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Μας «ταξίδεψε» η Πρωτοχρονιάτικη 
συναυλία του Δημοτικού Ωδείου 

Αλεξανδρούπολης

Η αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου Δημόκριτος μετατράπηκε 
σε μια μεγάλη σκηνή μουσικής πανδαισίας � 16

Από το 2016 είχε αποφασιστεί η 
μεταφορά του ΚΤΕΛ στον ανατολικό 

τομέα της πόλης

Μέσα από το Δημοτικό  Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Τι υπογραμμί-
ζει σε επιστολή του ο  μελετητής της κυκλοφοριακής μελέτης συγκοι-

νωνιολόγος Νίκος Βόσκολος � 9

Εορταστική αγορά: 
Ικανοποίηση στην 
Αλεξανδρούπολη, 
απογοήτευση στην 

Ορεστιάδα 

Ο απολογισμός της εμπορι-
κής κίνησης στον Έβρο την 

περίοδο των εορτών

� 4

ΕΟΔΥ: «Θερίζει» 
η γρίπη για μια 

ακόμη εβδομάδα, 
141 θάνατοι από 

κορωνοϊό

Η γρίπη συνεχίζει αυξητικά για 
μια ακόμη εβδομάδα στις μετρή-
σεις του ΕΟΔΥ. Ανησυχητικά είναι 
τα στοιχεία και για τα κρούσματα 
κορονοϊού αλλά και τις άλλες ιώ-

σεις στη χώρα

� 6

Ξεκινά το έργο «αποκατάσταση Ξεκινά το έργο «αποκατάσταση 
μεταβυζαντινού ναού Αγίου μεταβυζαντινού ναού Αγίου 
Γεωργίου Σουφλίου»   Γεωργίου Σουφλίου»   

ΔΠΘ: Τέλος η δωρεάν ΔΠΘ: Τέλος η δωρεάν 
μεταφορά των φοιτητών και σε μεταφορά των φοιτητών και σε 
Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη 

Περισσότερα τα θανατηφόρα 
τροχαία δυστυχήματα τον 

Δεκέμβριο του 22 στην ΑΜΘ

Τι αναφέρει ο Μηνιαίος απολογισμός στα θέματα 
Οδικής Ασφάλειας της Γενικής Αστυνομικής 

Διεύθυνσης Π-ΑΜΘ
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Ο εορτασμός των Θεοφανείων 
σε Διδυμότειχο και Τυχερό          

� 8

� 7 7
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«Σιδερόφραχτο 
Έβρο» ανακοίνωσε 
ο Θεοδωρικάκος

● Οριστική είναι η απόφαση της κυβέρνησης να δημιουργηθεί φράχτης 140 χιλιομέτρων 
κατά μήκους των συνόρων του νομού, όπως δήλωσε ο υπουργός προστασίας του Πολίτη

● Έχει ληφθεί απόφαση για άμεση  κατασκευή των πρώτων 35 χιλιομέτρων στο κεντρικό 
σημείο, με προϋπολογισμό 100 εκατ. Ευρώ 

● Τι απάντησε για τις τουρκικές προκλήσεις 
� 5
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δεν επιστρέφονται. Eνυπόγραφα κεί-
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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
1449
Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 
στέφεται στον Μυστρά αυτοκρά-
τορας του Βυζαντίου.

1821
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απο-
βιβάζεται στην Καρδαμύλη της 
Μάνης για να προετοιμάσει την 
εξέγερση των υπόδουλων Ελ-
λήνων.

1828
Φτάνει έξω από το Ναύπλιο ο κυ-
βερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας, 
προερχόμενος από την Μάλτα.

1919
Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμ-
μα της Ελλάδος (ΣΕΚΕ), μετέπει-
τα ΚΚΕ, κάνει την πρώτη ανοιχτή 
συγκέντρωσή του στην Αθήνα.

1966
Στο Τουρκολίμανο παρακολου-
θούν τον αγιασμό των υδάτων 
οι βασιλείς και η κυβέρνηση, ενώ 
ο Γεώργιος Παπανδρέου στον 
Πειραιά, όπου ξεσπούν σοβαρά 
επεισόδια μεταξύ της αστυνομί-
ας και των συγκεντρωμένων οπα-
δών της Ένωσης Κέντρου και της 
Ε.∆.Α.

2010
Τα Θεοφάνια γιορτάζονται για 
πρώτη φορά από την καταστρο-
φή του 1922, μετά από 84 χρόνια, 
στο λιμάνι της Σμύρνης. Προηγεί-
ται η Θεία Λειτουργία στην εκκλη-
σία της Αγίας Φωτεινής.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1792
Απόστολος Αρσάκης, έλληνας φι-
λάνθρωπος, γιατρός, λόγιος και 
πολιτικός. ∆ιετέλεσε μεταξύ άλ-
λων και πρωθυπουργός της Ρου-
μανίας. (Θαν. 16/7/1874)

1822
Ερρίκος Σλίμαν, γερμανός αρχαι-
ολόγος. (Θαν. 26/12/1890)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1884
Γκρέγκορ Μέντελ, τσέχος μονά-
χος, που ανακάλυψε τους νό-
μους της κληρονομικότητας. (Γεν. 
20/7/1822)

1918
Γκέοργκ Κάντορ, γερμανός μα-
θηματικός, εισηγητής της θεωρί-
ας των συνόλων. (Γεν. 3/3/1845)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Σοκ και θλίψη από τον θάνατο του αγαπητού 
επιχειρηματια Αθανάσιου Μπέλλα

6
IAN

2020

Σοκ έχει προκαλέσει στον Έβρο 
η είδηση του ξαφνικού θανάτου 
του Θανάση Μπέλλα, γνωστού 
και πολύ αγαπητού επιχειρηματία 
από το Σουφλί. Μόλις 54 ετών, 
ο εκλιπών, ιδιοκτήτης οινοποιίας 
και πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Εμπόρων Επαγγελματιών και Βι-
οτεχνών Έβρου, έφυγε από ανα-
κοπή καρδιάς, την Πέμπτη 2 Ιανου-
αρίου, ενώ βρισκόταν στην Αθήνα 
για τις γιορτές. Το τραγικό συμβάν 
βύθισε στο πένθος την οικογένεια 
και τους δικούς του ανθρώπους, 
αλλά και όλο τον Έβρο, που λίγο 
μετά την έναρξη του νέου έτους 
αποχαιρέτησε έναν ξεχωριστό 
άνθρωπο. Η κηδεία του έγινε το 
μεσημέρι του Σαββάτου στο Σου-
φλί, παρουσία πλήθους κόσμου. 
Συλλυπητήρια μηνύματα από τους 
συλλόγους και φορείς του νομού

Ο καιρός σήμερα
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Ανατολή - 07:41
Δύση - 17:04
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Ο Κώστας Κύπρος με καταγωγή από την Μαΐστρο έπιασε πρώτος τον Τίμιο Σταυρό στον φετινό Αγιασμό των 
υδάτων ανήμερα των Θεοφανείων στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.
Ο Κώστας που βούτηξε για 2η φορά στην ζωή του για τον Σταυρό, είναι 28 ετών και βρίσκεται στην Αλεξ/πολη 
για τις γιορτές καθώς πλέον ζει στην Ολλανδία όπου κάνει το Μεταπτυχιακό του στην γεωπονία. Ασχολείται 
επίσης με τις πολεμικές τέχνες και συγκεκριμένα με το Ζίου Ζίτσου, με το τρέξιμο και την γυμναστική.
Αφού έπιασε τον Σταυρό δέχτηκε τις ευχές του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ.κ. Ανθίμου

ο Δήμος Αλεξανδρούπο-
λης προσεγγίζει τον Διεθνή 
Κρατικό Αερολιμένα “ΔΗ-
ΜΟΚΡΙΤΟΣ” ως εναλλακτι-
κό χώρο πολιτισμού και επι-
κοινωνίας μέσω της τέχνης

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 

Είπαν

Ασφαλώς όταν υπάρχουν 
προκλητικές ενέργειες δεν 
μένουν αναπάντητες. Αλλά 
υποδείξεις δεν πρόκειται 
να δεχθούμε από κανέναν 
για το με ποιόν τρόπο θα 
κινηθούμε, γιατί η Ελλάδα 
κινείται πάντα στο πλαίσιο 
του Διεθνούς δικαίου».

ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΠΟ

 

Photo  Shoot

Μικρογνωμικά

Ανοίγουν σήμερα τα σχολεία 
και με δεδομένο το κύμα έξαρσης 
ιώσεων και γρίπης, η ανησυχία 
των γονέων αλλά και της εκπαι-
δευτικής κοινότητας είναι έντονη. 

Οι γιατροί απευθύνουν έκκλη-
ση στους γονείς να κρατούν τα 
παιδιά τους στο σπίτι όταν εμ-
φανίζουν συμπτώματα ή αδια-
θεσία, και να τα υποβάλουν σε 
εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το άνοιγμα 
των σχολείων θα γίνει κανονικά, 
ενώ με απόφαση του Υπουργείου 
Παιδείας καταχωρίζονται, χωρίς 
να προσμετρώνται, οι απουσί-
ες έως πέντε εργάσιμων ημερών που 
οφείλονται σε εποχικό επιδημικό ρεύ-
μα της γρίπης από τον Νοέμβριο 2022 
έως και τον Μάρτιο 2023, όπου ο Σύλ-
λογος Διδασκόντων, κατόπιν σχετικής 
ανακοίνωσης, αποφασίζει να καταχωρί-
ζει αλλά να μην προσμετρά τις εν λόγω 
απουσίες, με την προσκόμιση από τους 
ενδιαφερόμενους μαθητές πρόσφατης 
βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοση-
λευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, 
που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρ-

κεια της ασθένειας. Οι απουσίες αυτές 
είναι πέραν του προβλεπόμενου από 
τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις 
αριθμού απουσιών.

Συστήνεται σε όλα τα μέλη της εκ-
παιδευτικής κοινότητας να τηρούν στα-
θερά τα μέτρα υγιεινής, όπως πλύσιμο 
χεριών και παραμονή στο σπίτι σε εν-
δεχόμενη ασθένεια, να ακολουθούν τις 
υποδείξεις των ειδικών και να εμπιστεύ-
ονται τον εμβολιασμό, σύμφωνα με τις 
κατά περίπτωση οδηγίες.

Γ.Π. 

