ.μ.

Στη συνέχεια και το συ-
ντομότερο δυνατό πρέπει να 
αποσταλούν τα δικαιολογητι-
κά στην  αρμόδια υπηρεσία του 
υπουργείου.

Στην εγκύκλιο 
περιγράφονται 
αναλυτικά:

• Η διαδικασία υποβολής 
των αιτημάτων πρόσληψης

• Η ενημέρωση κατάστασης 
θέσεων στο ψηφιακό οργανό-
γραμμα-ολοκλήρωση ειδικών 
περιγραμμάτων θέσεων ερ-
γασίας

• Η υποβολή αιτημάτων: Δι-
αδικασία-Στοιχεία αιτημάτων

• Η αποστολή δικαιολογη-
τικών στη Διεύθυνση Προσω-
πικού Τ.Α

Η διαδικασία για την υποβο-
λή των αιτήσεων θα πραγματο-
ποιηθεί μέσω της εφαρμογής 
που έχει αναπτυχθεί στο Μη-
τρώο Ανθρώπινου Δυναμικού 
του Ελληνικού Δημοσίου στο  
https://www.apografi .gov.gr/  
στο πλαίσιο των ετήσιων προ-
γραμματισμών προσλήψεων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο η 
υποβολή των αιτήσεων θα δι-
εκπεραιωθεί σε έναν ειδικό κύ-
κλο προγραμματισμού προσλή-
ψεων που φέρει την ονομασία 
“Δημοτική Αστυνομία 2023 και 
διαιρείται σε δύο στάδια:

• υποβολή αιτήσεων – οι 
δήμοι υποβάλουν τις αιτήσεις 
τους προς το υπουργείο Εσω-
τερικών

• έλεγχος αιτήσεων – το 
υπουργείο θα επεξεργαστεί 
τα αιτήματα, παρεμβαίνοντας 
όπου κρίνει απαραίτητο

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ: Έγκριση προσλήψεων για τη Δημοτική Αστυνομία

Οι προθεσμίες και 
τα επόμενα βήματα 
των Δήμων 
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Μπορεί η ταλαιπωρία να εί-
ναι εξαίρεση στις πτήσεις από 
Αθήνα προς τον αερολιμένα 
«Δημόκριτος» Αλεξανδρού-
πολης, ωστόσο τη βίωσαν το 
πρωί της Τρίτης οι επιβάτες 
δύο πτήσεων, λόγω καιρικών 
συνθηκών.

Εξαιτίας του ομιχλώδους 
τοπίου υπήρξαν απαγορευτικές 
συνθήκες προσγείωσης, κι έτσι 
η πρωινή πτήση της Aegean 
(με αεροσκάφος της Ολυμπι-
ακής) που ξεκίνησε περί των 
6:15 το πρωί, μολονότι έφτα-
σε μέχρι τον ουρανό της Αλε-
ξανδρούπολης… επέστρεψε πί-
σω στο Ελευθέριος Βενιζέλος, 
καθώς ήταν επικίνδυνη η από-
πειρα προσγείωσης σε αυτές 
τις συνθήκες που βλέπετε στη 
φωτογραφία. Η δεύτερη πρω-
ινή πτήση προς Αλεξανδρού-
πολη με την Skyexpress δεν 
ξεκίνησε όταν ήταν προγραμ-

ματισμένη από το «Ελευθέριος 
Βενιζέλος», διότι κι εκείνη θα 
ήταν αδύνατο να προσγειωθεί.

Τέλος καλό για τους 
επιβάτες

Οι μεν επιβάτες της πρώτης 
πτήσης επιβιβάστηκαν αργότε-
ρα στο μεγάλο αεροσκάφος 
της Aegean με την πτήση των 
11:00 περίπου, το δε αερο-
σκάφος της Skyexpress απο-
γειώθηκε από την Αθήνα λίγη 
ώρα νωρίτερα από τις 11:00 
με τους επιβάτες του.

«Τα αεροπλάνα που επιχει-
ρούν στο δικό μας αεροδρόμιο 
θέλουν τουλάχιστον 1000 μέ-
τρα ορατότητα, για να έχουν 
πιθανότητες να προσγειωθούν, 
και τα νέφη να μην είναι κάτω 
από τα 500 πόδια» ενημέρω-
σε για τις συνθήκες ασφαλούς 
προσγείωσης που πρέπει να 
υπάρχουν, ο αερολιμενάρχης 

του «Δημόκριτος» Στέλιος Ζα-
ντανίδης.

Στην πρωινή πτήση που 
έφτασε μέχρι τον ουρανό της 
Αλεξανδρούπολης, αλλά επέ-
στρεψε προσωρινά πίσω στην 
Αθήνα υπήρχαν μόλις 100 μέ-
τρα ορατότητας και νέφη στα 
400 πόδια, οπότε η προσγείω-
ση δεν θα ήταν ασφαλής.

Καθόλου ορατότητα από 
αέρος τις πρώτες πρωινές 
ώρες πάνω από την Αλεξαν-
δρούπολη κι ελάχιστη τις πρώ-
τες μεσημβρινές

Κάτω του 1% τα 
περιστατικά

Αναφορικά με τη συχνότητα 
επιστροφών ή μεγάλων καθυ-
στερήσεων αεροσκαφών λόγω 
ομίχλης, τα περιστατικά είναι 
κάτω του 1% στον αερολιμέ-
να «Δημόκριτος», σύμφωνα με 
τον κο Ζαντανίδη. Το μικρό πο-
σοστό, σε συνδυασμό με τη 
χαμηλή κίνηση σε σύγκριση με 
τα μεγάλα αστικά αεροδρό-
μια, είναι οι παράγοντες που 
καθιστούν μη εύλογο να το-
ποθετηθεί το ακριβό σύστημα 
προσγείωσης αεροσκαφών με 
ομίχλη στο «Δημόκριτος».

Τέτοιο σύστημα στην Ελλά-
δα έχουν μόνο τα αεροδρόμια 
Αθηνών (Ελευθέριος Βενιζέ-
λος) και Θεσσαλονίκης (Μα-
κεδονία), λόγω της μεγάλης 
εμπορικής κίνησής τους.

Όσο για την απορία επιβα-
τών, γιατί το αεροπλάνο επέ-
στρεψε στην Αθήνα και δεν 

προσγειώθηκε στο γειτονικό 
αεροδρόμιο Καβάλας, ο Στέ-
λιος Ζαντανίδης γενικά ενη-
μέρωσε πως «η πρακτική των 
αεροπορικών εταιριών είναι σε 
κάθε δρομολόγιο να ορίζουν 
ένα εναλλακτικό αεροδρόμιο, 
το οποίο να μπορεί να τους 
εξυπηρετήσει, εάν δεν μπο-
ρούν να προσγειωθούν στο 
αεροδρόμιο προορισμού». Στη 
συνέχεια έδωσε ειδικά για το 
θέμα την εξήγηση ότι «η Καβά-
λα για πολλούς και διάφορους 
τεχνικούς κι επιχειρησιακούς 
λόγους δεν είναι εναλλακτικό 
αεροδρόμιο» και τέλος σημεί-

ωσε πως στα 22 χρόνια που 
εργάζεται στο αεροδρόμιο 
Αλεξανδρούπολης, το αερο-
δρόμιο Καβάλας δεν έχει χρη-
σιμοποιηθεί περισσότερες από 
6 φορές ως εναλλακτικό αερο-
δρόμιο προσγείωσης.

Μεγαλύτερη κι από το 
2019 η κίνηση

Αναφορικά με τα τακτικά 
δρομολόγια, από το «Δημό-
κριτος» φεύγουν καθημερινά 
κατά μέσο όρο πέντε πτήσεις 
προς το «Ελευθέριος Βενιζέ-
λος» από δύο αεροπορικές 
εταιρίες (Aegen/Ολυμπιακή και 

Skyexpress). «Έχουμε μεγάλες 
πληρότητες στα αεροσκάφη κι 
αυτό σημαίνει ότι μπορούν να 
κρατηθούν βιώσιμα τα δρομο-
λόγια που έχουμε» έκανε γνω-
στό ο Στέλιος Ζαντανίδης.

Σύμφωνα με τον αερολιμε-
νάρχη η φετινή εμπορική κίνη-
ση των εορτών στο αεροδρό-
μιο ήταν μεγαλύτερη κι από 
την αντίστοιχη του 2019, που 
μέχρι φέτος θεωρούταν χρο-
νιά κορωνίδα. Σε ημέρες με 
μεγάλη ζήτηση αυξήθηκαν τα 
δρομολόγια ή η χωρητικότητα 
των αεροσκαφών.
Δ. Βοργιάς – xronos.gr

Γιατί δεν υπάρχει σύστημα προσγείωσης με 
ομίχλη στο αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης

ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ Ο ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ 
ΤΟΥ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΣΤΕΛΙΟΣ 
ΖΑΝΤΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ        

Καλύτερη ακόμη κι από το 2019 
που θεωρούταν «κορωνίδα» η 
εμπορική κίνηση αυτές τις γιορτές στο 
«Δημόκριτος»

Η Ελληνική Αρχή Γεωλογι-
κών και Μεταλλευτικών Ερευ-
νών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.), στο πλαίσιο 
της θεσμοθετημένης παρακο-
λούθησης των γεωθερμικών 
πεδίων της χώρας προχώρησε 
από τον Ιούνιο του 2020 στην 
εγκατάσταση των πρώτων τη-
λεμετρικών σταθμών παρακο-
λούθησης γεωθερμικών πεδί-
ων, ιαματικών φυσικών πόρων 
και γεωθερμικών εκδηλώσεων 
στον Ελλαδικό χώρο.

Πρόκειται για σταθμούς συ-
νεχούς παρακολούθησης, κα-
ταγραφής και τηλεμετάδοσης, 
σε πραγματικό χρόνο, δεδο-
μένων κρίσιμων παραμέτρων, 
όπως  θερμοκρασίας ή/και πί-
εσης (στάθμης), οι οποίες με-
τρούνται κατά περίπτωση. Συ-
νολικά, από τον Ιούνιο του 
2020 έως και σήμερα έχουν 
εγκατασταθεί και λειτουργούν 
14 σταθμοί σε διάφορες περιο-
χές της Ελλάδας στις ακόλου-
θες περιοχές:

1. Τρεις (3) σταθμοί στη 

Νίσυρο, οι οποίοι καταγράφουν 
και τηλε-μεταδίδουν:

(α) Τη θερμοκρασία της θερ-
μής πηγής στο Αυλάκι

(β) Τη θερμοκρασία και τη 
στάθμη της γεώτρησης στα 
Λουτρά Μανδρακίου

(γ) Τη μέγιστη θερμοκρασία 
των ατμίδων και τριών σημεί-
ων του εδάφους στον πυθμέ-
να του υδροθερμικού κρατήρα 
Στέφανου.

2. Ένας (1) σταθμός στη 
Νέα Καμένη της Σαντορίνης, ο 
οποίος καταγράφει και τηλε-
μεταδίδει τη μέγιστη θερμο-
κρασία των ατμίδων και τριών 
σημείων του εδάφους στην κο-
ρυφή της Νέας Καμένης.

3. Ένας (1) σταθμός στη 
Μήλο, ο οποίος καταγράφει 
και τηλε-μεταδίδει τη μέγιστη 
θερμοκρασίες των ατμίδων της 
Αγίας Κυριακής και ενός σημεί-
ου στο έδαφος.

4. Τέσσερις (4) σταθμοί 
σε γεωτρήσεις στο γεωθερμικό 
πεδίο Νέας Απολλωνίας Θεσ-

σαλονίκης που καταγράφουν 
και τηλε-μεταδίδουν τη θερ-
μοκρασία και τη πίεση (στάθμη) 
στις γεωτρήσεις Γ1, Κ1, ΓΒ1Π 
και ΓΒ5Π.