Αλλάζει - επιτέλους – ο καιρός

Εθελοντική αιμοδοσία στο ΚΑΠΗ 
του Δήμου Σουφλίου

Με σύνθημα “Κάποτε μπορεί και εσύ 
να το χρειαστείς” ο Δήμος Σουφλίου δι-
οργανώνει εθελοντική αιμοδοσία τη Δευ-
τέρα 9 Ιανουαρίου 2023, στο ΚΑΠΗ του 
Δήμου Σουφλίου. 

Οι ανάγκες εξαιτίας και των δύσκο-
λων συνθηκών είναι τεράστιες. Ας κατα-
νοήσουμε ότι αίμα δίνουμε όταν είμαστε 
υγιείς και δεν το χρειαζόμαστε.

Εκπτώσεις 
Σήμερα Δευτέρα 9 Ιανουαρίου κάνουν 

πρεμιέρα οι χειμερινές εκπτώσεις οι οποί-
ες θα διαρκέσουν έως και 28 Φεβρουαρί-
ου 2023, με τους εμπόρους να αναμένουν 
να «ζεσταθούν» τα ταμεία τους. Την πρώ-
τη Κυριακή των εκπτώσεων δηλαδή στις 
15 Ιανουαρίου τα εμπορικά καταστήματα 
θα μπορούν να είναι ανοικτά σε όλη την 
επικράτεια από 11πμ έως 8μμ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο 
κλάδος του λιανικού εμπορίου, με εξαίρε-

 Αλλάζει από το απόγευμα της Δευ-
τέρας το ασυνήθιστα ανοιξιάτικο σκηνι-
κό του καιρού, καθώς σύμφωνα με τις 
προγνώσεις μια κακοκαιρία βρίσκεται 
προ των πυλών και θα «χτυπήσει» τη 
χώρα μας τις επόμενες ημέρες. 
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο 
του OPEN, Κλέαρχο Μαρου-
σάκη, τα κύρια χαρακτηριστι-
κά της κακοκαιρίας θα είναι 
«οι βροχές - καταιγίδες αλλά 
και οι ενισχυμένοι άνεμοι στα 
πελάγη μας. Ενώ δε θα απου-
σιάζουν δε και τα χιόνια από 
ορεινές περιοχές της κεντρι-
κής και βόρειας ηπειρωτικής 
χώρας».  

Πάντως, όπως ανέφερε ο 
μετεωρολόγος δεν φαίνεται 
μέχρι και τα τέλη του μήνα ο 
χειμώνας να κάνει την εμφάνι-

σή του, ενώ τον Φεβρουάριο πιστεύει 
ότι θα έχουμε ένα κανονικό χειμωνιά-
τικο σκηνικό.  (ethnos.gr)

Γ.Π. 

ση τα σούπερ μάρκετ, μέτρησε συνολικά 
απώλειες άνω των 3,5 δισ. ευρώ, τη τε-
λευταία διετία των χειμερινών εκπτώσεων 
και κινήθηκε σε απογοητευτικά επίπεδα 
για 8 στους 10 μικρομεσαίους εμπόρους, 
σε σύγκριση με τα συνήθη επίπεδα τζίρου, 
προ πανδημίας.

Κλιματική αλλαγή: Ανησυχία για 
τον θερμότερο καταγεγραμμένο 
χειμώνα 

Ανησυχία επικρατεί παγκοσμίως για 
την κλιματική αλλαγή όσο διανύουμε ζε-
στές χειμωνιάτικες ημέρες οι οποίες εν-
στικτωδώς δεν μοιάζουν με ακραία και-
ρικά φαινόμενα.  

Η NASA αναφέρει ότι την τελευταία 
δεκαετία σημειώθηκαν οκτώ από τα 10 
θερμότερα έτη από τότε που άρχισαν οι 
σύγχρονες καταγραφές τη δεκαετία του 
1880. Μια μετατόπιση που ήταν προη-

γουμένως σαφής στα δεδομένα έρχε-
ται τώρα ενστικτωδώς αντιμέτωπη με 
ανθρώπους που μπορεί προηγουμένως 
να ήταν σε μεγάλο βαθμό αδιάφοροι για 
τους κινδύνους. Οι γραμμές σε ένα γρά-
φημα είναι πιο εύκολο να αγνοηθούν από 
τα δέντρα που ανθίζουν σε λάθος εποχή, 
τις πλημμύρες και την αφόρητη ζέστη ή 
το αφόρητο κρύο.

Ανησυχία με την επιστροφή στα σχολεία



Η ΓΝΩΜΗ
9   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  20234 ΕΒΡΟΣ

Συγκρατημένα ικανοποιημένος είναι ο 
εμπορικός κόσμος της Αλεξανδρούπολης 
από την εορταστική κίνηση σύμφωνα με 
τον Πρόεδρο, Βασίλη Κασαπίδη ο οποίος 
μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, τόνισε 
ότι έχει εκλείψει η μεγάλη διάρκεια που 
είχε η εμπορευματική κίνηση  συγκριτικά 
με παλαιότερες χρονιές.

«Πλέον μιλάμε για κίνηση της μιας 
εβδομάδας»  όπως ανέφερε, οι συνήθει-
ες του κόσμου έχουν αλλάξει η έλλειψη 
ρευστότητας,  οι ανατιμήσεις και  τα αυ-
ξημένα κόστη στην ενέργεια έχουν περι-
ορίσει πολύ τους  καταναλωτές  που ενώ 
έχουν διάθεση να βγουν,  είναι συγκρα-
τημένοι στις αγορές τους».

Αντέκρουσε την φήμη ότι η Αλεξαν-
δρούπολη είναι μια ακριβή πόλη λέγοντας 
ότι μπορεί να ανταγωνισθεί τις φθηνές 
αγορές αλλά και τα ποιοτικά προϊόντα που 
διαθέτει εντοπίζονται σε όλη τη διάρκεια 
του χρόνου σε πολύ λογικές τιμές και αυ-
τό διαπιστώνεται και στους ξένους επισκέ-
πτες με οικονομική ευχέρεια που επιλέγουν 
να ψωνίζουν από την αγορά της Αλεξαν-
δρούπολης αφού βρίσκουν τα προϊόντα 
πιο οικονομικά από ότι στη χώρα τους.

Στόχος του Εμπορικού Συλλόγου για  
τη νέα χρονιά είναι να συνεχίσει αυτό που 
ξεκίνησε  το περασμένο καλοκαίρι ώστε 
με μικρές παρεμβάσεις «να   ξαναδούμε  
την πόλη,  το κέντρο της, να ζωντανεύει 

από κάθε άποψη δίνοντας μια νότα αισι-
οδοξίας».

Γίνεται ακόμη προσπάθεια να ενισχυθεί 
και να εξελιχθεί στην πόλη το City break, 
αφού εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα 
Βαλκάνιοι επισκέπτες έχουν καθιερώσει 
τουριστικά τριήμερα στην πρωτεύουσα του 
Έβρου  κάτι που θα μπορούσε να επεκτα-
θεί και με καθημερινές επισκέψεις τους, 
είτε για επαγγελματικούς είτε για  τουρι-
στικούς λόγους.

Στην Ορεστιάδα 
Ελπίζαμε σε κάτι καλύτερο κατά την 

εορταστική περίοδο τονίζει η Πρόεδρος 
του Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδας Φι-
λιω Μυλωνά αλλά δεν έγινε κάτι» για 
να προσθέσει ότι «η εβδομάδα των Χρι-
στουγέννων ήταν ενθαρρυντική αλλά της 
Πρωτοχρονιάς ήταν κάκιστη» και σ αυτό 
συνετέλεσαν πολλοί λόγοι.

Το πιο σημαντικό για τον εμπορικό 
κόσμο του βορείου Έβρου που στενάζει, 
όπως επισημαίνει η κ Μυλωνά, είναι πως 
«ότι και να γίνει δυστυχώς δεν αναπληρώ-
νει τίποτα Απλά είναι ενέσεις της στιγμής. 
Τα πάντα έχουν ισοπεδωθεί και το ανη-
συχητικό είναι ότι σε όσα καταστήματα 
κλείνουν δεν υπάρχει διάδοχος κατάστα-
ση. Όσα καταστήματα ανοίγουν αφορούν 
την εστίαση.»

Εορταστική 
αγορά: 
Ικανοποίηση στην 
Αλεξανδρούπολη, 
απογοήτευση 
στην Ορεστιάδα

Ο Ιστορικός και Πολιτιστικός 
Σύλλογος Διδυμοτείχου «ΚΑΣ-
ΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ – Γνώση και Δρά-
ση», σας προσκαλεί να παρα-
κολουθήσετε την διαδικτυακή 
εκπομπή "Καστρινοί Διάλογοι" 
με επίκεντρο την ενημέρωση για 
την ιστορία και τον πολιτισμό 
του Διδυμοτείχου, της Θράκης 
και γενικότερα της Πατρίδας 
μας. Το θέμα του έκτου επει-
σοδίου για την χρονική περίοδο 
2022-23 είναι :
 «Στα νερά που χωρίζουν Δύ-
ση και Ανατολή : Πύθιο, Ρήγιο, 
Σοφικό και Θούριο», με προ-
σκεκλημένο ομιλητή τον Δρ. 
Θανάση Μπράβο Φιλόλογο - 
Ιστορικό.
Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 και 
ώρα 18:30
 Ζωντανή μετάδοση μέσω διαδι-
κτύου (Facebook και You Tube 
του συλλόγου) : 
Fb : ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ - Γνώ-
ση και Δράση https://www.
facebook.com/kastropolites 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΣΟΥΦΛΙ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Σύμφωνα με τον 
αντιδήμαρχο Ορε-
στιάδας Αρχοντή 
Αρχοντίδη, συνεχής 
είναι η παρακολού-
θηση της εξέλιξης 
των έργων με επι-
τόπια αυτοψία...
• Open Mall
• Κατασκευή πεζο-
δρομίων στον αστι-
κό ιστό της πόλης 

Στα πλαίσια αντιμετώπισης 
της πανδημίας Covid-19, θα 
πραγματοποιηθούν από Κλι-
μάκιο του ΕΟΔΥ οι παρακά-
τω δωρεάν δειγματοληψίες 
(rapid test) ανίχνευσης του 
ιού covid-19
 Τρίτη 10/1/2023, 9:30-13:30 
στα Λάβαρα
 Τετάρτη 11/1/2023, 9:30-
14:30 στο Ιατρείο Τυχερού
 Τετάρτη 11/1/2023 10:00-
13:00 στη Ρούσσα
 Παρασκευή 13/1/2023 9:30-
14:30 στο Κέντρο Υγείας Σου-
φλίου
Παρακαλούνται όλοι οι πολί-
τες κατά την προσέλευσή τους 
να φορούν μάσκα και να γνω-
ρίζουν τον ΑΜΚΑ του