5. Τέσσερις (4) σταθμοί 
σε γεωτρήσεις στο γεωθερμι-
κό πεδίο Νέου Ερασμίου-Μαγ-
γάνων Ξάνθης που καταγρά-
φουν και τηλε-μεταδίδουν τη 
θερμοκρασία, τη πίεση και τη 
θερμοκρασία στο σωλήνα με-
ταφοράς στις γεωτρήσεις ΘΘ2, 

ΓΠ6, ΓΠ15 και ΓΠ9.
6. Ένας (1) σταθμός σε 

γεώτρηση στο Άγκιστρο Σερ-
ρών ο οποίος καταγράφει και 
τηλε-μεταδίδει τη θερμοκρασία 
και πίεση στη γεώτρηση ΓΑ4.

Οι μετρήσεις ρυθμίστηκαν 
να γίνονταν ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, ενώ τα δεδομένα 
των σταθμών μεταδίδονται με 
ειδικά σχεδιασμένο λογισμι-
κό μέσω του δικτύου κινητής 
τηλεφωνίας, αποστέλλονται 

σε πραγματικό χρόνο σε ειδι-
κά διαμορφωμένο server της 
Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και καταχωρούνται 
και αποθηκεύονται σε σχεσια-
κή βάση δεδομένων (RDBMS), 
από όπου μπορούν να οπτικο-
ποιηθούν και να υποστούν πε-
ρεταίρω επεξεργασία.

Η μέχρι σήμερα εγκατάστα-
ση των τηλεμετρικών σταθμών  
υλοποιήθηκε στα πλαίσια τόσο 
της Ενέργειας «Διαχρονική Πα-
ρακολούθηση Ιαματικών Φυ-
σικών Πόρων & Γεωθερμικών 
Πεδίων της Χώρας» του Υπο-
έργου «Δράσεις για την Ορθο-
λογική και Αειφόρο Αξιοποίηση 
της Γεωθερμίας – GEOTHERM» 
ενταγμένου στην  Πράξη «Με-
λέτες και έρευνες στήριξης του 
ενεργειακού τομέα της βιομη-
χανίας και της επιχειρηματι-
κότητας – ΟΠΥΓΕΚ» όσο και 
του Υποέργου «Διαχειριστικά 
σχέδια Γεωθερμικών Πεδίων 
χαμηλής θερμοκρασίας» (ΔΙΑ.
ΓΕΩΘ.)», που εκτελούνται από 
το Τμήμα Γεωθερμίας & Ιαματι-
κών Φυσικών Πόρων (ΓΕΩΘΕ) 
της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.

Κοινός στόχος και των δύο 
αυτών δράσεων είναι η ορθο-
λογική αξιοποίηση και βιώσιμη 
διαχείριση των γεωθερμικών 
πεδίων χαμηλής θερμοκρα-

σίας (ενθαλπίας) της χώρας 
προκειμένου να διασφαλισθεί 
η αειφορία του γεωθερμικού 
πόρου με τη συλλογή, κατα-
χώρηση σε Βάσεις Δεδομένων, 
επεξεργασία και αξιολόγηση 
των πρωτογενών δεδομένων 
των σταθμών συνεχούς παρα-
κολούθησης, καταγραφής και 
τηλεμετάδοσης.

Η ομάδα που υλοποίησε 
την εγκατάσταση των τηλεμε-
τρικών σταθμών αποτελείται 
από τους:

- Απόστολο Αρβανίτη, Προϊ-
στάμενο του Τμήματος ΓΕΩΘΕ 
και Υπεύθυνο του Υποέργου 
ΔΙΑΓΕΩΘ)

- Γιώργο Βουγιουκαλάκη, 
Υπεύθυνο της Ενέργειας «Δια-
χρονική Παρακολούθηση Ιαμα-
τικών Φυσικών Πόρων & Γεω-
θερμικών Πεδίων της Χώρας» 
του Υποέργου GEOTHERM

- Μάρκο Ξενάκη, Γεωλόγο 
του Τμήματος ΓΕΩΘΕ

- Χρήστο Μυλωνά, Ηλε-
κτρονικό του Τμήματος ΓΕΩΘΕ

- Δημήτριο-Μάριο Αμβράζη, 
Μηχανικό Ορυκτών Πόρων του 
Τμήματος ΓΕΩΘΕ

- Πολυάνθη-Μαρία Τρίμη, 
Μηχανικό Μεταλλείων-Μεταλ-
λουργό του Τμήματος ΓΕΩΘΕ
Empros.gr

4 τηλεμετρικοί σταθμοί λειτουργούν στο 
γεωθερμικό πεδίο Νέου Ερασμίου-Μαγγάνων
Στόχος είναι η ορθολογική αξιοποίηση 
και βιώσιμη διαχείριση των γεωθερμικών 
πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας στη χώρα
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Tη Δευτέρα 19/12/2022, 
η Πανεπιστημιακή Νευροχει-
ρουργική Κλινική του Π.Γ.Ν.Α. 
υπό την διεύθυνση του Επ. 
Καθηγητή Νευροχειρουργι-
κής – Παιδονευροχειρουρ-
γικής του ΔΠΘ Δρ. Ιωάννη 
Μαυρίδη, πραγματοποίησε 
επιτυχώς την πρώτη επέμβα-
ση εμφύτευσης βηματοδότη 

για επιληψία στο νοσοκομείο 
μας και στην ευρύτερη περι-
οχή της Θράκης. Συγκεκριμέ-
να, εμφυτεύτηκε με επιτυχία 
διεγέρτης (βηματοδότης) του 
πνευμονογαστρικού νεύρου 
του εγκεφάλου σε ασθενή 59 
ετών, με φαρμακοανθεκτική 
επιληψία.

“Η επέμβαση αυτή, η οποία 

εφαρμόζεται και σε παιδια-
τρικούς ασθενείς, αποτελεί 
ακόμη ένα σημαντικό βή-
μα στη δύσκολη και διαρκή 
προσπάθεια της Κλινικής να 

παρέχει πλέον τη δυνατότη-
τα εξειδικευμένων επεμβάσε-
ων Λειτουργικής Νευροχει-
ρουργικής στους ασθενείς της 
Βορειοανατολικής Ελλάδας. 

Με την πραγματοποίηση τέ-
τοιων επεμβάσεων, προσφέ-
ρονται υπηρεσίες υγείας υψη-
λού επιπέδου στους ασθενείς 
του Π.Γ.Ν.Α., καθιστώντας το 

ένα από τα λίγα κέντρα της 
χώρας μας με αυτές τις δυ-
νατότητες” σημειώνει ο Διοι-
κητής του ΠΓΝΑ Ευάγγελος 
Ρούφος.

Πρώτη επέμβαση εμφύτευσης 
βηματοδότη για επιληψία στο ΠΓΝΑ

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 
ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ 59 ΕΤΩΝ, ΜΕ 
ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗ 
ΕΠΙΛΗΨΙΑ 

Σημαντική στιγμή για την 
Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική 
Κλινική του Νοσοκομείου 
Αλεξανδρούπολης

Επιμένει στην πρότασή 
του, που αποτελεί και κυ-
βερνητική δέσμευση, να 
προσληφθούν 100 νέοι συ-
νοριοφύλακες στη Ροδόπη, ο 
βουλευτής Ροδόπης της ΝΔ 
Ευριπίδης Στυλιανίδης. «Εί-
ναι προτιμότερο να απασχο-
ληθούν στο μέρος τους 100 
οικογένειες με αντικειμενικά 
κριτήρια παρά να φύγουν μα-
κριά», δήλωσε ο Ροδοπίτης 
πολιτικός στο ράδιο Χρόνος 
87.5fm.

Υπενθυμίζουμε ότι αφορμή 
της τοποθέτησης ήταν η ανα-
λυτική ανακοίνωση της Ένω-
σης Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Ροδόπης, καθώς επίσης 
η υποστηρικτική ανακοίνω-
ση της Πανελλήνιας Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων, με 
την οποία αντιδρούν στην 
πρόταση Ευριπίδη Στυλιανί-
δη για πρόσληψη 100 συνο-
ριακών φυλάκων στη Ροδόπη 
με βασικό κριτήριο την εντο-
πιότητα, ενώ ζητούν ενίσχυση 
της ΕΛΑΣ με εκπαιδευμένους 
αστυνομικούς μέσω της Σχο-
λής Δοκίμων Αστυφυλάκων.

Από την άλλη, ο πρόεδρος 
της Πανελλήνιας Ομοσπον-

δίας Συνοριακών Φυλάκων 
(ΠΟΣΥΦΥ) Παναγιώτης Χα-
ρέλας πρόσφατα στο ράδιο 
Χρόνος 87.5fm δήλωσε την 
αντίθεσή του στα όσα ανέφε-
ρε η τοπική Ένωση.

Τι απαντά ο βουλευτής 
Ροδόπης

Οι προσλήψεις και η αξι-
οποίηση του σώματος των 
συνοριοφυλάκων ή των ει-
δικών φρουρών, δεν επηρε-
άζει τις μεταθέσεις και την 
κάλυψη των οργανικών κε-
νών στην αστυνομία, εξακρί-
βωσε ο βουλευτής και δήλω-
σε πως κακώς δημιουργείται 
σύγχυση.

Στα κριτήρια της πρόσλη-
ψης των συνοριοφυλάκων, 
όπως ενημέρωσε ο κος Στυ-
λιανίδης προσμετράται πολύ 
το σημείο της εντοπιότητας 
γιατί ένας που ζει στην περι-

οχή γνωρίζει καλύτερα τα πε-
ράσματα και την γεωγραφία 
του τόπου. Παρόλα αυτά, τα 
μόρια που συγκεντρώνουν οι 
υποψήφιοι προέρχονται και 
από άλλα κριτήρια όπως τα 
πτυχία, τις γνώσεις και την 
εκπαίδευση που έχει κανείς 
λάβει.

Ο βουλευτής της ΝΔ, μά-
λιστα, τόνισε, την ανάγκη της 
περιοχής να προφυλαχθεί, 
φέρνοντας ως παράδειγμα 
τις φωτιές στο Παπίκιο Όρος. 
«Αν είχαμε αρκετό αριθμό συ-
νοριοφυλάκων, δεν θα είχα-
με επί ενάμιση μήνα φωτιές, 
διότι θα φυλασσόταν τα πε-
ράσματα, με τον πληθυσμό 
της περιοχής να νιώθει με-
γαλύτερη ασφάλεια και την 
αστυνομία πόλεων να κάνει 
πιο συγκεντρωμένα τη δου-
λειά της» ανέφερε.

Απαντά στην Ενωση 
Αστυνομικών 
Ροδόπης και ζητά 
να προχωρήσει 
η κυβερνητική 
δέσμευση

Το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, λαμβάνοντας 
υπόψιν την έξαρση της γρίπης 
– ιδίως στα παιδιά – αποφά-
σισε την δικαιολόγηση των 
απουσιών των μαθητών, που 
αρρώστησαν ή πρόκειται να 
αρρωστήσουν

Η αντίστροφη μέτρηση για 
την επιστροφή στα σχολεία 
και το πρώτο «κουδούνι» για 
το 2023 έχει ξεκινήσει. Το 
Υπουργείο Παιδείας αποφά-
σισε την δυνατότητα δικαιο-

λόγησης των απουσιών των 
παιδιών, που πρόκειται να νο-
σήσουν από γρίπη.

Συγκεκριμένα, δημοσίευ-
σε εγκύκλιο περί μη συνυπο-
λογισμού των απουσιών που 
οφείλονται σε γριπώδη συν-
δρομή και άλλες ιώσεις του 
αναπνευστικού.

Ο συνολικός αριθμός των 
απουσιών θα είναι έως πέ-
ντε εργάσιμες ημέρες και θα 
οφείλονται σε εποχικό επι-
δημικό ρεύμα της γρίπης από 
τον Νοέμβριο 2022 έως και 
τον Μάρτιο 2023. Οι απουσί-
ες θα καταχωρίζονται, αλλά 
δεν θα προσμετρώνται.

Τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται

Για την δικαιολόγηση των 
απουσιών, απαιτείται η προ-
σκόμιση από τους ενδιαφερό-
μενους μαθητές πρόσφατης 
βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιω-
τικού νοσηλευτικού ιδρύμα-
τος ή ιδιώτη γιατρού, που να 
πιστοποιεί το είδος και τη δι-
άρκεια της ασθένειας.