Η Πρόεδρος και τα Μέλη του 
Δ.Σ. του Λαογραφικού Μουσεί-
ου Διδυμοτείχου σας προσκα-
λούν στην Κοπή της Βασιλόπιτας, 
που θα γίνει την Κυριακή 15 Ια-
νουαρίου 2023, ώρα 11:00 πμ, 
στο ξενοδοχείο «Πλωτίνη». Στα 
πλαίσια της εκδήλωσης θα προ-
βληθούν οι δράσεις και οι συνερ-
γασίες του Συλλόγου.
Είσοδος: 5€
Είσοδος ελεύθερη για τα παιδιά

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 1

2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Στο πλαίσιο εορτασμού της επετείου 
μνήμης για τη συμπλήρωση εκατό χρό-
νων από τη Μικρασιατική Καταστρο-
φή, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, σε 
συνεργασία με τον ζωγράφο Απόστο-
λο Ιτσκούδη και την ιστο-
ρικό τέχνης – επιμελήτρια 
εκθέσεων Ίριδα Κρητικού, 
φιλοξενεί από τις 10 Δε-
κεμβρίου 2022 στον χώ-
ρο περιοδικών εκθέσεων 
του Αρχαιολογικού Μου-
σείου Αλεξανδρούπολης 
την εικαστική εγκατάστα-
ση «ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΝΘΡΩ-
ΠΩΝ». Η έκθεση θα παρα-
ταθεί έως τη Δευτέρα 30 
Ιανουαρίου 2023.

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
           
Τι δήλωσαν στην ΕΡΤ Ορεστιάδας oι πρόεδροι των 
Εμπορικών Συλλόγων Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας  
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Οριστική είναι η απόφαση 
της κυβέρνησης να δημιουρ-
γηθεί φράχτης 140 χιλιομέ-
τρων στον Έβρο, όπως δήλω-
σε ο υπουργός προστασίας του 
Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο υπουργός ανέφερε ότι 
στον Έβρο, η Ελληνική αστυ-
νομία με την παρουσία της, 
απέτρεψε την παράνομη ει-
σβολή στη χώρα, 256.000 πα-
ρανόμων μεταναστών. «Έχει 
αποφασίσει το ΚΥΣΕΑ και είναι 
ευθύνη του υπουργείου προ-
στασίας του πολίτη να το υλο-
ποιήσει, να κατασκευαστεί ο 
φράχτης σε όλο το μήκος του 
ποταμού Έβρου, δηλαδή στα 
σύνορα της Ελλάδας και της 
Ευρώπης με την Τουρκία. Εί-

ναι ένα συνολικό μήκος 140 
χιλιόμετρα», σημείωσε ο Τά-
κης Θεοδωρικάκος.

Συνεχίζοντας, εξήγησε ότι 
έχει ληφθεί απόφαση για κα-
τασκευή των πρώτων 35 χιλιο-
μέτρων στο κεντρικό σημείο, 
με προϋπολογισμό 100 εκατ. 
ευρώ, το ο οποίο το υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη, 
σε συνεργασία με το υπουρ-
γείο Εθνικής Άμυνας, έχει ολο-
κληρώσει τη μελέτη και ανα-
μένεται η τυπική έγκριση του 
Υπουργείου Οικονομικών για 
να διεξαχθεί «ένας γρήγορος 
και άμεσος διαγωνισμός».

Κανείς δεν μπορεί να 
απειλήσει ούτε ένα 

χιλιοστό ελληνικής γης, 
αέρα και θάλασσας

Αναφερόμενος στις συνε-
χείς τουρκικές προκλήσεις, ο 
κ. Θεοδωρικάκος τόνισε: «Είναι 
φανερό ότι οι δυσκολίες του 
Ερντογάν καθορίζουν τις πο-
λιτικές κινήσεις του και τις δι-
αρκείς προκλητικές ιαχές με τις 
οποίες πιστεύουν ότι μπορούν 
να επηρεάσου τις σχέσεις μας.

»Η Ελλάδα δεν μπορεί να 
απειληθεί από κανέναν. Απορ-
ρίπτει με ψυχραιμία και από-

λυτη αποφασιστικότητα τις 
προκλήσεις. Η τουρκική ηγε-
σία γνωρίζει ότι τα τελευταία 
3,5 χρόνια με πρωθυπουργό 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η πα-
τρίδα μας έχει ενισχυθεί στρα-
τηγικά, στρατιωτικά, είναι αξι-
οσέβαστη και κανείς μα κανείς 
δεν μπορεί να απειλήσει ούτε 
ένα χιλιοστό ελληνικής γης, 
αέρα ή θάλασσας.

»Επομένως, όπου και αν πά-
νε τις προκλήσεις τους, πρέπει 
να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει 

κανένα απολύτως περιθώριο 
να κάνουν το παραμικρό.

»Χθες πιστεύω ότι ήταν 
μια μέρα υψηλού συμβολι-
σμού, του πρωθυπουργού στην 
Γαύδο, που έδειξε την ηρεμία 
και την αποφασιστικότητα της 
ελληνικής κυβέρνησης, έδει-
ξε ένα ισχυρό μήνυμα ενότη-
τας των Ελλήνων, το οποίο πι-
στεύω έχουν πάρει οι Τούρκοι, 
έχουν ενοχληθεί και για αυτό 
λένε αυτές τις ανοησίες».

»Η Ελλάδα κινείται με σύ-

νεση και αποφασιστικότητα. 
Ασφαλώς όταν υπάρχουν προ-
κλητικές ενέργειες δεν μένουν 
αναπάντητες. Αλλά υποδείξεις 
δεν πρόκειται να δεχθούμε από 
κανέναν για το με ποιόν τρόπο 
θα κινηθούμε, γιατί η Ελλάδα 
κινείται πάντα στο πλαίσιο του 
Διεθνούς δικαίου».

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις 
εκλογές και το πότε θα γίνουν, 
ο υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη τόνισε ότι μόνο ο πρω-
θυπουργός γνωρίζει.

Θεοδωρικάκος: «Ολική επέκταση του 
φράχτη στον Έβρο στα 140 χιλιόμετρα»

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ 
ΦΡΑΧΤΗΣ 140 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ 
ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ, ΟΠΩΣ ΔΗΛΩΣΕ Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ      

Κανείς δεν μπορεί να απειλήσει ούτε ένα 
χιλιοστό ελληνικής γης, αέρα και θάλασσας, 
ανέφερε για τις τουρκικές προκλήσεις 

Στα μέσα Ιανουαρίου αναμένεται 
να καταθέσει στην Βουλή την διορ-
θωτική ρύθμιση για τις Οικονομικές 
Επιτροπές ο υπουργός Εσωτερικών, 
Μάκης Βορίδης, καθώς είναι θεσμι-
κά υποχρεωμένος να συμμορφωθεί 
με την καθαρογραμμένη απόφαση 
της Ολομέλειας του Συμβουλίου της 
Επικρατείας! Πληροφορούμαστε, μά-
λιστα, ότι η καθαρογραμμένη απόφα-
ση του ΣτΕ έχει ήδη επιδοθεί στον 
υπουργό Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη!

Πρόκειται για μια απόφαση – σταθ-
μό στα χρονικά της Αυτοδιοίκησης, 
που ανατρέπει καθοριστικά την αντι-
δημοκρατική σύλληψη των διατάξε-
ων του τέως υπουργού Εσωτερικών, 
Τάκη Θεοδωρικάκου και επαναφέρει 
την σύνθεση της Οικονομικής Επιτρο-
πής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζω-
ής στην προτεραία κατάσταση, όπως 
αυτή αποτυπώθηκε την επομένη των 
αυτοδιοικητικών εκλογών του 2019 
με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης 
Βορίδης βρίσκεται, λοιπόν, αντιμέτω-
πος αφ’ ενός με την κακή νομοθέτη-
ση του προκατόχου του, αφ’ ετέρου 
με την συμμόρφωση σε κάτι που η 
κυβέρνηση Μητσοτάκη ουδέποτε πί-
στευε και αφορούσε την διαφύλαξη 
της τοπικής Δημοκρατίας στην χώρα 

και άρα και στην διαμόρφωση δυνα-
μικής συναινέσεων μεταξύ των δημο-
τικών παρατάξεων, όπως αυτές εκπή-
γαζαν από το εκλογικό σύστημα της 
απλής αναλογικής.

Η απόφαση της Ολομέλειας του 
Συμβουλίου της Επικρατείας όχι 
απλώς επαναφέρει την απλή αναλο-
γική στην σύνθεση της Οικονομικής 
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής και άρα ακυρώνει τις δι-
ατάξεις Θεοδωρικάκου στο σκέλος 
της υπερενίσχυσης της διοικούσας 
παράταξης. Αποκαθιστά, επίσης, και 
την τοπική Δημοκρατία ακυρώνοντας 
την μεταφορά αρμοδιοτήτων από το 
δημοτικό συμβούλιο στην Οικονομική 
Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής. Με τη συγκεκριμένη απόφαση, 
δηλαδή, αποκαθίσταται το κύρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου ως το κατ’ 
εξοχήν πολιτικό όργανο, που αποτυ-
πώνει την λαϊκή βούληση!

Ως εκ τούτου, καταρρίπτεται ο 
ισχυρισμός της κυβέρνησης Μητσοτά-
κη περί κυβερνησιμότητας των Δήμων 
και Περιφερειών και άρα αποκαθίστα-
ται η αποτύπωση της λαϊκής βούλη-
σης, όπως αυτή εκφράστηκε στις αυ-
τοδιοικητικές εκλογές του 2019.

Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, ο 
υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βο-

ρίδης είναι υποχρεωμένος να νομο-
θετήσει υπό το βάρος όχι μόνον της 
δημοκρατικής κατακραυγής, αλλά και 
υπό το βάρος της αναταραχής, που 
έχει προκληθεί στην Αυτοδιοίκηση 
όχι από την απόφαση της Ολομέλει-
ας του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
αλλά από την πραξικοπηματικής και 
σφόδρα αντιδημοκρατικής νομοθέ-
τηση του προκατόχου του Τάκη Θε-
οδωρικάκου.

Σημειωτέον ότι το διατακτικό της 
απόφασης της Ολομέλειας του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας ορίζει ότι 
από την 1η Δεκεμβρίου 2022 ακυ-
ρώνονται ΟΛΕΣ οι αποφάσεις που 
έχει λάβει η Οικονομική Επιτροπή και 
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στους 

332 Δήμους  και στις 13 Περιφέρει-
ες της χώρας. Αυτό έχει ήδη προκα-
λέσει αναστάτωση σε Δημάρχους και 
Περιφερειάρχες, καθώς καλούνται να 
συνεδριάσουν εκ νέου!

Μάλιστα, εξαιτίας της λεγόμενης 
«κακής σύνθεσης» της Οικονομικής 
Επιτροπής και της Επιτροπή Ποιότη-
τας Ζωής των ΟΤΑ, πρέπει να οριστεί 
νέα σύνθεση, κατόπιν εκλογών εντός 
των δημοτικών και περιφερειακών 
συμβουλίων όλης χώρας με βάση το 
εκλογικό σύστημα της απλής ανα-
λογικής!

Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η ακύ-
ρωση των αποφάσεων της Οικονομι-
κής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποι-
ότητας Ζωής επηρεάζει πρακτικά όλα 

τα επίπεδα Διοίκησης του κράτους και 
της Αυτοδιοίκησης της χώρας!

Βέβαια, οι έμπειροι δήμαρχοι, κα-
θότι γνωρίζουν τις κακοτοπίες της κα-
κής κυβερνητικής νομοθέτησης, έχουν 
ήδη λάβει τα μέτρα τους και προκει-
μένου να αποφύγουν τις αντιδράσεις 
της αντιπολίτευσης, φέρνουν προς 
ψήφιση όλα τα θέματα της Οικονομι-
κής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποι-
ότητας Ζωής στα δημοτικά συμβούλια.

Ωστόσο, υπάρχουν και οι δήμαρχοι, 
οι οποίοι είτε δεν έχουν εμπειρία, είτε 
κινούνται επί σκοπόν και επιμένουν να 
λειτουργούν την Οικονομική Επιτροπή 
και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με 
την αντιδημοκρατική σύνθεση ισχυρι-
ζόμενοι ότι ο υπουργός Εσωτερικών, 
Μάκης Βορίδης δεν έχει νομοθετηθεί 
ακόμη! Η πρακτική, όμως, αυτή φέρνει 
τους δημάρχους όχι απλώς αντιμέτω-
πους με την αντιπολίτευση, αλλά τους 
εκθέτει και στις τοπικές κοινωνίες, από 
τις οποίες ζητούν είτε την συναίνεσή 
τους, είτε την ψήφο τους για την επα-
νεκλογής τους! Μαζί, λοιπόν, με την 
δυσφορία της αντιπολίτευσης και των 
τοπικών κοινωνιών, οι δήμαρχοι που 
παραβλέπουν την άμεση εκτελεστότη-
τα της  της Ολομέλειας του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας προκαλούν φόρτο 
εργασίας τόσο στις Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις όσο και το Ελεγκτικό Συ-
νέδριο, καθότι θα ακυρωθούν όλες 
οι αποφάσεις που έχουν λάβει από 
1η Δεκεμβρίου του 2022! (airetos.gr)
Πηγή: Ηλέκτρα Βισκαδουράκη

Στα μέσα Ιανουαρίου η ρύθμιση Βορίδη 
για τις Οικονομικές Επιτροπές
Είναι θεσμικά υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με 
την καθαρογραμμένη απόφαση της Ολομέλειας του 
Συμβουλίου της Επικρατείας!
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Στην παρούσα έκθεση του 
ΕΟΔΥ γίνεται ανασκόπηση των 
διαθέσιμων επιδημιολογικών 
δεδομένων των συστημάτων 
επιτήρησης του Οργανισμού 
για τις ιογενείς λοιμώξεις του 
αναπνευστικού συστήματος 
(SARSCoV-2, ιοί γρίπης και 
αναπνευστικός συγκυτιακός 
ιός – RSV) στη χώρα μας για 
την εβδομάδα 52/2022 (26 
Δεκεμβρίου–01 Ιανουαρίου 
2023).

Συνοπτικά 
την εβδομάδα 52:

Γριπώδεις συνδρομές (ανε-
ξαρτήτως παθογόνου)

✓ καταγράφηκε περαιτέ-
ρω αύξηση σε σχέση με την 
προηγούμενη εβδομάδα στην 

κοινότητα
✓ η αύξηση αφορούσε σε 

όλες τις ηλικιακές ομάδες
✓ σε όλες τις ηλικιακές 

ομάδες ο αριθμός γριπωδών 
συνδρομών ανά 1.000 επισκέ-
ψεις ξεπέρασε τον αντίστοιχο 
αριθμό για την περίοδο 2019-
2020 (προ πανδημίας)

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη 
COVID-19

✓ ο αριθμός των εισαγω-
γών για COVID-19 παρουσί-
ασε αύξηση σε σχέση με την 
προηγούμενη εβδομάδα

✓ ο αριθμός των ασθενών 
με λοίμωξη COVID-19 που νο-
σηλεύονται διασωληνωμένοι 
μέχρι το τέλος της εβδομάδας 
52/2022 είναι 119

✓ καταγράφηκαν 141 θά-
νατοι με διάμεση ηλικία τα 84 
έτη (εύρος 2-102)

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

✓ η ποσοστιαία αναλογία 
της υπο-παραλλαγής BQ.1.1 
παρουσιάζει αύξηση σε σχέ-

ση με τις υπόλοιπες υπο-πα-
ραλλαγές του στελέχους ΒΑ.5

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

✓ η επιτήρηση του ιικού 
φορτίου στα αστικά λύματα 
έδειξε αύξηση της κυκλοφορί-
ας του ιού SARSCoV2 σε 3 από 

τις 8 περιοχές που ελέγχθηκαν

Ιός της γρίπης
✓ η θετικότητα για γρίπη 

στην κοινότητα παρουσίασε 
περαιτέρω αύξηση

✓ καταγράφηκε 1 νέο σο-
βαρό κρούσα εργαστηριακά 
επιβεβαιωμένης γρίπης τύπου 
Α, που αφορούσε νοσηλευόμε-

νο σε ΜΕΘ και 3 νέοι θάνατοι 
την εβδομάδα 52/2022

✓ συνολικά από την εβδο-
μάδα 40/2022 έως και την 
εβδομάδα 52/2022 νοσηλεύ-
τηκαν 27 άτομα με γρίπη σε 
ΜΕΘ και καταγράφηκαν 6 θά-
νατοι ασθενών με εργαστηρια-
κά επιβεβαιωμένη γρίπη

✓ συνολικά από την εβδο-
μάδα 40/2022 έως και την 
εβδομάδα 52/2022 ανιχνεύ-
τηκαν στα δύο κέντρα αναφο-
ράς 186 δείγματα θετικά για 
ιούς γρίπης, εκ των οποίων τα 
184 (99%) ήταν στελέχη

τύπου Α και τα 2 (1%) ήταν 
στελέχη τύπου Β

✓ από τα 184 στελέχη τύ-
που Α ,τα 180 (98%) ταξινομή-
θηκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) 
και 4 (2%) στον υπότυπο 
Α(Η1Ν1)pdm09

Αναπνευστικός 
συγκυτιακός ιός – RSV

✓ η θετικότητα παρουσιά-
ζει ελαφρά μείωση σε σχέση 
με την προηγούμενη εβδομά-
δα σε δείγμα

από μαζικές δειγματοληψίες 
στην κοινότητα (non-sentinel 
δείγματα)

ΕΟΔΥ: «Θερίζει» η γρίπη για μια ακόμη 
εβδομάδα, 141 θάνατοι από κορωνοϊό

Η ΓΡΙΠΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΑΥΞΗΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΙΣ 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΔΥ         

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία και για 
τα κρούσματα κορονοϊού αλλά και τις 
άλλες ιώσεις στη χώρα

Ανοίγει κανονικά το Τμήμα Ελληνι-
κής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης, το οποίο είχε ανα-
στείλει τη λειτουργία του στα τέλη του 
2022. Το Τμήμα έχει κλείσει προσωρινά 
ως αντίδραση στις επιθέσεις αδέσποτων 
σε φοιτητές/τριες στην Πανεπιστημιού-
πολη, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις 

του Τμήματος, στις οποίες γίνονται μα-
θήματα και δίνονται εξετάσεις. Επομέ-
νως, τόσο η εξεταστική Ιανουαρίου-Φε-
βρουαρίου 2023 όσο κι οι παραδόσεις 
μαθημάτων αναμένεται να πραγματοποι-
ηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που 
έχει ανακοινωθεί.

Να σημειωθεί ότι η Πανεπιστημιού-
πολη ανήκει γεωγραφικά στον Δήμο Ιά-
σμου, ο οποίος είναι αρμόδιος για την 
περισυλλογή των επιθετικών αδέσποτων 
σκύλων, ωστόσο ο Δήμος δεν διαθέτει 
καν το δημοτικό του κυνοκομείο, καθι-
στώντας ακόμη πιο δύσκολη τη διαχεί-
ριση του προβλήματος.
Xronos.gr

Είχε αναστείλει τη λειτουργία 
του ως αντίδραση στις 
επιθέσεις αδέσποτων 
σε φοιτητές/τριες της 
Πανεπιστημιούπολης  

“Η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
αποδεικνύεται για μία ακόμη 
φορά επικίνδυνη για τη δημό-
σια υγεία. Έχει εγκαταλείψει την 
κοινωνία ανοχύρωτη και απρο-
στάτευτη, με τεράστιες ελλεί-
ψεις φαρμάκων να καταγράφο-
νται στον Έβρο, αλλά και σε όλη 
τη χώρα (φάρμακα για παιδιά, 
αντιβιώσεις, αντιπυρετικά, ει-
σπνεόμενα, αναλγητικά κλπ). Και 
μάλιστα σε περίοδο – όπως ανα-
μενόταν – έξαρσης των ιώσεων.

Οι δηλώσεις του κ. Πλεύρη 
και της κας Γκάγκα ότι για τις 
ελλείψεις στα φάρμακα, φταί-
νε δήθεν οι «χαμηλές τιμές», οι 
«γονείς που στοκάρουν σκευά-
σματα» ή «οι γιατροί που υπερ-
συνταγογραφούν», μπορούν να 
χαρακτηριστούν μόνο ως ασό-
βαρες, αλλά και προσβλητικές 
για την κοινωνία.