Συστήνεται, παράλληλα, 
σε όλα τα μέλη της εκπαι-
δευτικής κοινότητας να τη-
ρούν σταθερά τα μέτρα υγι-
εινής, όπως πλύσιμο χεριών 
και παραμονή στο σπίτι σε εν-
δεχόμενη ασθένεια, να ακο-
λουθούν τις υποδείξεις των 
ειδικών και να εμπιστεύονται 
τον εμβολιασμό, σύμφωνα με 
τις κατά περίπτωση οδηγίες.

Δικαιολογημένες οι απουσίες 
των μαθητών που θα 
αρρωστήσουν από γρίπη

Τι αλλάζει 
η εγκύκλιος του
Υπ. Παιδείας 

Στυλιανίδης για συνοριοφύλακες: 
«Προτιμότερο να απασχοληθούν 
εδώ 100 άνθρωποι παρά να 
φύγουν μακριά»
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Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με το 
Δημοτικό Ωδείο μετά την επιτυχημέ-
νη επετειακή συναυλία με θέμα τη 
«Συμπλήρωση 100 χρόνων από την 
προσάρτηση της Αλεξανδρούπολης 
στον εθνικό κορμό», πραγματοποιεί 
το Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2023 και 
ώρα 21:00, μεγάλη Πρωτοχρονιάτι-
κη Εορταστική Συναυλία ξανά στον 
Διεθνή Κρατικό Αερολιμένα Αλεξαν-
δρούπολης «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Δη-
μοτικού Ωδείου Αλεξανδρούπολης 
και η Χορωδία που αποτελούνται από 
Καθηγητές και προχωρημένους μα-
θητές συμπράττοντας με 14 καλε-
σμένους επαγγελματίες μουσικούς 
θα δημιουργήσουν ένα συμφωνικό 
σύνολο που θα "ταξιδέψει" τους πα-
ριστάμενους στην αίθουσα αφίξεων 
του Αερολιμένα “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”, σε 
μια μοναδική μουσική διαδρομή πα-
ρόμοια με αυτές που συνηθίζονται σε 
μεγάλες Ευρωπαϊκές σκηνές.

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

Η πρώτη συναυλία 
Θυμίζουμε ότι η πρώτη φορά που 

είχε υλοποιηθεί το εγχείρημα πολιτι-
σμού ήταν στις αρχές του Ιανουαρί-

ου του 2020. 
Τότε, η ΓΝΩΜΗ έγραφε: Υπό τη 

διεύθυνση του Δημήτρη Κανίδη, η 

συμφωνική ορχήστρα του Δημοτι-
κού Ωδείου Αλεξανδρούπολης με τη 
χορωδία και τους σολίστες Νάντια 
Μαλακόζη, Κωνσταντίνα Καραγιαννί-
δου και Γεώργιο Μπαρμπαγιάννη, τη 
Δανάη Καλογιάννη και τη χορογράφο 
Βαρβάρα Χατζηπαύλου ταξίδεψαν το 
κοινό σε μια μοναδική μουσική δια-
δρομή παράλληλη με την πολιτιστι-
κή ιστορία της Αλεξανδρούπολης, η 
οποία για δεκαετίες ήταν και παρα-
μένει το σταυροδρόμι Ανατολής και 
Δύσης, ένας κόμβος όπου συναντή-
θηκαν και συνυπήρξαν πολλές δι-
αφορετικές κουλτούρες και μουσι-
κά ρεύματα, πριν και ανάμεσα στους 

πολέμους.
Την καλλιτεχνική επιμέλεια της συ-

ναυλίας είχε η Διευθύντρια του Δη-
μοτικού Ωδείου Αλεξανδρούπολης, 

κα Μερόπη Κολλάρου ενώ αξίζει να 
σημειωθεί ότι ανάλογη εκδήλωση 
πραγματοποιείται για πρώτη φορά 
σε ελεγχόμενο χώρο αεροδρομίου.

8  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πρωτοχρονιάτικη Εορταστική Συναυλία 
στο αεροδρόμιο «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΑΦΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ            

Μουσικοί και χορωδίες θα δημιουργήσουν ένα 
συμφωνικό σύνολο που θα "ταξιδέψει" τους 
παριστάμενους στην αίθουσα αφίξεων του 
Αερολιμένα σε μια μοναδική μουσική διαδρομή

Η είσοδος είναι δωρεάν με εγγραφή 
στην ηλεκτρονική φόρμα: https://forms.

gle/8iZAGeHFu4oJ85F98
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
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Σαν χθες πριν 10 χρόνια 
ο «αετός του Έβρου» και του 
Ελληνικού βόλεϊ,, άνοιγε τα… 
«φτερά» του προς τους ουρα-
νούς και την αιωνιότητα. Ένα 
«ταξίδι» που σκόρπισε θλίψη 
και δάκρια σε όλους όσους 
λάτρεψαν τον Νίκο Σαμαρά 
και είχαν την τύχη να ζήσουν 
μαζί του μεγάλες στιγμές του 
ελληνικού βόλεϊ.

Μοιάζει σαν ψέμα, αλλά 
πέρασαν  ήδη 10 χρόνια από 
εκείνη την… αποφράδα ημέ-
ρα. Εκείνο το μεσημέρι της 
4ης Ιανουαρίου του 2013 
όπου ο χρόνος σταμάτησε 
και ο Νίκος Σαμαράς «έφευ-

γε» από τη ζωή μόλις στα 42 
του «χτυπημένος» από ανεύ-
ρυσμα εγκέφαλου.  Μια είδη-
ση που ακόμη και σήμερα πα-
ραμένει το ίδιο σοκαριστική.

Ο «Σαμ» μπορεί να μην εί-
ναι ποια εδώ, ωστόσο παρα-
μένει «ζωντανός» στη μνήμη 
όλων μας σαν τότε. Τότε που 
άνοιγε τα χέρια του, πανη-
γύριζε με την ψυχή του πό-
ντους και νίκες και μας έστελ-
νε όλους στα ουράνια από 
χαρά. Εικόνες δυνατές. Ζω-
ντανές. Που δεν μπορούν να 

ξεθωριάσουν όσα χρόνια και 
αν περάσουν.

Γιατί ο Νίκος Σαμαράς εί-
ναι πάντα εδώ… Να μας θυ-
μίζει τις μεγάλες επιτυχίες 
του Αθλητικού Ομίλου Ορε-
στιάδας και της Εθνικής μας 
ομάδας. Ομάδες με τις οποίες 
ταυτίστηκε όσο τίποτε άλλο 
η καριέρα του και αγαπήθηκε 
από όλους τους φιλάθλους.

Με 263 συμμετοχές στην 
Εθνική μας ομάδα, ο «Σάμ» 
έζησε μοναδικές στιγμές με 
αποκορύφωμα την αποθέωση 
που γνώρισε στο κατάμεστο 
ΣΕΦ το 1994 στο πλαίσιο του 
Παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Ηγέτης του ΑΟ Ορεστιά-
δας που τον οδήγησε σε ιστο-
ρικές επιτυχίες σε Ελλάδα και 
Ευρώπη αλλά ποτέ δεν κα-
τάφερε να γευθεί έναν τίτ-
λο με τους «πράσινους» της 
Θράκης. Κάτι που το πέτυ-
χε με τον Ηρακλή όταν κα-
τέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος 
το 2000. Τον μοναδικό τίτλο 
της καριέρας του, ενώ στην 
μετέπειτα πορεία του φόρεσε 
την φανέλα του Παναθηναϊ-
κού, ΑΕΚ, Ρεθύμνου, Εθνικού 
Αλεξανδρούπολης Μίλωνα 

και Λήμνου Βόλεϊ (ομάδα που 
ίδρυσε ο ίδιος).

Ο «αετός» του ελληνικού 
βόλεϊ παραμένει εδώ. Ζωντα-

νός και πάντα έτοιμος να μας 
ξεσηκώσει. Ελπίζουμε κάποια 
στιγμή να το καταλάβει και η 
Ομοσπονδία και να τιμήσει τη 

μνήμη του με κάτι ουσιαστικό 
και αντίστοιχο της προσφο-
ράς του. Κάτι που έχει ανάγκη 
σήμερα το  Ελληνικό βόλεϊ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ
Volleyplanet.gr 
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ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ : O «αετός» του 
Ελληνικού βόλεϊ παραμένει εδώ

ΠΡΙΝ 10 ΧΡΟΝΙΑ Ο «ΑΕΤΟΣ ΤΟΥ 
ΕΒΡΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΒΟΛΕΪ, ΑΝΟΙΓΕ ΤΑ… «ΦΤΕΡΑ» 
ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ  
             
Το σύμβολο της Ορεστιάδας και του 
ελληνικού βόλεϊ πέρασε στην ιστορία και 
έγινε «θρύλος»

Γεννήθηκε την 1η Ιουλίου 1970 στη 
Στουτγκάρδη. Ξεκίνησε την καριέρα 
του στην ομάδα της Ορεστιάδας, την 
οποία ανέδειξε σε μία από τις κορυ-
φαίες της χώρας μας τη δεκαετία του 
’90. Με την ακριτική ομάδα, μάλιστα, 
έφτασε στη δεύτερη θέση του Κυπέλ-
λου Συνομοσπονδίας (νυν Challenge 
Cup) το 1995, χάνοντας στον τελικό 
από την πανίσχυρη Παλαβόλο Πάρμα 
με 3-0 σετ.

Το 1998 άφησε την Ορεστιάδα για 
την ιταλική Φαλκονάρα. Επέστρεψε 
ένα χρόνο αργότερα στην Ελλάδα για 
να αγωνισθεί στον Ηρακλή Θεσσαλο-
νίκης, με τον οποίο κατέκτησε το Κύ-
πελλο Ελλάδας το 2000. Το καλοκαί-
ρι του 2000 πήρε μετεγγραφή για τον 
Παναθηναϊκό, στον οποίο έμεινε έως το 
2002. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην 

ΑΕΚ, την ισπανική Σεβίλλη, την τουρ-
κική Φενερμπαχτσέ, την ελβετική Σε-
νουά, τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης κι 
έκλεισε την καριέρα του στον Μίλωνα, 
σε ηλικία 42 ετών. Υπήρξε ο μοναδικός 
Έλληνας πετοσφαιριστής που έχει αγω-
νιστεί στα πρωταθλήματα πέντε χωρών.

Με την Εθνική Ελλάδας των αν-
δρών αγωνίσθηκε 263 φορές (12ος 
στη σχετική λίστα της ΕΟΠΕ) και το 
1994 κατέκτησε την 6η θέση στο Πα-
γκόσμιο Πρωτάθλημα του Βόλεϊ Μπολ, 
που έγινε στην Ελλάδα. Υπήρξε και 
160 διεθνής με την Εθνική Εφήβων, 
με την οποία κατέκτησε την 6η θέση 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Αθή-
νας το 1989.

Ο Νίκος Σαμαράς ήταν πτυχιούχος 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

και τελευταία ζούσε στη Λήμνο, όπου 
εκτελούσε χρέη προπονητή-παίκτη στη 
νεοσύστατη ομάδα του νησιού. Τον 
Δεκέμβριο του 2012 στο παιχνίδι Κυ-
πέλλου Μακεδονικός – Λήμνος, στο 
οποίο μάλιστα αγωνίστηκε, τιμήθηκε 
από τη διοίκηση του Μακεδονικού για 
την τεράστια προσφορά του στο ελ-
ληνικό βόλεϊ.

Ο Νίκος Σαμαράς απεβίωσε το από-
γευμα της 4ης Ιανουαρίου 2013 σε 
ηλικία 42 ετών από ανεύρυσμα στον 
εγκέφαλο, κατά τη μεταφορά του στο 
Λαϊκό Νοσοκομείο της Αθήνας, όπου 
και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Νω-
ρίτερα βρισκόταν σε σπίτι φίλων του, 
όταν ένιωσε έντονο πονοκέφαλο και 
λιποθύμησε. Ήταν παντρεμένος με την 
Έλενα και είχε ένα γιο, τον 5χρονο τό-
τε Στράτο.