Όλα τα παραπάνω έρχονται 
σε συνέχεια των ιδεοληπτικών, 
αντικοινωνικών πολιτικών της 
κυβέρνησης της ΝΔ για συρ-
ρίκνωση της δημόσιας υγείας, 
αναστολής λειτουργίας Περιφε-
ρειακών Ιατρείων, υποβάθμισης 

των Κέντρων Υγείας, απαξίωσης 
του υγειονομικού προσωπικού.

Το πρόσφατο νομοσχέδιο 
που ψήφισαν για ιδιωτικοποίηση 
και διάλυση του ΕΣΥ, αλλά και 
οι δηλώσεις από τον κ. Πλεύρη, 
για «συγχωνεύσεις νοσοκομείων 
στην Περιφέρεια»,  δείχνουν τις 
πραγματικές προθέσεις της κυ-
βέρνησης Μητσοτάκη. Οι μνή-
μες της υγειονομικής τραγωδί-
ας που βίωσε η χώρα κατά της 
διάρκεια της πανδημίας, είναι 
ακόμη νωπές. Οι ευθύνες της 

κυβέρνησης δεδομένες και τε-
ράστιες. Εγκληματικές.

Η ελληνική κοινωνία δεν έχει 
τίποτα να περιμένει και να προσ-
δοκά από τον κ. Μητσοτάκη και 
τα γαλάζια golden boys που αδι-
αφορούν για την υγειονομική 
περίθαλψη των πολιτών, τις 
συνθήκες που επικρατούν στο 
ΕΣΥ για ασθενείς,  γιατρούς και 
νοσηλευτές.

Δεν έχει να περιμένει τίποτα 
από τους «άριστους απατεώνες» 
βουλευτές του, όπως οι κ.κ. Χει-
μάρας και Πάτσης, που ήξεραν 
μόνο να λεηλατούν τα δημό-
σια ταμεία και να κατάσχουν την 
πρώτη κατοικία των Ελλήνων.

Μόνη λύση η ενίσχυση της 
δημόσιας υγείας, ένα νέο ΕΣΥ 
για αξιοπρεπή, δημόσια περί-
θαλψη των πολιτών. Μόνη λύ-
ση η πολιτική αλλαγή”.

Ν. Γκαρά: «Η κυβέρνηση 
αποκλειστικά υπεύθυνη για 
τις ελλείψεις στα φάρμακα»

Η Βουλευτής Έβρου και Αν. Τομεάρχη Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Ενημέρωσης & Επικοινωνίας 
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αναστασίας Γκαρά, εξέδωσε 
ανακοίνωση σχετικά με τις ελλείψεις που 
καταγράφονται στα φάρμακα.

Ανοίγει κανονικά το Τμήμα 
Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ
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Η δωρεάν μεταφορά των 
φοιτητών από και προς τις 
πανεπιστημιουπόλεις της Αλε-
ξανδρούπολης και της Ξάνθης 
αναστέλλεται από την 1η Ια-
νουαρίου 2023, σημειώνει η 
Πρυτανεία του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης. Τέλος 
στην εξάμηνη λύση που είχε 
δοθεί.

Πιο αναλυτικά, αναφέρε-
ται πως «οι συμβάσεις που εί-
χε υπογράψει το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης με το 
«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
Α.Ε» και με το «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 
ΞΑΝΘΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΉ ΤΟΥ-
ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε» για τη μίσθωση 

μεταφορικών μέσων για τη 
μεταφορά των φοιτητών του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημί-
ου Θράκης από και προς τους 
χώρους εκπαίδευσης, σίτισης 
και στέγασης, είχαν αρχική δι-
άρκεια για τα ακαδημαϊκά έτη 
2020-2021 και 2021-2022, 
δηλαδή για χρονικό διάστημα 
από 01-09-2020 έως 30-06-
2021 και από 01-09-2021 έως 
30-06-2022, και με δικαίωμα 
προαίρεσης για τέσσερις (4) 
επιπλέον μήνες, δηλαδή από 
01-09-2022 έως 24-12-2022.

Την ενημερωτική σελίδα των 
Φοιτητών του ΔΠΘ μπορείτε 
να την δείτε εδώ. Προκειμέ-

νου να συνεχιστεί το έργο της 
δωρεάν μεταφοράς, το Δημο-
κρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
προχώρησε με βελτιωμένους 
όρους (35% αύξηση της Τιμής 
Αναφοράς για κάθε δρομολό-
γιο) σε διεθνή Ανοικτό ηλε-
κτρονικό διαγωνισμό για τη 
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΏΝ 
ΜΕΣΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟ-
ΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΡΑΚΗΣ, ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΞΑΝ-

ΘΗ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ 
ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΚΠΕΙΔΕΥΣΗΣ, 
ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ» (Αριθ. 
Διακήρυξης :715/2022).

Ωστόσο, δυστυχώς, δεν 
υποβλήθηκε καμία προσφορά 
για τις πόλεις της Ξάνθης και 
της Κομοτηνής, ενώ για την πό-
λη της Αλεξανδρούπολης υπο-
βλήθηκε μια προσφορά, όμως 
δεν θέλησαν να υποβάλουν 
τα εκ του νόμου απαιτούμε-

να δικαιολογητικά, οπότε αυτή 
απορρίφθηκε.

Έτσι ο διαγωνισμός απέβη 
άγονος. Η δωρεάν μεταφορά 
των φοιτητών αποτελεί μία 
παροχή, που μεταξύ των ελ-
ληνικών Πανεπιστημίων, μόνο 
το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης προσέφερε στους φοι-
τητές του. Για την προσφορά 
αυτή απαιτούνται σημαντικό-
τατοι πόροι που προέρχονται 
αποκλειστικά από τον προϋπο-

λογισμό του Ιδρύματος, καθώς 
δεν λαμβάνει καμία επιπλέον 
επιχορήγηση.

Υπάρχει πάντα η βούληση 
της διοίκησης του Πανεπιστημί-
ου για τη συνέχιση της δωρεάν 
μεταφοράς των φοιτητών μας 
και συνεχίζουμε να καταβάλ-
λουμε κάθε δυνατή προσπά-
θεια για την κάλυψη αυτού του 
σκοπού», καταλήγει η Πρυτα-
νεία του ΔΠΘ

ΔΠΘ: Τέλος η δωρεάν μεταφορά των 
φοιτητών και σε Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΔΩΡΕΑΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΕΙΣ 
ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023  

Έληξε η εξάμηνη λύση που είχε δοθεί
 – Τι συνέβη

Η Γενική Περιφερειακή 
Αστυνομική Διεύθυνση Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης 
δημοσιεύει συνολικά στοιχεία 
που αφορούν θέματα οδικής 
ασφάλειας και τροχονομικής 
αστυνόμευσης που συνέβησαν, 
κατά τη διάρκεια του μηνός 
Δεκεμβρίου του 2022, στην 
εδαφική αρμοδιότητα των Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων Έβρου, 
Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, 
Θάσου και Δράμας. Η δημοσί-
ευση των μηνιαίων στοιχείων 
συνοδεύεται με στατιστικά – 
αριθμητικά στοιχεία του αντί-
στοιχου περσινού μήνα.  

Τροχαία Ατυχήματα    
Στην εδαφική αρμοδιότη-

τα της Γενικής Περιφερεια-
κής Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, σημειώθηκαν 26 τρο-
χαία δυστυχήματα (έναντι 17 
το 2021). Ειδικότερα σημει-
ώθηκαν:

- 4 θανατηφόρα τροχαία 
ατυχήματα (έναντι 2 το 2021)

- 2 σοβαρά τροχαία ατυχή-
ματα (έναντι 0 το 2021)

- 20 ελαφριά τροχαία ατυ-

χήματα (έναντι 15 το 2021)
Από τα τροχαία δυστυχή-

ματα που συνέβησαν σε αστι-
κές και αγροτικές περιοχές των 
ανωτέρω περιφερειακών ενο-
τήτων καταγράφηκαν συνολι-
κά 37 παθόντες (έναντι 25 το 
2021). Ειδικότερα καταγράφη-
καν: 

4 νεκροί (έναντι 2 το 2021)
- 3 βαριά τραυματίες (ένα-

ντι 0 το 2021)
- 30 ελαφρά τραυματίες 

(έναντι 23 το 2021)

Τα κυριότερα αίτια των τρο-
χαίων ατυχημάτων – δυστυχη-
μάτων, όπως προέκυψε από 
την αστυνομική τροχονομική 
έρευνα, ήταν:

- Η απόσπαση προσοχής 
οδηγού

- Η ολισθηρότητα του οδο-
στρώματος

- Πεζός – Δεν βάδιζε στις 
διαβάσεις

 Δράσεις Τροχονομικής 
αστυνόμευσης 

Οι Υπηρεσίες Τροχαίας της 
Γενικής Περιφερειακής Αστυ-
νομικής Διεύθυνσης Ανατολι-

κής Μακεδονίας και Θράκης 
βρίσκονται σε διαρκή ετοιμό-
τητα, εφαρμόζοντας συγκεκρι-
μένο σχεδιασμό, που προβλέ-
πει μέτρα οδικής ασφάλειας 
και τροχονομικής αστυνόμευ-
σης για την ασφαλή κυκλο-
φορία των οχημάτων και των 
πολιτών, καθώς και για την 
πρόληψη και αποτροπή ατυ-
χημάτων και δυστυχημάτων 
σε όλο το οδικό δίκτυο.    

Στο πλαίσιο των τροχονομι-
κών δράσεων, τον μήνα Δεκέμ-
βριο του 2022, βεβαιώθηκαν 
συνολικά 8.307 παραβάσεις, 
από τις οποίες οι 1.374 ήταν 
επικίνδυνες παραβάσεις, ως 
ακολούθως: 

- 812 για υπερβολική τα-
χύτητα

- 95 για οδήγηση υπό την 
επήρεια οινοπνεύματος (μέθη)

- 57  για κίνηση στο αντί-
θετο ρεύμα 

- 30  για παραβίαση ερυ-
θρού σηματοδότη 

- 106 για μη χρήση κράνους 
κατά την οδήγηση

- 138 για μη χρήση της ζώ-
νης ασφαλείας κατά την οδή-
γηση 

- 73 για χρήση κινητού τη-
λεφώνου κατά την οδήγηση  

- 16 για αντικανονικό προ-
σπέρασμα 

- 34 για φθαρμένα ελαστικά 
- 10 για αντικανονικούς 

ελιγμούς  
- 3 για παραβίαση προτε-

ραιότητας

Συμβουλές Οδικής 
Ασφάλειας 

Η Ελληνική Αστυνομία ιδι-
αίτερα ευαισθητοποιημένη στα 
θέματα ασφαλούς οδήγησης 
και οδικής ασφάλειας με σκο-
πό να συμβάλλει στη μείωση 
των τροχαίων ατυχημάτων και 
δυστυχημάτων υπενθυμίζει σε 
όλους τους οδηγούς και τους 
χρήστες του οδικού δικτύου 
ότι η οδική ασφάλεια είναι 
υπόθεση όλων μας. 

Στο πλαίσιο αυτό οι οδη-
γοί οφείλουν να εφαρμόζουν 
τις διατάξεις του Κώδικα Οδι-
κής Κυκλοφορίας, να οδηγούν 
με σύνεση και προσοχή και να 
ακολουθούν τις υποδείξεις και 
τις συμβουλές του προσωπικού 
της Τροχαίας. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
οδηγώ με ασφάλεια σημαίνει: 

•Μαθαίνω και εφαρμόζω 
τον Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας 

•Έχω διαρκώς τεταμένη την 
προσοχή μου στην οδήγηση 
και τον έλεγχο του οχήματος

•Όταν οδηγώ δεν έχω κα-
ταναλώσει οινοπνευματώδη 
ποτά 

•Δεν παραβιάζω τα όρια τα-
χύτητας 

•Φορώ πάντα ζώνη ασφα-
λείας 

•Τοποθετώ τα παιδιά σε 
παιδικό κάθισμα στο πίσω μέ-
ρος του αυτοκινήτου και τους 
φορώ ζώνη ασφαλείας 

•Σε περίπτωση που οδηγώ 
ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτο-
σικλέτα φορώ πάντα κράνος 

•Δεν κάνω αντικανονικά 
προσπεράσματα 

•Δεν παραβιάζω τον κόκκι-
νο σηματοδότη 

•Σταματώ στο STOP και δί-
νω προτεραιότητα 

•Δεν μιλώ στο κινητό όταν 
οδηγώ 

•Δίνω προτεραιότητα στους 
πεζούς 

•Σέβομαι τα σήματα και τις 
υποδείξεις των τροχονόμων.

Οι παραπάνω συμβουλές 
θα επαναλαμβάνονται διαρκώς 
με σκοπό να συμβάλλουν στην 
εμπέδωση της κυκλοφοριακής 
και οδικής κουλτούρας

Περισσότερα τα τροχαία δυστυχήματα και 
παθόντες τον Δεκέμβριο του 22 στην ΑΜΘ
Τι αναφέρει ο Μηνιαίος απολογισμός στα 
θέματα Οδικής Ασφάλειας της Γενικής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Π-ΑΜΘ
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Ένα ακόμη σημαντικό έργο 
για το Δήμο Σουφλίου υπο-
γράφηκε. Υπογράφηκε η σύμ-
βαση με τον «Σιδέρη Αντώ-
νιο Πολιτικό Μηχανικό-ΕΔΕ» 
και ξεκινά το έργο «ΑΠΟΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙ-
ΝΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ», συνολικού 
προϋπολογισμού 820.000€ 
με Φ.Π.Α..

Με το έργο αυτό αποκα-
θίσταται ο ιστορικός μετα-
βυζαντινός ναός του Αγίου 
Γεωργίου Σουφλίου, ο οποί-
ος ανεγέρθηκε στα 1854. Ο 
ναός είναι εμβληματικής ση-
μασίας για την πόλη και την 

ανάπτυξή της, καθώς η ανέ-
γερσή του ταυτίζεται με τη 
μετατροπή του Σουφλίου από 
μικρό αγροτικό οικισμό σε ση-
μαντικό αστικό περιφερειακό 
κέντρο λόγω της οικονομίας 
του μεταξιού.

Ο ναός λειτουργεί σήμε-
ρα, αλλά παρουσιάζει σειρά 
προβλημάτων, τα οποία κα-
θιστούν την άμεση αποκα-
τάστασή του αναγκαία. Με 
το προτεινόμενο έργο δεν 
υλοποιούνται τροποποιήσεις 
στη μορφή και την αρχιτε-
κτονική ή την κατασκευή του 
ναού, αλλά τόσο αυτός όσο 
και τα περιεχόμενά του και 

ο περιβάλλων χώρος απο-
καθίστανται ως έχουν με τις 
απαραίτητες συντηρήσεις, 
αντικαταστάσεις και συμπλη-
ρώσεις. 

Οι εργασίες οι οποίες θα 
εκτελεστούν αφορούν στο 
ναό, το κωδωνοστάσιο και 
τον περιβάλλοντα χώρο και 
ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

- Εξωτερικές επιφανειακές 
αρμολογήσεις- και θεραπείες 

ρωγμών λιθοσωμάτων. 
- Επιχρίσματα, επαλείψεις 

και χρωματισμούς επιφανει-

ών με ειδική διαπραγμάτευση 
των διακόσμων. 

- Επίστρωση τσιμεντο-
στρωμένου περιβάλλοντα 
χώρου με ορθογωνισμένες 
λιθόπλακες. .

- Αποκατάσταση – συντή-
ρηση ξύλινων δαπέδων – κλι-
μάκων, εν μέρει με τους σκε-
λετούς τους , όπου δει και 
πιθανώς εν μέρει του σκελε-
τού της στέγης. 

- Μερική ανακεράμωση – 
αντικατάσταση σανιδώματος 
- μόνωση στέγης. 

- Αντικατάσταση οροφών 
πλάγιων κλιτών στους τρεις 
ορόφους και οι μονώσεις 
τους

- Συντήρηση στασιδιών –
αναλογίων. 

- Αντικατάσταση παραθύ-

ρων με σιδηρά ίδιας στη ση-
μερινή μορφής με διπλά τζα-
μωτά. 

- Εκτεταμένη συντήρη-
ση- συμπλήρωση σύνθετων 
μεταλλικών κιγκλιδωμάτων 
παραθύρων και των κιγκλι-
δωμάτων της περίφραξης

- Συντήρηση τέμπλου – 
των δύο επισκοπικών θρό-
νων – άμβωνα – προσκυνη-
ταριών και κιβωρίου Αγίας 
Τράπεζας. 

- Αποκατάσταση υδραυλι-
κών και Η/Μ εγκαταστάσεων 
και εξωτερικός φωτισμός του 
ναού και του περιβάλλοντα 
χώρου.

- Κινητές κατασκευές εξα-
σφάλισης προσβασιμότητας 
ΑΜΕΑ.

Ξεκινά το έργο «αποκατάσταση 
μεταβυζαντινού ναού Αγίου 
Γεωργίου Σουφλίου»

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ            

Τι εργασίες και παρεμβάσεις 
προγραμματίζονται

Ο Δήμαρχος Σουφλίου κ. Καλακίκος με τον ανάδοχο τοι έργου

Στο εσωτερικό του ιστορικού μεταβυζαντινού ναού 

Ο ναός λειτουργεί σήμερα, αλλά παρουσιάζει σειρά προβλημάτων, 
τα οποία καθιστούν την άμεση αποκατάστασή του αναγκαία

Ο ναός είναι εμβλημα-
τικής σημασίας για την 
πόλη και την ανάπτυξή 
της, καθώς η ανέγερσή 
του ταυτίζεται με τη με-
τατροπή του Σουφλίου 
από μικρό αγροτικό οικι-
σμό σε σημαντικό αστι-
κό περιφερειακό κέντρο 
λόγω της οικονομίας του 
μεταξιού.

Info

Ο ιστορικός μεταβυζαντινός ναός 
του Αγίου Γεωργίου Σουφλίου 

ανεγέρθηκε στα 1854.
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Ο συγκοινωνιολόγος Νίκος 
Βόσκολος , της εταιρείας που 
εκπόνησε την κυκλοφοριακή 
μελέτη της Αλεξανδρούπολης,  
με έδρα στη Θεσσαλονίκη και 
ειδικό σύμβουλο τον  καθηγη-
τή του ΑΠΘ Παναγιώτη Παπα-
ϊωάννου, απαντώντας σε ερώ-
τησή του Γιάννη Λασκαράκη, 
σχετικά με τη χωροθέτηση του 
ΚΤΕΛ,  έστειλε  επιστολή στην 
οποία αναφέρει τα εξής:

«Για το θέμα της μετεγκα-
τάστασης του ΚΤΕΛ  παραθέ-
τω κάποια αποσπάσματα από 
την εγκεκριμένη κυκλοφοριακή 
μελέτη της Αλεξανδρούπολης. 

Σημειώνεται ότι η Κυκλο-
φοριακή Μελέτη Αλεξανδρού-
πολης εκπονήθηκε σε τρεις 
Φάσεις και ολοκληρώθηκε 
και εγκρίθηκε από το Δημοτι-
κό Συμβούλιο και την Αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση το 2016. 
Καί στις τρεις Φάσεις γίνονται 
αναφορές και διατυπώνονται 
προτάσεις για το θέμα της με-
τεγκατάστασης του ΚΤΕΛ τις 
οποίες και παραθέτω συνοπτι-
κά παρακάτω.

Κατά την υποβολή της πρώ-
της Φάσης   της μελέτης  συ-
μπεριλαμβάνονταν πρόταση  
για τη μετεγκατάσταση του 
ΚΤΕΛ  « στη νέα θέση (ανατο-
λική πόλη  - πλησίον Γαλλικού 
Σταθμού)  σε έκταση του ΟΣΕ  
» η οποία (πρόταση) εγκρίθηκε 
με την 166/2015 Απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην Τεχνική Έκθεση της 
τελικής Φάσης της μελέτης, 
η οποία επίσης εγκρίθηκε από 
το  Δημοτικό. Συμβούλιο και 
από την Αποκεντρωμένη Δι-
οίκηση (Απόφαση 164/2016)  
περιλαμβάνονται οι παρακά-

τω αναφορές για το θέμα της 
μετεγκατάστασης. 

Μείζον πρόβλημα για την 
πόλη είναι η λειτουργία του 
πρακτορείου του υπεραστικού 
ΚΤΕΛ Έβρου στην οδό Ελ. Βε-
νιζέλου μεταξύ των οδών 14ης 
Μαΐου και Μητροπολίτη Ι. Κα-
βύρη. Για το θέμα αυτό εκπο-
νήθηκε  ειδική μελέτη από την 
οποία διαπιστώθηκε ότι.