Ποιος ήταν ο Νίκος Σαμαράς

Ήταν το απόγευμα της 4ης Ιανουαρίου 
2013 όταν η τραγική είδηση για 

το θάνατο του αγαπημένου «Σαμ» 
έπεσε σαν κεραυνός στον χώρο του 

ελληνικού αθλητισμού.

Χωρίς καταβολή αντιτίμου θα μπο-
ρούν να επισκέπτονται μουσεία και αρ-
χαιολογικούς χώρους εν ενεργεία και 
συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί της Πρω-
τοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τρι-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αυτό προκύπτει από την Κοινή 
Υπουργική Απόφαση της υπουργού Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώ-
νη και του αναπληρωτή υπουργού Οι-
κονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη. Στην 
περίπτωση των αναπληρωτών και των 
ωρομισθίων καθηγητών, η ανανέωση 
του Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου είναι 
δυνατή εφόσον ασκούν το εκπαιδευτι-
κό λειτούργημα.

Ελεύθερη είσοδος 
για εκπαιδευτικούς                              

Σε μουσεία και 
αρχαιολογικούς 
χώρους
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Ζαρκάδης Νικόλαος Τηλέφωνο:  2553 3 50637
E-mail: n.zarkadis@didymoteicho.gr

ΑΔΑ: Ω3Ε1Ω9Τ-ΔΔΔ
ΤΙΤΛΟΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

& ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥ-

ΠΟΥ LED  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9128/29-12-22

Ο Δήμος Διδυμοτείχου προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατα-
κύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει του κό-
στους, με χρήση προσέγγισης κόστους – αποτελεσματικότητας με κοστολόγηση του κύκλου ζωής, σύμφωνα με 
το άρθρο 87 του ν. 4412/2016 για την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED  ΕΞΟΙ-
ΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ».

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

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03/02/2023 και ώρα 10:00 π.μ. και η διαδι-
κασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό) φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα διε-
νεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 10/02/2023 ημέρα Παρα-
σκευή και ώρα 10:00 π.μ.

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

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

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

ο Δήμος Διδυμοτείχου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την πίστωση με Κ.Α.: 20.6699.05 με σχετική 
πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου των οικονομικών ετών 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 
2029 και 2030, ως αναλυτικά αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΩ-
ΣΗΣ

Κ.Α.
ΕΚΤΙΜΩΜΕ-

ΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
σε ευρώ (με 

Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

2022 20.6699.05 20.000,00  € ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

2023 20.6699.05 318.939,62  € ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

2024 20.6699.05 318.939,62 € ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

2025 20.6699.05 318.939,62 € ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

2026 20.6699.05 318.939,62 € ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

2027 20.6699.05 318.939,62  € ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

2028 20.6699.05 318.939,62  € ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

2029 20.6699.05 318.939,62  € ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

2030 20.6699.05 318.939,62 € ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 2.571.516,96 
€

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

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

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

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέ-
χοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των σα-
ράντα ένα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και οκτώ λεπτά (41.476,08 ευρώ), που αντιστοιχεί στο 2% 
του προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς τον Φ.Π.Α..

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

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΡΩΜΥΛΟΣ

Επιφυλλίδες 
Μαζί σας κάθε Πέμπτη

«2023, νέα χρονιά - νέες ελπίδες...»

Π
άει ο παλιός ο χρόνος... Έχει γί-
νει παρελθόν. Ένα κομμάτι της 
ζωής μας έχει κλείσει. Φορ-
τωθήκαμε άλλο ένα 
βάρος μιας ακόμη 
χρονιάς στην πλά-

τη μας.
Υποδεχθήκαμε τον καινούρ-

γιο χρόνο με κανονιοβολισμούς 
και ντουφεκιές και με κάθε θο-
ρυβώδες μέσο, ευχόμενοι ο νέος 
χρόνος να μας... λύσει τα προβλή-
ματα που δεν μας τα έλυσε ο παλιός 
χρόνος. Άλλωστε κάθε χρόνο τα ίδια 
και τα ίδια κάνουμε. Η υποδοχή 
του είναι πάντα η ίδια.

Το «2022» ήταν η δυσκολότε-
ρη χρονιά που μας πέρασε, γεμά-
τη με προβλήματα. Μας άφησε ανεκπλήρωτες 
επιθυμίες. Ας ελπίσουμε πως η φετινή χρονιά 
θα μας τα... λύσει. Κάθε φέτος και καλύτερα...

Όλος ο κόσμος ελπίζει στον καινούργιο 
χρόνο. Οι ελευθεροεπαγγελματίες να πάνε 
καλύτερα οι δουλειές τους. Ο φίλαθλος κό-
σμος να πάρει η ομάδα τους το πρωτάθλημα 
ή το κύπελλο.

Οι αγρότες ελπίζουν να πάει καλύτερα η 
φετινή σοδιά τους, ώστε να βγάλουν τα «σπα-
σμένα» και να ξεχρεωθούν.

Οι άρρωστοι να βρούνε την υγεία τους.
Με λίγα λόγια, όλοι μας περιμένουμε τον 

καινούργιο χρόνο να μας φέρει ό,τι δεν μας 
έφερε ο χρόνος που έφυγε, περισσότερη υγεία 

και χαρά, να εκπληρωθούν τα όνειρά μας. 
Μόνο που μερικοί από εμάς υποδέχθηκαν 

τον καινούργιο χρόνο σιωπηλά... Εννοώ 
αυτούς που υποδέχθηκαν τον και-

νούργιο χρόνο με τη χαρτοπαιξία, 
κάνοντας «τεστ» για να διαπι-
στώσουν κατά πόσο θα τους 
σταθεί τυχερός ο καινούργιος 
χρόνος 2023.

Το 2022 έφυγε ως χρόνος 
με τις μεγαλύτερες διακυμάν-

σεις στα εισοδήματα των αγρο-
τών, όσο και στην Παιδεία, άλλο 

τόσο και στην Υγεία.
Ας ευχηθούμε η δημόσια 

Υγεία να... γιατρευτεί.
Όσο για την Παιδεία, που κα-

θημερινά κτυπά το καμπανάκι, 
να βρει επιτέλους... λύση. Πρέπει το Κράτος 
να κάνει κάτι, να επενδύσει στους νέους! Για-
τί, μη ξεχνάμε, οι νέοι μας είναι το μέλλον της 
Ελλάδος.

Όσο για την ανεργία, ας ευχηθούμε να μει-
ωθεί και οι μισθοί των εργαζομένων να μην 

παραμείνουν πάλι σε χαμηλά επίπεδα.

Με το χάραγμα του νέου χρόνου, ας 

ρίξουμε κι εμείς μια ματιά προς τα πίσω 

κι ας δούμε τα λάθη που κάναμε κι ας τα 

επανορθώσουμε.

«Καλή χρονιά φίλοι μου...»

Ας ευχηθούμε το 2023 να είναι κα-

λύτερο και όχι με σφιγμένο το... ζωνάρι! 

2023, νέα χρονιά - νέες ελπίδες...

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Προβληματισμοί

Επικίνδυνοι οι δρόμοι με ομίχλη 
και χωρίς διαγραμμίσεις 

στον βόρειο Έβρο 

Τ
οπίο στην ομίχλη είναι 
τις τελευταίες δύο εβδο-
μάδες ο βόρειος Έβρος 
και οι κάτοικοί 
του ψάχνουν 
απεγνωσμέ-

να τον δρόμο τους, δι-
ακινδυνεύοντας κάθε 
μέρα, κάθε ώρα τη 
ζωή τους και τη σω-
ματική τους ακεραιό-
τητα. 

Ούτε η Περιφέρεια 
ούτε η δημοτική αρ-
χή του Δήμου Ορεστιά-
δας προνόησαν τους 
προηγούμενους μή-
νες, όπως είχαν υπο-
χρέωση, να κάνουν 
τις απαραίτητες δια-
γραμμίσεις στους επαρχιακούς και 
στους δημοτικούς δρόμους, με απο-
τέλεσμα το οδικό δίκτυο σε όλη την 
έκταση του Δήμου Ορεστιάδας να 
είναι άκρως επικίνδυνο για τους 
οδηγούς. 

Οι δρόμοι δε που ανήκουν στην 
αρμοδιότητα του Δήμου Ορεστιά-
δας, όπως οι δρόμοι Καβύλη - Στέρ-
να, Καβύλη – Νέα Βύσσα, Κριός 

- Δίλοφος, Κριός - Σπήλαιο, Βάλ-
τος - Μικρή Δοξιπάρα, είναι δρόμοι 
καρμανιόλα, αφού, εκτός από την 

έλλειψη ορατότητας εξαι-
τίας της ομίχλης, έχουν 

ούτως ή άλλως τα 
προϋπάρχοντα μεγά-
λα προβλήματά τους 
από την αδιαφορία 
και την εγκατάλειψή 
τους από τη δημοτι-
κή αρχή.

Καλούμε τη δημοτική 
αρχή να αναλογιστεί τις 

ευθύνες της. Σε συνεργα-
σία με την Τροχαία να 
παρθούν βραχυπρό-
θεσμα μέτρα, ώστε να 
αποφευχθούν δυσά-
ρεστες εξελίξεις.

Άμεσα δε να σχεδιαστούν όλα 
εκείνα τα μέτρα που είναι απαραί-
τητα για να γίνουν ασφαλείς οι 
δρόμοι του επαρχιακού και τοπι-
κού δικτύου.

Η ασφάλεια των δημοτών είναι 
αδιαπραγμάτευτη.

Ορεστιάδα 3 Ιανουαρίου 2023
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΤΟΠΟΣ 

ΝΑ ΖΩ

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ 
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
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Τηλεδιάσκεψη είχαν με βάση 
σχετική κυβερνητική ανακοίνω-
ση με το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συνδέσμου Ελληνικών Βι-
ομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) 
υπό τον πρόεδρό του, κ. Γιάννη 
Γιώτη ο Υπουργός Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργι-
άδης, ο αναπληρωτής Υπουρ-
γός κ. Νίκος Παπαθανάσης και 
ο Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασί-
ας του Καταναλωτή κ. Σωτή-
ρης Αναγνωστόπουλος είχαν 
σήμερα, Τετάρτη 4 Ιανουαρί-
ου 2023,

Όπως αναφέρεται, «στην 
τηλεδιάσκεψη έγινε αποτίμη-

ση της μέχρι σήμερα επιτυχη-
μένης πορείας του «Καλαθιού 
του Νοικοκυριού» -πρωτο-
βουλία την οποία στηρίζει ο 
ΣΕΒΤ όπως έχει αποτυπωθεί 
σε ανάλογη τηλεδιάσκεψη στις 
12 Οκτωβρίου 2022 - και εξε-
τάστηκαν τρόποι περαιτέρω 
ενίσχυσής του με περισσότερα 
επώνυμα προϊόντα με γνώμο-
να πάντοτε την προστασία των 
νοικοκυριών και κυρίως των 
πιο ευάλωτων στο σημερινό 
περιβάλλον του υψηλού πλη-
θωρισμού.

Επισημαίνεται ότι όπως στην 
προηγούμενη τηλεδιάσκεψη 

της 12ης Οκτωβρίου 2022, έτσι 
και η σημερινή μαγνητοφωνή-
θηκε και τηρήθηκαν πρακτικά 

προκειμένου να είναι απολύτως 
ασφαλής η τήρηση των κανό-
νων περί του ανταγωνισμού.