Η θέση αυτή δεν πληρεί 
κανένα από τα βασικά κριτή-
ρια που χρησιμοποιούνται για 
τη χωροθέτηση των σταθμών 
υπεραστικών λεωφορείων στα 
αστικά κέντρα και τα οποία εί-
ναι τα παρακάτω:   

• Εξασφάλιση της μετεπιβί-
βασης σε άλλα μέσα μαζικής 
μεταφοράς , όπως αστικά λε-
ωφορεία, πλοία κλπ. Ο ιδανικός 
σχεδιασμός θα περιελάμβανε 
ένα σταθμό για όλα τα μέσα 
όπως τρένο, πλοίο, αστικό και 
υπεραστικό ΚΤΕΛ.

• Υποδομές στάθμευσης για 
τα ΙΧ και τα λεωφορεία.

• Χωροθέτηση πλησίον του 
βασικού οδικού δικτύου με δυ-
νατότητα πρόσβασης από ελεγ-
χόμενο κόμβο (σηματοδοτού-
μενο).

• Χωροθέτηση μακριά από 
ασύμβατες χρήσεις όπως κα-
τοικία, τουρισμό κλπ.

• Χωροθέτηση εκτός του 
κέντρου στην περιφέρεια της 
πόλης. 

Υπάρχει κατά τα τελευταία 
χρόνια επιθυμία, καθώς το πρό-
βλημα είναι καθημερινά «ορα-
τό», τόσο από την πλευρά του 
Δήμου όσο και από την πλευ-
ρά του ΚΤΕΛ Έβρου, να μετα-
φερθεί το πρακτορείο σε άλλη 
κατάλληλη θέση που να εξυπη-

ρετεί τους αναπτυξιακούς στό-
χους της πόλης και να εξυπη-
ρετεί με άνεση και ασφάλεια το 
επιβατικό κοινό.

Το ερώτημα της μετεγκατά-
στασης του ΚΤΕΛ σε άλλη θέση 
στην κεντρική περιοχή συμπε-
ριλήφθηκε στο ερωτηματολό-
γιο των απόψεων του κοινού. 
Απάντησαν θετικά στη μετεγκα-
τάσταση το 80% και αρνητικά 
μόλις το 20%»

Όταν ολοκληρώθηκε και 
εγκρίθηκε η μελέτη ήταν πλέ-
ον αποδεκτή η μετεγκατάσταση 
του ΚΤΕΛ στον χώρο του ΟΣΕ 
κατά μήκος της οδικής αρτηρί-
ας, Αλεξανδρούπολης –αερο-
δρομίου.  Στο δε τελικό σχέδιο 
της μελέτης  σημειώνεται και η 
ακριβής του θέση. 

Επιπλέον μου δόθηκε τότε  
και ένα τοπογραφικό του συ-
γκεκριμένου χώρου του ΟΣΕ 
για να το αξιολογήσω όσον 
αφορά την καταλληλότητά 
του για την μετεγκατάσταση. 
Εντόπισα κάποια δευτερευού-
σης σημασίας μειονεκτήματα 
του χώρου, όχι της θέσης, το 
τονίζω αυτό, γιατί η θέση είναι 

χωρίς καμιά αμφιβολία η πλέον 
κατάλληλη για τη δημιουργία 
συγκοινωνιακού κόμβου. Συ-
ζητήθηκε δε να ανατεθεί και 
ειδική μελέτη κυκλοφοριακής 
σύνδεσης – κυκλοφοριακών 
επιπτώσεων για την υποβολή 
προς έγκριση στις αρμόδιες 
αρχές σύμφωνα με την κείμε-
νη νομοθεσία. Δεν γνωρίζω αν 
κάτι έγινε μετά. 

Θέλω ακόμη να σημειώσω 
και τα εξής, σημαντικό κατά την 
άποψή μου. Ψηφίστηκε πριν λί-
γο καιρό ο ν.4974/2022 ΦΕΚ Α  
185/29-9-2022 με σκοπό την  
«....εφαρμογή του Κανονισμού 
(ΕΚ) 1370/2007 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2007 για τις δημόσιες επιβατι-
κές σιδηροδρομικές και οδικές 
μεταφορές .....»  στα πλαίσια 
του οποίου θα προκηρυχθούν 
υποχρεωτικά ανοιχτοί διαγωνι-
σμοί για την ανάθεση του έρ-
γου των ΚΤΕΛ –ένας διαγω-
νισμός για κάθε υφιστάμενο 
αστικό και υπεραστικό ΚΤΕΛ.  
Δεν αποκλείεται λοιπόν να εμ-
φανιστούν στους διαγωνισμούς 

αυτούς μεγάλες εταιρείες του 
εξωτερικού (Arriva, Go-Ahead 
κ.α.) και να πάρουν συγκοι-
νωνιακό έργο  από τα ΚΤΕΛ 
και βέβαια κινδυνεύει και το  
ΚΤΕΛ Έβρου. Για το λόγο αυτό 
θα πρέπει να κινηθεί το ΚΤΕΛ 
πολύ προσεκτικά μέχρι να ξε-
καθαρίσει το τοπίο.  

Αξίζει να σημειώσω ακό-
μη ότι με τον  παραπάνω νό-
μου πρέπει ο ενδιαφερόμενος 
να διαθέτει κατά την υποβολή 
της προσφοράς του στόλο λε-
ωφορείων και εγκαταστάσεις  
υποστήριξης της λειτουργίας 
(επιβατικό σταθμό και εγκατα-
στάσεις συντήρησης των λεω-
φορείων). 

Συμπέρασμα
Από αυτά που γράφει ο 

έμπειρος συγκοινωνιολόγος 
προκύπτει μια πολύ σημαντική  
διάσταση που ενδιαφέρει και 
το ΚΤΕΛ.  Για έναν τόσο μεγά-
λο συγκοινωνιακό κόμβο, όπως 
προβλέπεται να γίνει η Αλεξαν-
δρούπολη, θα εκδηλώσουν εν-
διαφέρον μεγάλα συγκροτή-
ματα μεταφορών από όλη την 

Ευρώπη.  Και φυσικά ο τόπος 
της χωροθέτησης, οι οδικοί 
άξονες που θα εξυπηρετούν το 
σταθμό, η ταχεία έξοδος προς 
όλες τις κατευθύνσεις μέσω 
ανισόπεδων  κόμβων (ανατο-
λική περιφερειακή- Εγνατία), 
η ανταπόκριση με άλλα μέσα 
για τη συνέχιση του ταξιδιού 
ή για την μετάβαση στο σπίτι ή 
στο κατάλυμα, οι χώροι στάθ-
μευσης για τους ταξιδιώτες, οι  
άλλες υπηρεσίες που θα προ-
σφέρονται (τραπεζικές, ξενοδο-
χειακές, εστίασης κλπ), θα απο-
τελούν βασικά κριτήρια για την 
ανάθεση του μεταφορικού έρ-
γου. Θα ήταν μεγάλο λάθος να 
απεμπολήσει  το ΚΤΕΛ αυτό το 
πλεονέκτημα. Και κάτι ακόμη. 
Είναι εντυπωσιακή η αγνόηση 
των επιστημονικών απόψεων 
των ειδικών χωροτακτών και 
συγκοινωνιολόγων.  Είναι σα 
να αποφασίζει ένας μηχανικός 
π.χ. για ένα σοβαρό ιατρικό ή 
νομικό θέμα σε πλήρη αντίθεση 
με τους καθηγητές της ιατρικής 
ή της νομικής.  Θα γελούσε και 
το παρδαλό κατσίκι. 
Γ.Λ.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  9

Από το 2016 είχε αποφασιστεί η μεταφορά 
του ΚΤΕΛ στον ανατολικό τομέα της πόλης

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
             
Τι υπογραμμίζει σε επιστολή του ο  
μελετητής της κυκλοφοριακής μελέτης 
συγκοινωνιολόγος Νίκος Βόσκολος

Σχεδόν έτοιμο να ανοίξει τις πόρτες 
του είναι το νέο Δημοτικό Ιατρείο στην 
Νέα Χηλή. Η πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας, συνταγογραφήσεις, εμβολια-
σμοί, ενημέρωση και ιατρικές συμβου-
λές είναι ορισμένες από τις σημαντικές 
παροχές προς τους Δημότες.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της 
Κοινότητας Αλεξανδρούπολης κ. Γιάν-

νης Ναιτίδης, 
Είναι πολύ σημαντικό να λειτουργεί 

ένα πρωτοβάθμιο ιατρείο σε συνοικί-
ες και οικισμούς, επωφελούμενοι είναι 
αυτοί που δέχονται την φροντίδα των 
υπηρεσιών και δεύτερον η αποσυμφό-
ρηση των εξωτερικών δημόσιων νο-
σοκομείων από τα μικρά, καθημερινά 
πρωτοβάθμια περιστατικά.

Νέο Δημοτικό Ιατρείο 
στην Νέα Χηλή

Η πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, συνταγογραφήσεις, 
εμβολιασμοί, ενημέρωση και ιατρικές συμβουλές είναι 
ορισμένες από τις σημαντικές παροχές προς τους Δημότες. 
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Ο 
Ισοκράτης πολλές φορές αναφέρθη-
κε στην εξουσία: «Η εξουσία που 
όλοι την κυνηγάνε, είναι δυσκο-
λομεταχείριστη και κάνει όσους 
την αγαπούνε να πα-ραφρονούν, 
μοιάζει με τις ερωμένες που προ-

καλούνε τον πόθο, όμως  κατα-στρέφουν τους 
εραστές τους». Και αλλού μας λέει πως: «Ο πιο 
κακός άρχοντας είναι εκείνος που δεν μπορεί 
να κυβερνήσει τον εαυτό του», σημει-
ώνει δε, πως «μεγάλο είναι το κακό 
στην κοινωνία όταν οι χειρότεροι 
εξουσιάζουν και κυ-βερνάνε τους  
καλύτερους».

Ο ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ άφησε και μια 
αιώνια παρακαταθήκη σε όσους 
διεκδικούν την εξουσία, που δεν 
γνωρίζουμε πόσοι στην εποχή μας 
ακολουθούν: «Από την εξου-σία να 
φεύγεις όχι πιο πλούσιος, αλλά πιο δο-
ξασμένος, γιατί ο έπαινος του λα-ού είναι 
καλύτερος από πολλά χρήματα».

Ο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ εξάλλου πα-
ρατηρεί πως «δε μπορείς να στα-
θείς στην ε-ξουσία όταν στηρίζε-
σαι στην αδικία, στην επιορκία και 
την προδοσία».