Το "καλάθι"
Στο μεταξύ, με βάση ανα-

κοίνωση του Υπ. Ανάπτυξης, 

«στο 92% των προϊόντων που 
περιλαμβάνονται στο "Kαλά-
θι του Nοικοκυριού", οι τιμές 
μειώνονται ή διατηρούνται 
σταθερές την 10η εβδομάδα 
εφαρμογής της πρωτοβουλίας 
της Κυβέρνησης (04/01/2023 
-10/01/2023), με βάση τους 
νέους τιμοκαταλόγους που 
γνωστοποίησαν στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων σή-
μερα, Τετάρτη 4 Ιανουαρίου, οι 
αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Αναλυτικά, από το σύνολο 
833 προϊόντων στο «Καλάθι 
του Νοικοκυριού» που είναι 
απολύτως συγκρίσιμα:

• στα 55, ποσοστό 7%, η τι-
μή μειώθηκε,

• στα 714, ποσοστό 85%, η 
τιμή παρέμεινε σταθερή

• και σε 64, ποσοστό 8%, η 
τιμή αυξήθηκε

Ο «take away» καφές, 
αγαπημένη συνήθεια εκατο-
ντάδων χιλιάδων πολιτών, 
τείνει να γίνει… πανάκριβο 
σπορ, κρίνοντας από την αλ-
ματώδη αύξηση των τιμών 
στα πιο διαδεδομένα είδη 
από τον Ιανουάριο του 2021.

Ο στιγμιαίος φραπέ που 
κατά μέσο όρο κόστιζε 1,5 
ευρώ το 2021, πλέον τον 
βρίσκει κανείς στα 2 ευρώ, 
ενώ για έναν φρέντο εσπρέ-
σο οι καταναλωτές πληρώ-
νουν 2,10-2,30 ευρώ, όταν 
χρειάζονταν 1,60 – 1,80 ευ-

ρώ πριν από μία διετία.
Η μεγαλύτερη αύξηση κα-

ταγράφηκε στον ελληνικό κα-
φέ, που από 1,10 – 1,20 ευ-
ρώ κοστίζει πλέον 2 ευρώ. 
Πρόκειται για αύξηση της τά-
ξεως του 66%.

 Η ακρίβεια που μαστίζει 
την αγορά, με το άλμα στις 
τιμές του γάλακτος και της 
ζάχαρης, όπως και η εκτίναξη 
των λογαριασμών ρεύματος 
έχουν οδηγήσει στο να μετα-

τραπεί σε… πικρή συνήθεια η 
αγορά take away καφέ από 
τους καταναλωτές.

Ενδεικτικά είναι τα στοι-
χεία που παρουσίασε η εκ-
πομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» 
από τα οποία προκύπτει πως 
το 2021 εάν κάποιος εργα-
ζόμενος / φοιτητής αγόραζε 
δύο καφέδες την ημέρα, τότε 
θα χρειαζόταν 64 ευρώ μη-
νιαίως. Δύο χρόνια αργότε-
ρα, το ποσό αυξάνεται κατά 

20 ευρώ και ανέρχεται στα 
84 ευρώ.

Σε είδος πολυτελείας έχει 
εξελιχθεί ο καφές μια από τις 
αγαπημένες συνήθειες, αφού 
οι ανατιμήσεις όχι μόνο του 
ίδιου του προϊόντος, αλλά και 
της ζάχαρης και του γάλα-
τος τα οποία συχνά τον συ-
νοδεύουν, έχουν εκτιναχθεί 
στο πλαίσιο των γενικευμέ-
νων ανατιμήσεων του 2022.

Τσουχτερός πλέον και ο “καφές στο χέρι”…

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΣΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΦΕ, ΠΟΥ ΑΠΟ 1,10 – 1,20 ΕΥΡΩ 
ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΣΧΕΔΟΝ 2 ΕΥΡΩ   

Ο «take away» καφές, αγαπημένη συνήθεια εκατοντάδων 
χιλιάδων πολιτών, τείνει να γίνει… ακριβο σπορ, κρίνοντας από 
την αλματώδη αύξηση των τιμών στα πιο διαδεδομένα είδη 
από τον Ιανουάριο του 2021
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Φιλολογίας, 2) 
Φυσικής, 3) Γεωλογίας και 4) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστη-
μίου Πατρών.  

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με 
γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Φιλολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 3158/21.12.2022 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας: 22.12.2022)
ΑΔΑ: Ψ9ΚΚ469Β7Θ-ΙΥ9                               
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 31563
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙ-
ΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με 

γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική και Υπολογιστική Αστροφυσική».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 3158/21.12.2022 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας: 22.12.2022)
ΑΔΑ: ΨΔ5Θ469Β7Θ-ΒΧΠ                              
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 31564
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, 
με γνωστικό αντικείμενο «Ιζηματολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 3158/21.12.2022 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας: 22.12.2022)
ΑΔΑ: ΨΗ15469Β7Θ-4Α7                            
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 31565
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, 
με γνωστικό αντικείμενο «Αστικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 3158/21.12.2022 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας: 22.12.2022)
ΑΔΑ: Ψ09Ν469Β7Θ-9Φ8                                 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 31566

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις 
είναι στις    3  /  3  /  2023

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση 

δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλο-
νται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.
minedu.gov.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέ-
πτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 
και e-mail που αναγράφονται:

Φιλολογίας e-mail: philsec@upatras.gr
  Ιστότοπος: www.philology.upatras.gr
τηλ.: 2610 969757-760
Φυσικής   e-mail: secrphysics@upatras.gr
 Ιστότοπος: www.physics.upatras.gr
τηλ.: 2610 996098, 996061, 996070
Γεωλογίας   e-mail: geolsecret@upatras.gr
Ιστότοπος: www.geology.upatras.gr
τηλ.: 2610 997922
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών       e-mail: archisec@upatras.gr
Ιστότοπος: www.arch.upatras.gr
τηλ.: 2610 997553, 969913, 962891,969354

          Ο Πρύτανης                     
                    ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

Καλάθι του νοικοκυριού: Πίεση στη βιομηχανία 
για να μπουν επώνυμα προϊόντα

Τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης του "καλαθιού 
του νοικοκυριού" εξετάστηκαν στη 
συνάντηση του υπουργείου Ανάπτυξης με 
τον ΣΕΒΕΤ.
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 SUDoKU
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8 4 2 9 7

3 5 4 7

4 8 5

7 9 1 8

6 7 2

7 2 1 6

4 8 3 9 7

6

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

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

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

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

3 1

1 3 7

4 2 6 5 8

2 7 5 3

7 4 6

8 9 6 5

2 3 4 6 8

9 1 4

8 1

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.60)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jan  4 09:21:07 2023 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας πιτσιρικάς προσευχόταν στον Θεό…
– Θεέ μου, χάρισε μου ένα αυτοκίνητο. Αμέσως 

μετά πάει στο παράθυρο, κοιτάζει κάτω αλλά τίποτα.
Γονατίζει ξανά και με παρακλητική φωνή λέει:
– Χριστέ μου, σε παρακαλώ παρά πολύ χρειά-

ζομαι ένα αυτοκίνητο.
Ξανατρέχει στο παράθυρο κοιτάζει κάτω αλλά 

δεν βλέπει πουθενά αυτοκίνητο.
Σφίγγει με πείσμα τα δόντια, κατεβαίνει τρέχο-

ντας στο δωμάτιο των γονιών του, παίρνει απότο-
μα την εικόνα της Παναγίας, ξανατρέχει πίσω στο 
δωμάτιο του.

Αφού την τύλιξε σε πολλές κόλλες χαρτί, ανοίγει 
την ντουλάπα με τα παιχνίδια του, τη βάζει μέσα και 
κλείνει την ντουλάπα κλειδώνοντας την.

Mετά γυρίζει προς τα πάνω και λέει:
– Λοιπόν φίλε, εκεί πάνω, αν θες να ξαναδείς 

τη μάνα σου πρέπει μέχρι το πρωί να έχω το αυ-
τοκίνητο!

* * * * * * 

Μια κοπέλα φέρνει σπίτι το φίλο της να τον 
γνωρίσει στους γονείς της, μια που αποφάσισαν 
να παντρευτούν .

– Ποια είναι λοιπόν τα σχέδιά σου ; ρώτησε ο 
πατέρας της κοπέλας .

– Έχω πάρει υποτροφία για το Πανεπιστήμιο , 
απάντησε ο νεαρός .

- Υποτροφία …. Χμμμμμ …. Αξιοθαύμαστο , αλλά 
πως θα μπορέσεις να παράσχεις στην κόρη μου ένα 
σπίτι για να ζήσει όπως έχει συνηθίσει ;

– Θα μελετήσω σκληρά κι έχει ο θεός .
– Και τι θα κάνεις για να προσφέρεις στην κό-

ρη μου το δαχτυλίδι αρραβώνων που της αξίζει;
– Θα αφοσιωθώ στις σπουδές μου κι έχει ο θεός .
– Και παιδιά ; Πως θα μπορέσεις να συντηρή-

σεις παιδιά ;
– Μην ανησυχείτε κύριε , έχει ο θεός .
Η όλη συζήτηση συνεχίστηκε έτσι και κάθε φο-

ρά που ο πατέρας της κοπέλας ρωτούσε κάτι , ο 
ιδεαλιστής γαμπρός επέμενε ότι έχει ο θεός . Αργό-
τερα η μητέρα της κοπέλας ρώτησε τον άντρα της:

– Πως πήγε η κουβέντα σας με τον νεαρό ;
– Δεν έχει δουλειά , δεν έχει σχέδια για το μέλλον 

και το χειρότερο πιστεύει ότι είμαι Θεός…

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Λακωνικά… στα λόγια.
12. Εναντιωματικός σύνδεσμος (καθ.).
13. "Οι μάγισσες του…": έργο του Άρθουρ 
Μίλερ.
14. Χρονική ή υποθετική η σημασία του.
15. Εχέμυθος άνθρωπος (μτφ.).
17. Δύο από το… νωπό.
18. Περιοδικό για παιδιά.
20. Κάθε υλική ζημιά (συνεκδ.).
22. Οι οποίες (αρχ.).
23. Ξύλο για πολυτελή έπιπλα.
25. Συμβούλιο για τα ηλεκτρονικά μέσα 
μαζικής ενημέρωσης (αρχικά).
26. Ζακ…: παλιός, Γάλλος ηθοποιός και 
σκηνοθέτης.
28. Αναστασία βαφτίστηκε.
30. Ιστορικό φρούριο του Τέξας.
32. Κου Κλουξ…: ρατσιστική οργάνωση.
34. Ζαν ντ'…: ηρωίδα της Γαλλίας.
36. Έντιμα, ειλικρινή.
38. Βρίσκονται στα… κάτω.
39. … Καλβίνο: Ιταλός συγγραφέας.
41. Με τις μάρες… ανοησίες.
43. Η τράκα.
44. Εξωτικό φρούτο.
46. Αρχαίο βεβαιωτικό.
47. Έγχορδο μουσικό όργανο που παίζε-
ται με δοξάρι.
49. Ξενική τηλεφωνική απάντηση.
50. Μωρό… μωρού.
52. Γάλλος κι αυτός.
54. Δημόσια ακούγεται.
55. Λεγόταν ο Γκιτρί.

-- Συστατικά --
• 3 μεγάλες σκληρές ντομάτες
• 1 μεγάλο καλαμπόκι (κατεψυγμένο)
• 2 μεγάλα ώριμα αβοκάντο
• 3 μικρά αγγουράκια
• 2 γλυκιές πιπεριές
• 300 γρ. τυρί κότατζ
• Λίγες γεμιστές ελιές
• Χυμό δύο λεμονιών

--Για το σιρόπι--
• 1 φλ.τσ. γιαούρτι, στραγγιστό
• 2 κ.σ. μαγιονέζα
• 3 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 κ.σ. λεμόνι
• Αλάτι
• Πιπέρι

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά βράζουμε το καλαμπόκι λίγα λεπτά σε αλα-

τισμένο νερό, το στραγγίζουμε και το αφήνουμε 
να κρυώσει.

• Στη συνέχεια αποσπάμε τους σπόρους.
• Κόβουμε τις ντομάτες σε κύβους, τα αγγουράκια και 

τις πιπεριές σε ροδέλες.

• Καθαρίζουμε τα αβοκάντο, τα κόβουμε σε κομ-
μάτια και τα ραντίζουμε με λίγο λεμόνι για να μη 
μαυρίσουν.

• Κατόπιν ετοιμάζουμε τη σάλτσα.
• Χτυπάμε το γιαούρτι με το ελαιόλαδο, τη μαγιονέζα, 

το υπόλοιπο λεμόνι και το αλατο-πίπερο.
• Σερβίρουμε τα λαχανικά και διακοσμούμε τη σάλ-

τσα ανάλογα με την προτίμησή μας.
• Τέλος, σκορπίζουμε από πάνω το κότατζ, τις ελιές 

και περιχύνουμε με τη σάλτσα προ-τού σερβίρουμε.
• Η σαλάτα ντόμινο είναι έτοιμη.
• Καλή απόλαυση!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Αρχοντική σαλάτα ντόμινο!

Κάθετα
1. Τεμπελιά, οκνηρία.
2. Θα εξελιχτεί σε πεταλούδα.
3. Το νόμισμα του Ομάν.
4. Μαζί στο… σπίτι.
5. Ρωσικό οινοπνευματώδες ποτό.
6. Θηλυκό αναφορικής αντωνυμίας της Αρ-
χαίας.
7. Η μεγαλύτερη ποινή.
8. Μητρόπολη του βουδισμού.
9. Μέσα στο… μήλο.
10. Η αντισφαίριση.
11. Κλείνω καλά την πόρτα.
16. Τύπος μαχητικών αεροσκαφών.
19. Θυμίζει… Ζολά.
21. Έχει έδρα το Μπερναμπέου.
24. Βαρύ μέταλλο της ομάδας του λευ-
κόχρυσου.
27. Αυτά γίνονται σε καθορισμένα χρονικά 
διαστήματα.
29. Σκεύος για ψητά.
31. Οροσειρά της Βορειοδυτικής Αφρικής.
33. Απρόσεκτος είναι κι αυτός.
35. Ξαναγύρισμα… παλιάς ταινίας (ξ.λ.).
37. Διπρόσωπος θεός των αρχαίων Ρω-
μαίων.
40. Ακρωτήριο της δυτικής Ελλάδας.
42. Εννιά κάνουν… μονάδα.
43. Υλικά… για σπιτικά φαγητά.
44. Διαφορετικά, όχι ίδια.
45. Η Μερσέντες του… τραγουδιού.
48. Αντιστασιακή οργάνωση της Κατοχής 
(αρχικά).
51. Άφωνη… Νόρα.
53. Δηλώνει αποδοχή.
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Κοντά μας η ταινία Κινουμένων Σχεδί-
ων, «Σώσε το Δέντρο» 

Σε έναν κόσμο που απομακρύνεται όλο 
και περισσότερο από το φυσικό περιβάλ-
λον, εξακολουθούν να υπάρχουν εκείνοι 
που λένε ιστορίες για δέντρα, φανταστι-
κά όντα με δυνάμεις πέρα από τη φα-
ντασία μας. Και μαζί τους, από τη στιγμή 
που θα φυτρώσει ο σπόρος, ένα ξωτικό 
είναι ο αχώριστος σύντροφός τους, μαζί 
θα μεγαλώσουν, θα ανθίσουν, θα υποφέ-
ρουν. Οι μοίρες τους συνδέονται για πάντα. 
Γεννιούνται και πεθαίνουν ταυτόχρονα, ή 
τουλάχιστον έτσι λένε οι παλιοί θρύλοι, 
αλλά τι γίνεται με τα δέντρα της πόλης; 
Τώρα κινδυνεύουν. Τα δέντρα πεθαίνουν 
και μαζί τους και τα ξωτικά Υπάρχει μόνο 
ένας τρόπος να τους βοηθήσετε… Σώστε 
τα δέντρα!

Σάββατο

Τετάρτη: 16:15.

Συνεχίζεται η υποψή-
φια για Χρυσή Σφαίρα ται-
νία Κινουμένων Σχεδίων, 
«Ο Παπουτσωμένος Γάτος: 
Η Τελευταία Επιθυμία» στην 
μεταγλωττισμένη έκδοση...

Η DreamWorks Animation 
παρουσιάζει μια νέα περιπέ-
τεια στο σύμπαν του Σρεκ, 
καθώς ο τολμηρός Παπου-
τσωμένος Γάτος, που ζει στην 
παρανομία, ανακαλύπτει ότι 
έχει πληρώσει το βαρύ τίμημα 
για το πάθος του για κίνδυνο 
αλλά και την αδιαφορία του 
για ασφάλεια. Ο Γάτος έχει 
κάψει τις οκτώ από τις εννέα 
ζωές του, αν και στην πορεία 
έχασε το μέτρημα. Η ανάγκη 
του να ανακτήσει αυτές τις 
ζωές θα στείλει τον Παπου-
τσωμένο Γάτο στην πιο μεγά-
λη του αναζήτηση. Ξεκινάει 

ένα επικό ταξίδι στο Μαύρο 
Δάσος για να βρει το μυθι-
κό Αστέρι των Ευχών και να 
επαναφέρει τις χαμένες του 
ζωές. Αλλά με μόνο μία ζωή 
να του έχει απομείνει, ο Γά-
τος θα πρέπει να ταπεινωθεί 
και να ζητήσει βοήθεια από 
την πρώην σύντροφο και 
θανάσιμη εχθρό του, την Κίτι 
Ελαφροπατούσα! Στην προ-
σπάθειά τους, ο Γάτος και η 
Κίτι θα έχουν τη βοήθεια (τό-
σα ήξεραν) από ένα φλύαρο, 
αμείλικτα χαρούμενο σκύλο, 
τον Πέρο. Μαζί, το τρίο των 
ηρώων μας θα πρέπει να εί-
ναι ένα βήμα μπροστά, από 
όσους τους καταδιώκουν!

Πέμπτη: 16:00,

 Παρασκευή: 17:15, 

Κυριακή: 17:00.

«Ο Παπουτσωμένος Γάτος: 
Η Τελευταία Επιθυμία»

Συνεχίζεται η υποψήφια 
για 2 Χρυσές Σφαίρες Περι-
πέτεια Φαντασίας, «Avatar: 
The Way of Water 3D HFR» 
του Τζέιμς Κάμερον (Ο Εξο-
λοθρευτής, Άλιενς: Η Επι-
στροφή, Η Άβυσσος, Εξο-
λοθρευτής 2: Μέρα Κρίσης, 
Αληθινά Ψέματα, Τιτανικός, 
Φαντάσματα της Αβύσσου, 
Avatar) με τους Σαμ Γου-
όρθινγκτον, Ζόε Σαλντάνα, 
Σιγκούρνι Γουίβερ, Στίβεν 
Λανγκ, Κλιφ Κέρτις, Τζόελ 
Ντέιβιντ Μουρ, Σ.Σ.Χ.Πά-
ουντερ, Έντι Φάλκο, Τζεμέ-
ιν Κλεμέντ, Κέιτ Γουίνσλετ, 
Μπέιλι Μπας & Τζιοβάνι Ρι-

μπίζι...
Υπόθεση: Μια δεκαετία 

σχεδόν μετά από τα γεγονό-
τα της πρώτης ταινίας, η νέα 
ταινία «Avatar: The Way of 
Water» ξεκινά να μας αφη-
γείται την ιστορία της οι-
κογένειας Sully (του Jake, 
της Neytiri και των παιδιών 
τους), τα προβλήματά τους, 
τους αγώνες που κάνουν να 
παραμείνουν ζωντανοί και τις 
τραγωδίες που βιώνουν.

Πέμπτη, Σάββατο

 Τετάρτη: 18:15

 Παρασκευή, 

Κυριακή: 22:00

«Avatar: The Way of 
Water 3D HFR»

Μαζί μας η υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα 
Κοινωνική ταινία, «Κάποια Μίλησε» της Μαρία 
Σρέιντερ (Στέφαν Τσβάιχ: Αποχαιρετισμός στην 
Ευρώπη) με τους Κάρεϊ Μάλιγκαν, Ζόι Καζάν, 
Σαμάνθα Μόρτον & Πατρίτσια Κλάρκσον... Υπό-
θεση: Η δυο φορές υποψήφια για Όσκαρ Κάρεϊ 
Μάλιγκαν και η Ζόι Καζάν συμπρωταγωνιστούν 
στους ρόλους δυο δημοσιογράφων των New 
York Times που μαζί πετυχαίνουν να φέρουν 
στο φως μια από τις πιο σημαντικές αποκαλύ-
ψεις αυτής της γενιάς. Οι δύο γυναίκες ρεπόρ-
τερ με πολύ κόπο και προσπάθεια κατάφεραν 
να κάνουν ένα ιστορικό πλέον ρεπορτάζ που 
γέννησε το κίνημα του #Metoo και που έσπα-
σε δεκαετίες σιωπής γύρω από το θέμα της 
σεξουαλικής επίθεσης στο Χόλυγουντ, αλλά-
ζοντας μια για πάντα τη σύγχρονη κοινωνία. 
Η ταινία βασίζεται στο bestseller των New 
York Times, με τίτλο «She Said: Breaking the 
Sexual Harassment Story That Helped Ignite 
a Movement».

Κυριακή: 19:15, 

Δευτέρα: 19:30

Τρίτη: 22:00.

«Κάποια Μίλησε»«Σώσε το
 Δέντρο»

Cinema«Ξεριζώσαμε την καρδιά από το μέσο του κινηματογράφου, απομακρύνοντας κάθε νόημα 
κι αντικαθιστώντας το με μετρητά. Και τώρα είναι ένα πτώμα σε σήψη. Αν θέλετε να 

σώσετε το σινεμά, σκοτώστε τα Οσκαρ.»  

Τεντ Χόουπ κινηματογραφικός παραγωγός

Έρχεται η Κωμική Περιπέτεια, 
«Γάμος Μετ’ Εμποδίων» του Τζέι-
σον Μουρ (Κάτι Πιο Ποπ, Οι Αδελ-
φούλες) με τους Τζένιφερ Λόπεζ, 
Τζος Ντουμέλ, Λένι Κράβιτζ & Σό-
νια Μπράγκα...

Υπόθεση: Η Darcy και ο Tom 
συγκεντρώνουν τις αξιαγάπητες 
αλλά πολύ παρεμβατικές οικογέ-
νειές τους σε ένα απόλυτα εξωτι-
κό προορισμό για τον γάμο τους. 
Μόνο που η σχέση των μελλό-
νυμφων γεμίζει σύννεφα και σαν 
να μην ήταν αυτό αρκετό ξαφνικά 

γίνονται όλοι θύματα μιας παρά-
ξενης ομηρείας. Η φράση «μέχρι 
να μας χωρίσει ο θάνατος απο-
κτά μια τελείως διαφορετική ερ-
μηνεία καθώς η Darcy και ο Tom 
παλεύουν να σώσουν τους αγα-
πημένους τους, εκτός κι αν προ-
λάβουν να σκοτώσουν ο ένας τον 
άλλο πρώτα!

Πέμπτη, Σάββατο, 

Δευτέρα, 

Τετάρτη: 22:15,

 Παρασκευή, Τρίτη: 19:30.

«Γάμος Μετ’ Εμποδίων»

Πλούσια η νέα κινηματογραφική εβδομάδα στα «Ηλύσια»
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

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

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

Λογιστές

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Ασφάλειες

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

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

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

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

Οπτικά

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Φαρμακεία

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

Συμβολαιογράφοι

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

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

Κτηνίατροι

Συνεταιρισμοί

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου
Τηλεφώνησε στο 25510 

24222 και  γίνε συνδρομητής 
της ΓΝΩΜΗΣ

ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ • Λογιστικό Γραφείο

Ηροδότου 104   •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-31505

ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ • Οδοντίατρος  
Λ.Δημοκρατίας 282 • Αλεξ/πολη
τηλ 25510 26871
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Αυτά προσέχουν οι 
καλεσμένοι με το που 
μπαίνουν σπίτι σας!

1. Kάτι να μυρίζει
Κι όμως, η διακόσμηση δεν είναι το 

πρώτο πράγμα που προσέχουν οι καλε-
σμένοι στο σπίτι σας. Αντίθετα, η πρώτη 
τους εντύπωση για αυτό διαμορφώνεται 
από τη μυρωδιά του. Φροντίστε λοιπόν να 
καλύψετε τυχόν άσχημες οσμές που μπορεί 
να αναδύονται στο χώρο εξαιτίας του με-
σημεριανού σας γεύματος ή του τσιγάρου 
που κάνατε λίγο πριν την έλευσή τους. Κι 
αυτό γιατί η μύτη σας μπορεί να είναι συ-
νηθισμένη σε αυτές τις μυρωδιές αλλά των 
καλεσμένων σας όχι. Για να το καταφέρετε, 
ανάψτε ένα αρωματικό κερί ή γεμίστε μια 
κατσαρόλα με λίγο νερό, φλούδες πορτο-
καλιού κι ένα ξυλάκι κανέλα και αφήστε 
αυτό το αρωματικό μείγμα να σιγοβράσει 
στο μάτι της κουζίνας μισή ώρα πριν την 

επίσημη έναρξη του πάρτι σας. Εναλλακτι-
κά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αρω-
ματικά που θα βρείτε εδώ.

2. Τι να σας κεράσουμε;
Σίγουρα αυτή είναι η δεύτερη ερώτηση 

που κάνετε στους καλεσμένους σας –μετά 
τους τυπικούς χαρετισμούς. Το πιθανότε-
ρο είναι σας ζητήσουν ένα ποτό ή κάποιο 
αναψυκτικό πράγμα που σημαίνει ότι το 
μπαρ σας πρέπει να είναι γεμάτο και καλά 
εξοπλισμένο. Φυσικά, αυτό δε σημαίνει ότι 
στο σπίτι σας πρέπει να υπάρχουν όλες οι 
ποικιλίες κρασιού του κόσμου: εδώ όμως 
θα βρείτε πώς θα φτιάξετε ένα μπαρ που 
θα ικανοποιήσει κάθε καλεσμένο. 

4. Οργανωμένα πράγματα
Μπορεί να μην προλάβατε να κάνετε 

γενική καθαριότητα πριν το πάρτι σας και 
η αλήθεια είναι ότι δεν είναι απαραίτητη. 
Αυτό που πρέπει όμως να προσέξετε είναι 
η ακαταστασία. Προμηθεύτειτε, λοιπόν, 
κουτιά αποθήκευσης και σε αυτά τοπο-
θετήσετε όλα εκείνα τα αντικείμενα που 
είναι ατάκτως ριγμένα στο καθιστικό σας.
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 06:00

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 06:00

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

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

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

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

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

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα  09:00
Τρίτη  09:00
Τετάρτη 09:00 - 15:00
Πέμπτη 15:00
Παρασκευή 15:00
Σάββατο 09:00
Kυριακή  -
ΣΑμΟΘΡaΚη ΠΡΟΣ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα 16:00
Τρίτη 16:00
Τεταρτη 12:00
Πέμπτη 07:00 - 17:30 
Παρασκευή 17:30
Σάββατο  12:00
Kυριακή -

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά
 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100

EKAB  166

Πυροσβεστική  199 

Βλάβες(ΔΕΔΔΗΕ): 8004004000

Βλάβες(ΔΕΥΑΑ): 25510-26046

Βλάβες ΟΤΕ:                  13888

Κ.Ε.Π. Αλεξ/πολης: 25513-50010

Κ.Ε.Π. Φερών:     25553-50101

Αστ.Τμ. Αλεξ/λης 25510 66300

Γραφείο Ταυτοτήτων: 2551066262

Τροχ. Αλ/λης  25510 66395

Δημ. Αλεξ/πολης 25510 64100

Δημ.Εν.Φερων     25555-50070

Γραμμή Δημότη:     25510-22222

Τμήμα Καθ/τητας: 25513-50040

Τμήμα Πρασίνου: 25513-50042

Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων: 
25513-50068 , 25513-50069

Περ/κή Εν/τα Έβρου 25513-50405 
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ: 25510-26298

ΤΙΕΔΑ:                       25510-28735 

ΔΟΥ Αλεξ/πλης : 25510-89622

Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643

Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222

Νοσ/μείο Αλ/λης 25513-51000

Περ. Εν. Έβρου 25510 36500  

Λιμεναρχείο 25513-56200

Ο.Λ.Αλεξ/λης 25510-26251 

Αεροδρόμιο 25510 89300 

ΕΛΤΑ Αλεξ/λης  25510-41640

ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479

ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844

ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646

ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:    25510-45198 
AEGEAN:              25510-89150  

Αεροδρόμιο:          25510-89300

ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   

Ι.Κ.Α. 25510-84611

ΕΚΑΒ 25510-89370

ΔΕΗ 800-900-1000

ΟΤΕ 25510-56160

ΔΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Χατζηκυριακου Εθνικής Αντίστασης 49 
✆2551031479

ΦΕΡΕΣ 
Χατζή Δήμητρα. Τραϊανουπόλεως 3 
✆2555022744

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Παρασκευόπουλος Ιωάννης  Βενιζέλου 93 
✆2553023544

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Ζαφειριάδης Χρήστος Βασ. Κωνσταντίνου 
82 ✆2552023803

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

Θεόπεμπτος, Θεόπεμπτη, 
Θεωνάς, Θεώνη.

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Σήμερα φίλε Κριέ, μπορείς να αναμένεις 
μία αισιόδοξη και χαρούμενη ημέρα, σή-
μερα γεμάτη ευκαιρίες προόδου και αλ-
λαγών αφού σχηματίζεται και το τρίγω-
νο Ήλιου - Ουρανού ! Οι άλλοι θα είναι 
ιδιαίτερα ομιλητικοί μαζί σου! 
      
ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ μου Ταύρε σήμερα το τρίγωνο 
Ήλιου – Ουρανού σου χαρίζει συναρ-
παστικές στιγμές και εκπλήξεις! Ταξίδια, 
επαφές με εξωτερικό, νέα σχέδια και 
σπουδαίες προτάσεις είναι μερικές από 
τις σημερινές εκπλήξεις!       

ΔΙΔΥΜΟΣ
Σήμερα φίλε Δίδυμε, το τρίγωνο Ήλιου 
– Ουρανού δίνει την δυνατότητα οικο-
νομικής εύνοιας μέσω κάποιας ξαφνικής 
πρότασης που θα δεχθείς! Η Σελήνη ως 
το απόγευμα ολοκληρώνει την πορεία 
της στο ζώδιο σου και είσαι σίγουρα στα 
καλύτερα σου! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Για σήμερα Πέμπτη αγαπητέ μου Καρκί-
νε το τρίγωνο του Ήλιοιυ με τον Ουρανό 
προσφέρει όμορφες ευκαιρίες για έρω-
τα, συντροφικότητα και αναθέρμανση 
σχέσεων! Επικεντρώνεσαι στην ψυχι-
κή σου και συναισθηματική σου κατά-
σταση, αποφασίζεις να αναγνωρίσεις 
τις ανάγκες σου!  

ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα για σήμερα Πέμπτη το τρί-
γωνο Ήλιου – Ουρανού αποτελεί την ευ-
καιρία σου για ένα νέο άνοιγμα και μία 
νέα προοπτική στα επαγγελματικά σου! 
Έρχονται απροσδιόριστες, αλλά σίγουρα 
θετικές αλλαγές στην ζωή σου και μάλι-
στα στα ξαφνικά!     

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Σήμερα φίλε Παρθένε, έχουμε την κο-
ρύφωση του τριγώνου του Ήλιου με 
τον Ουρανό που για σένα φέρνει εξαί-
σιες όμορφες στιγμές στα αισθηματικά 
σου! Μία νέα ερωτική πιπεράτη ιστορία 
θα σε συναρπάσει! Ως το απόγευμα με 
την Σελήνη από τους Διδύμους!

ΖΥΓΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Ζυγέ, το τρίγωνο Ήλιου 
– Ουρανού σε ανακουφίζει από οικογε-
νειακά και οικονομικά προβλήματα. Ως 
το απόγευμα με την Σελήνη από τους 
Διδύμους είσαι σίγουρα περιζήτητος και 
αγαπητός στους κοινωνικούς σου κύ-
κλους και στον περίγυρο σου!    

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ μου Σκορπιέ, σήμερα το τρίγωνο 
Ήλιου – Ουρανού σου φέρνει ξαφνικές 
ειδήσεις και μηνύματα έκπληξη, που σου 
δίνουν χαμόγελα! Η Σελήνη από τους 
Διδύμους ως το απόγευμα σου δημι-
ουργεί την ανάγκη για συναισθηματική 
εκβάθυνση! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Σήμερα, αγαπητέ Τοξότη, το τρίγωνο 
Ήλιου – Ουρανού σου προσφέρει ξαφ-
νικά λεφτάκια που σε χαροποιούν! Η Σε-
λήνη ως το απόγεμα στους Διδύμους σε 
κάνει να βρίσκεσαι σε ευμετάβλητη διά-
θεση, λίγο νευρικός και βιαστικός!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπημένε μου Αιγόκερε σήμερα είναι η 
μέρα σου αφού το τρίγωνο του ήΛιου με 
τον Ουρανό από το ζώδιο σου, είναι για 
σένα το ξαφνικό δώρο που περίμενες! 
Με την Σελήνη στους Διδύμους ως και το 
απόγευμα διεκπεραιώνεις υποχρεώσεις

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, το σημερινό τρίγω-
νο Ήλιου – Ουρανού προσφέρει ανα-
κούφιση για ζητήματα οικογενειακά που 
σε ανησυχούσαν το τελευταίο καιρό! Η 
Σελήνη συνεχίζει την πορεία της στους 
Διδύμους και σε βοηθά να πετυχαίνεις 
στόχους, χωρίς μάλιστα να προσπαθή-
σεις ιδιαίτερα!  

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπημένο μου Ψαράκι με το σημερι-
νό τρίγωνο Ήλιου – Ουρανού, δέχεσαι 
ξαφνικά μηνύματα, ειδήσεις, προτάσεις 
μέσα από το κοινωνικό περιβάλλον! Μία 
μεγάλη προσδοκία σου μπορεί εντελώς 
ξαφνικά και απροσδόκητα να γίνει πραγ-
ματικότητα!

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: 
Τηλέφωνα:6978021200& 6909172502
Τιμή πώλησης  57.000€
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Η ΓΝΩΜΗ
5   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2022

Τα μέτρα για την αντιμετώ-
πιση των σοβαρών ελλείψεων 
σε κρίσιμες φαρμακευτικές ου-
σίες παρουσίασε πριν λίγη ώρα 
ο Θάνος Πλεύρης. Όπως ση-
μειώσε ο υπουργός Υγείας, πέ-
ρα από τη συνέχιση των ελέγ-
χων σε αποθήκες, ελέγχονται 9 
μεγάλες πολυεθνικές για το αν 
διατηρούν τα αποθέματα που 
προβλέπει ο νόμος.

Σε συνεννόηση με την ΠΕΦ, 
εντείνεται η παραγωγή των ελ-
ληνικών εργοστασίων σε γενό-
σημα φάρμακα - και συγκεκρι-
μένα για τις δραστικές ουσίες 
που είναι σε έλλειψη.

Έπειτα από επικοινωνία του 
υπουργείου με το ΕΟΦ, θα 
υπάρχει ενημέρωση προκειμέ-
νου οι πολίτες όταν δεν βρί-
σκουν ένα επώνυμο φάρμακο 
να γνωρίζουν με ποιο άλλο θα 
μπορούν να το αντικαταστή-
σουν.

Παράλληλα, θα χορηγούνται 
μόνο με ηλεκτρονική συνταγο-
γράφηση οι ουσίες που βρίσκο-
νται σε έλλειψη για καλύτερη 
παρακολούθηση. «Θέλω να κα-
ταστήσω σαφές πως το συγκε-
κριμένο μέτρο δεν αφορά μη 
συνταγογραφούμενα φάρμα-
κα«, υπογράμμισε.

Επαρκούν τα ελληνικά γε-

νόσημα για τις ανάγκες σε 

παιδικά φάρμακα

Για αντιβιώσεις, αντιπυρε-
τικά και «παιδικά φάρμακα», ο 
υπουργός τόνισε  πως «προσπα-
θούμε να αντιμετωπίσουμε το 
πρόβλημα με την υποκατάσταση 
από γενόσημα φάρμακα, όπου 
υπάρχουν. Έχουν την επάρκεια 
στα ελληνικά γενόσημα».

Τι θα συμβεί με τα φάρμα-

κα που δεν υποκαθίστανται;

Ο υπουργός αναφερόμενος 
σε φάρμακα που δεν μπορούν 
να υποκατασταθούν, όπως εί-
ναι τα εισπνεόμενα, σημείωσε:

Σε αυτά που έχουμε πλή-
ρη εξάρτηση από χώρες Ασίας 
και δεν μπορούν να παραχθούν 
θα διευρυνθούν οι παραγγελί-
ες από ΙΦΕΤ ώστε αυτά που 
δεν έχουμε ως υποκατάσταστα 
να τα προμηθευτούμε ώστε να 
υπάρχει ομαλοποίηση της αγο-
ράς

Τι θα συμβεί με τις αυξήσεις 

στα φάρμακα;

Ο Θάνος Πλεύρης ξεκαθάρι-
σε, παράλληλα, ότι «πολύ φτηνά 
φάρμακα του 1-3 ευρώ που εί-
ναι κοστολογικά ασύμφορα και 
κινδυνεύουν να αποσυρθούν με 

αποτέλεσμα ο πολίτης να πάει 
σε υποκατάσταση και να πάρει 
θεραπείες 60-70 ευρώ, σε αυτά 
τα πολύ φτηνά θα υπάρξει δι-
όρθωση τιμών». Αυτή, μάλιστα, 
δεν θα την επωμιστεί ο πολίτης 
γιατί ως γενόσημα φάρμακα δεν 
έχουν συμμετοχή. «Οι τυχόν αυ-
ξήσεις μερικών λεπτών ή ευ-
ρώ δεν θα μεταφερθούν στον 
πολίτη», ξεκαθάρισε ο Θάνος 
Πλεύρης.

«Το πρόβλημα οφείλεται 
στη μειωμένη παραγωγή»

Ξεκινώντας την ενημέρωση, 
ο Θάνος Πλεύρης τόνισε πως «η 
χώρα μας αντιμετωπίζει το πρό-
βλημα σε πολύ μικρότερο βαθμό 
από άλλες χώρες. Η χώρα μας 
έχει ισχυρή εγχώρια παραγω-
γή που μπορεί να τροφοδοτεί 
με φάρμακα. Το πρόβλημα δεν 
είναι πρωτίστως τιμών και εξα-
γωγών, αλλά μειωμένης παρα-
γωγής. Το πρόβλημα εντοπίζε-
ται στα ιδιωτικά φαρμακεία και 
κυρίως στις επώνυμες συσκευ-
ασίες. Τα νοσοκομεία έχουν γε-
νόσημα φάρμακα και παρέχουν 
όλες τις θεραπείες. Δεν υπάρχει 
λόγος ανησυχίας για την επάρ-
κεια φαρμάκων στην ελληνική 
αγορά.

»Η κυβέρνηση έλαβε μέτρα 
από το καλοκαίρι. Βάλαμε πλα-
φόν και clawback. Τα μέτρα αυ-
τά, που δεν στήριξε η αντιπολί-
τευση διασφαλίζουν επάρκεια 
στα νοσοκομεία μας. Η χώρα 
μας αντιμετωπίζει το συγκεκρι-
μένο πρόβλημα σε πολύ μικρό-
τερο βαθμό από άλλες χώρες με 
πολύ πιο ακριβά φάρμακα όπως 
η ΗΠΑ, η Γερμανία, η Αγγλία, η 
Γαλλία και πολλές άλλες χώ-
ρες της Ε.Ε. διότι έχουμε ισχυ-
ρή Ελληνική εγχώρια παραγωγή 
και μπορούμε να τροφοδοτούμε 
την αγορά με γενόσημα φάρμα-
κα των δραστικών ουσιών που 
είναι σε έλλειψη. Το ότι έχουν 
ελλείψεις χώρες με ακριβά φάρ-
μακα αποδεικνύει ότι το πρό-
βλημα στην παρούσα φάση δεν 
είναι πρόβλημα τιμών ή εξαγω-
γών αλλά παραγωγής».

Επιπλέον μέτρα
Ειδικότερα, για τα επιπλέον 

μέτρα που λαμβάνονται από το 
υπουργείο Υγείας, ο κ. Πλεύρης 
είπε τα εξής:

- Στη συνάντηση που είχαμε 
με όλους όσους εμπλέκονται 
στην τροφοδοσία της κοινότη-
τας με φάρμακα ανακοινώθηκαν 
επιπλέον μέτρα για την αντιμε-
τώπιση του προβλήματος.

- Πέρα από τη συνέχιση των 

ελέγχων στις φαρμακαποθήκες 
για τυχόν διατήρηση αποθέμα-
τος, ελέγχονται και εννέα (9) με-
γάλες πολυεθνικές φαρμακοβι-
ομηχανίες για το αν διατηρούν 
τα αποθέματα που προβλέπει ο 
Νόμος και τροφοδοτούν ομαλά 
την αγορά.

- Ο ΣΦΕΕ μας διαβεβαίωσε 
ότι θα έχει την πλήρη συνερ-
γασία, ώστε να τροφοδοτείται 
επαρκώς η Ελληνική αγορά με 
όλα τα φάρμακα των πολυε-
θνικών.

- Σε συνεννόηση με την ΠΕΦ 
εντείνεται η παραγωγή από τα 
Ελληνικά εργοστάσια γενοσή-
μων φαρμάκων στις δραστικές 
που παρουσιάζουν έλλειψη και 
θα ήθελα να ευχαριστήσω την 
Ελληνική φαρμακοβιομηχα-
νία διότι το τελευταίο τρίμηνο 
σε συνεχείς συνεννοήσεις με 
το Υπουργείο έχει αυξήσει την 
παραγωγή για να τροφοδοτεί-
ται η κοινότητα με τα Ελληνικά 
γενόσημα.

- Θα υπάρχει συνεχής ενη-
μέρωση από τον ΕΟΦ ώστε 
σε επώνυμα φάρμακα που πα-
ρουσιάζεται έλλειψη να γνωρί-
ζουν οι πολίτες ποια φάρμακα 
αντίστοιχης δραστικής ουσίας 
υπάρχουν σε επάρκεια, ώστε να 
προμηθεύονται αυτά ως υποκα-

τάστατα. Ανάρτηση λίστας φαρ-
μάκων αντίστοιχης θεραπευτι-
κής αξίας.

- Προς αυτήν την κατεύθυν-
ση ενημερώνονται και οι ιατροί 
για τις ελλείψεις φαρμάκων, 
ώστε να συνταγογραφούν και 
να προτείνουν φάρμακα αντί-
στοιχης δραστικής ουσίας που 
δεν βρίσκονται σε έλλειψη.

- Επιπλέον τα συνταγογρα-
φούμενα φάρμακα που βρίσκο-
νται σε έλλειψη θα συνταγο-
γραφούνται μόνο ηλεκτρονικά 
για να υπάρχει καλύτερη παρα-
κολούθηση. Προσοχή αυτό δεν 
αφορά μη συνταγογραφούμενα 
φάρμακα που θα συνεχίσουν οι 
πολίτες να τα παίρνουν κανονι-
κά, ελεύθερα από τα φαρμακεία.

- Το μεγαλύτερο λοιπόν πρό-
βλημα που αφορά σε αντιπυ-
ρετικά και αντιβιώσεις, ειδικά 
στα παιδικά λόγω έξαρσης των 
παιδικών λοιμώξεων και της ιδι-
αίτερης μορφής που έχουν τα 
συγκεκριμένα σκευάσματα, αντι-
μετωπίζεται πλήρως με τα υπο-
κατάστατα γενόσημα φάρμακα 
και δεν υπάρχει κανένα πρόβλη-
μα επάρκειας αυτών των φαρ-
μάκων στην Ελληνική αγορά.

- Για τα φάρμακα τα οποία 
έχουν πλήρη εξάρτηση με τις 
πρώτες ύλες της Ασίας και δεν 

μπορούν να παραχθούν στην 
χώρα, όπως μπορεί να είναι 
κάποια αναπνευστικά ή απο-
φρακτικά, όπου και ο ίδιος ο 
μηχανισμός της πρώτης ύλης 
εισάγεται, θα διευρυνθούν οι 
παραγγελίες που γίνονται από 
τον ΙΦΕΤ για έκτακτες εισαγω-
γής, ώστε να περιορισθούν οι 
ελλείψεις.

Παγκόσμιο πρόβλημα
Ο κ. Πλεύρης είπε ότι το 

παγκόσμιο πρόβλημα έλλει-
ψης φαρμάκων είναι υπαρκτό, 
«αλλά δεν πρέπει να υπάρχει 
παραπληροφόρηση, τη στιγμή 
που στην χώρα μας με όσα σας 
ανέφερε παραπάνω είναι πλή-
ρως διασφαλισμένη η επάρκεια 
φαρμάκων».

Επισήμανε ότι «τα νοσοκο-
μεία μας και τα φαρμακεία του 
ΕΟΠΥΥ έχουν πλήρη κάλυψη 
και οι όποιες απώλειες στα ιδι-
ωτικά φαρμακεία θα ομαλοποι-
ηθούν σταδιακά».

Επανέλαβε ότι δεν υπάρχει 
κανένας λόγος ανησυχίας ειδι-

κά στους γονείς για να στοκά-
ρουν φάρμακα καθώς λόγω της 
βιομηχανίας μας η τροφοδοσία 
στην αγορά είναι διασφαλισμέ-
νη και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα 
έχει λάβει όλα τα μέτρα που εί-
ναι απαραίτητα για να περιορί-
σεις τις συνέπειες του παγκό-
σμιου αυτού προβλήματος και 
άμεσα θα αρχίσει να φαίνεται 
η αποκλιμάκωση.

«Η αύξηση της παραγωγής 
μας, οι έκτακτες εισαγωγές, η 
βελτίωση της τροφοδοσίας της 
αγοράς μετά τις εορτές και η 
σειρά των λοιπών μέτρων που 
έχουν αναλυθεί σε συνδυασμό 
με την ύφεση που θα παρουσι-
άσουν οι λοιμώξεις σε άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες που έχει 
προηγηθεί η έξαρση, θα ομα-
λοποιήσουν την αγορά και μέχρι 
τότε έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα 
και δεν θα υπάρξει έλλειψη σε 
κανένα φάρμακο. Η ταλαιπω-
ρία είναι προσωρινή και μόνιμη 
έλλειψη δεν θα υπάρξει», κατέ-
ληξε ο υπουργός.
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Τα μέτρα του Υπουργείου Υγείας 
για τις ελλείψεις στα φάρμακα

ΠΟΤΕ ΘΑ ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΘΕΙ 
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, Η «ΛΥΣΗ» 
ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΒΙΩΣΕΙΣ

Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για 
αντιβιοτικά, εισπνεόμενα και παιδικά 
φάρμακα;

Ο Θάνος Πλεύρης ξεκαθάρισε την Τετάρτη πως πράγ-
ματι θα χρειαστεί να αυξηθούν οι τιμές σε ορισμένα 
φάρμακα.

Ωστόσο, διευκρίνισε πως εκείναι που θα αυξηθούν εί-
ναι τα «πολύ φτηνά φάρμακα του 1-3 ευρώ που είναι κο-
στολογικά ασύμφορα και κινδυνεύουν να αποσυρθούν».

Μάλιστα εξαιτίας της απόσυρσής τους, ο πολίτης 
αναγκάζεται να πάει σε υποκατάσταση και να πάρει θε-
ραπείες αξίας 60-70 ευρώ. «Σε αυτά τα πολύ φτηνά θα 
υπάρξει διόρθωση τιμών».

Αυτή, μάλιστα, δεν θα την επωμιστεί ο πολίτης - τόνι-
σε ο υπουργός - γιατί ως γενόσημα φάρμακα δεν έχουν 
συμμετοχή.

«Οι τυχόν αυξήσεις μερικών λεπτών ή ευρώ δεν θα 
μεταφερθούν στον πολίτη».

Αυτά είναι τα φάρμακα στα οποία 
θα αυξηθούν οι τιμές: Πώς θα 

καλυφθεί το κόστος
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