Όσο για τον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, πολλές φορές κι' αυ-
τός έθιξε το θέμα της εξουσί-ας. Πρώτα λέει για τους 
πολίτες πως: «Ο καλός πολίτης πρέπει να ξέρει να 
μπορεί να κυβερνιέται και να κυβερνάει», που ήταν 
η πεμπτουσία της Αθηναϊκής δη-μοκρατίας. Δεν εί-
ναι δυνατόν να ξέρεις να κυβερνάς, αν δεν είσαι ικα-
νός να συμμετέχεις στα κοινά και να έχεις υπεύθυνη 
άποψη στα θέματα που σε αφο-ρούν.

Από την άλλη πάλι, θέτει τον «χρυσό κανόνα» για 
την καθιέρωση των νό-μων: «Ο καλός νομοθέτης 
καθώς και ο αληθινός πολιτικός, δεν πρέπει να ξε-
χνάνε πως όχι το απόλυτο άριστο, αλλά εκείνο που 
από τα πράγματα αποδει-κνύεται σχετικά καλύτερο, 
πρέπει να είναι προτιμότερο σε κάθε περίπτωση».

Η Πολιτική εξουσία πρέπει κάποτε να πιστέψει 
ειλικρινώς σε αυτά που λέει κάθε φορά. Δυστυ-
χώς, δεν κάνει απολύτως τίποτα για να υλοποιήσει 
τα λόγια της...

Καθήκον της αντιπολίτευσης είναι να ασκεί κι' 
αυτή σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση, ώστε να 
καθοδηγεί την κυβέρνηση σε ωφέλιμη αποτελεσματι-
κό-τητα για τον τόπο, αλλά και η κυβέρνηση να μη ζει 
στην παρελθοντολογία και να μην ασκεί αντιπολίτευ-
ση στην αντιπολίτευση, ώστε να μη διχάζει τον Ελλη-
νι-κό λαό στα προβλήματα που αντιμετωπίζει για να 
είναι η κυβέρνηση, κυβέρνη-ση όλων των Ελλήνων.

***
Ύστερα από έρευνα που έγινε, το 89% των Ελλή-

νων πολιτών απάντησε ότι εί-ναι πλήρως απογοητευ-
μένο από τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών της 
δημό-σιας υγείας και πως του προκαλεί ανασφάλεια 
και ανησυχία. Με λίγα λόγια, 8 στους 10 Έλληνες 
δήλωσαν δυσαρεστημένοι απόλυτα από τα δημόσια 
νοσοκομεία. Κυρίως δυσαρεστημένοι είναι οι πολίτες 
με χαμηλά εισοδήματα και οι ηλικιωμένοι.

Στη μεγάλης χρονικής διάρκειας έρευνα του Ορ-
γανισμού Οικονομικής Συ-νεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ), κατέταξαν τη χώρα μας στην τελευταία 
θέση και με διαφορά ανάμεσα σε 17 χώρες όλου 
του κόσμου.

Στην έρευνα του ΟΟΣΑ, ποιο ικανοποιημένοι 
πολίτες είναι οι Δανοί, Φιλανδοί, Ολλανδοί, Γάλλοι, 
Αυστριακοί και Λουξεμβούργιοι.

Από την παραπάνω έρευνα βγαίνει το πιο απογοη-
τευτικό συμπέρασμα για μας τους Έλληνες, πως είμα-
στε «πρωταθλητές» με αρνητικό όμως ρεκόρ και στο 
θέμα της Υγείας ανάμεσα στις χώρες της Ενωμένης 
Ευρώπης, είμαστε απογοητευ-μένοι από τις υπηρεσί-
ες υγείας, αφού τις πληρώνουμε τόσο πολύ ακριβά.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο Έλληνας πολίτης το 
πληρώνει ακριβά και δυστυχώς όταν το χρειασθεί, 
αυτό δηλώνει ανίκανο να τον εξυπηρετήσει, όταν 
για μια τακτική εισαγωγή που έχει άμεση ανάγκη, 

θα πρέπει να περιμένει ένα μήνα και για μια βασική 
νοσοκομειακή τακτική εξέταση από τα εξωτερικά ια-
τρεία, θα πρέπει να περιμένει δύο και τρεις μήνες για 
να την πραγματοποιή-σει...!

Τα νοσοκομεία αδυνατούν να προσφέρουν υψη-
λές παροχές υγείας στους πολίτες και μια από τις κύ-
ριες αιτίες είναι η τεράστια έλλειψη, του προσωπικού, 
πα-ραϊατρικού, βοηθητικού και τεχνικού προσωπικού.

Ο Τομέας Υγείας, απαιτεί ιδιαίτερη προ-
σοχή και αυτό διαφαίνεται από τις δη-

μοσκοπήσεις που το τοποθετούν στις 
πρώτες θέσεις. Η συντριπτική πλει-
οψηφία των πολιτών έχει αρνη-
τική εικόνα για τις προσφερό-
μενες ιατρικές και νοσηλευτικές 
υπηρεσίες του δημοσίου τομέα.

Η πρόσληψη προσωπικού 
εκτάκτου με σύμβαση, δεν λύνει 

το πρόβλημα, ούτε καν της ανερ-
γίας και καθιστούν ομήρους της πο-

λιτικής εξουσίας τους εργαζό-μενους, 
ενώ οι ανάγκες της Δημόσιας Υγείας εί-

ναι πάγιες και διαρκείας.
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας 

νοσεί... Έχει πάθει «έμφραγ-
μα»... Κι' άλλα τό-σα χρόνια 

να περάσουν, δεν πρόκειται η Υγεία να αναρ-
ρώσει, εκτός και σταμα-τήσουν οι άνθρωποι 
να αρρωσταίνουν...

Τα οικονομικά προβλήματα των νοσοκομείων 
καθημερινά επιδεινώνονται. Οι κοινωνικές δαπάνες 
για την υγεία, παραμένουν τελευταίες στην Ευρώ-
πη, με αποτέ-λεσμα ποιότητα στο σύστημα υγείας 
να μην υπάρχει.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι βαριά άρ-
ρωστο και κανείς δεν συγκινεί-ται...

***
Και τί δεν κάνει το χρήμα..., είναι το πάνω χέρι. 

Εξαγοράζεις τα πάντα, εκτός όμως τον Χάρο. 
Είναι το ισχυρότερο όπλο. Θεμελιώνει και γκρε-

μίζει έργα. Ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις. Συμβάλλει 
στην ευημερία των λαών.

Έλα όμως που η φύση δεν μας γέννησε όλους 
πλούσιους. Άλλους γέννησε να γίνουν Μπετόβεν, άλ-
λους Ωνάσηδες και άλλους απλούς ανθρώπους. Τα 
δώρα της φύσης είναι έτσι μοιρασμένα ώστε να μην 
υπάρχει μονοτονία και ομοιότητα στη ζωή.

Εμείς οι απλοί άνθρωποι δε ζητάμε και πολλά 
πράγματα, τροφή και στέγη .... τουλάχιστον, που ούτε 
κι' αυτά έχουμε. Πού να μας φθάσουν για θέρμανση, 
φωτισμό, τηλέφωνο, νερό, ατομικά έξοδα, φροντι-
στήρια παιδιών, ντύσιμο, επίπλω-ση και ένα σωρό 
άλλα που δεν αριθμούνται... Πού να μας περισσέ-
ψουν χρήματα για ψυχαγωγία και ταξίδια.

Φαΐ και στέγη «τρώνε» το εισόδημά μας...
 

***
Οι πολίτες ζητάνε τη δημιουργία νέων κομμά-

των (;).
Σήμερα, σε μια εποχή ακρίβειας, κάποιοι αυξά-

νουν τον πλούτο τους. Συγχέ-ουν την ανθρώπινη 
με την πολιτική συμπεριφορά και διαβιούν στο όριο 
της προκλη-τικότητας!

«Επανίδρυση του Κράτους» με μίζες, με μαύ-
ρο χρήμα, «δωράκια» και «στραβά το καπέλο» 
δε γίνεται...

Οι πολίτες είναι σε θέση να βγουν από τα 
κομματικά τους σύνορα για να επανιδρύσουν 
το Ελληνικό Κράτος από τα θεμέλιά του;

Τα κόμματα χρειάζονται αναγέννηση...
Λέτε αυτό το σημερινό χάος να αποβεί τε-

λικά δημιουργικό και να προ-καλέσει αναγεν-
νήσεις σε πολιτικούς κύκλους;

Οι 300 της Βουλής, στο τσουβάλι δε μας 
χωράνε και στο σακούλι μας πε-ρισσεύουν...

Ο Ελληνικός λαός, θα είναι αυτός που θα 
κάνει .. αγωγές στα κυβερνητι-κά κόμματα στις 
επικείμενες βουλευτικές εκλογές και θα δώσει 
το πράσινο φως στα «μικρά» κόμματα ή στη 
δημιουργία νέων άλλων κομμάτων.

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Σχόλια και γεγονότα

Με αλάτι και πιπέρι

Ανακοίνωση Μιχαηλίδη - Μυτιληνού 

Πρόταση αναβίωσης του
 θεσμού των Ανθεστηρίων 
(Φεστιβάλ Άνοιξης) στην 

Αλεξανδρούπολη

Ω
ς γνωστόν σε πολ-
λές πόλεις της χώ-
ρας διοργανώνονται 
θεματικές εκδηλώ-
σεις είτε την περίο-
δο των Χριστούγεν-

νων, είτε τις Απόκριες με σκοπό την 
προσέλκυση πλήθους Ελλήνων αλ-
λά και ξένων επισκεπτών.

Στον Δήμο της Αλεξανδρούπολης 
αντί να προβούμε στον εκσυγχρονισμό 
και στην ενίσχυση του πετυχημένου θε-
σμού της Γιορτής Κρασιού, η δημοτική 
αρχή αποφάσισε την κατάργηση του 
γεγονός που αποτέλεσε ισχυρό πλήγ-
μα στο τουριστικό προϊόν της περιοχής. 

Η πόλη μας έχει όμως να θυμάται 
και έναν ακόμη θεσμό ο οποίος έχει τις 
ρίζες του στην μυθολογία και στην αρ-
χαιότητα και ξεκίνησε να διοργανώνεται 
με μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαε-
τίας του 1960.

Πρόκειται για τα «ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ γνω-
στά στους παλιούς Αλεξανδρουπολίτες, 
αγαπημένη εκδήλωση η οποία  ανταπο-
κρίνονταν στην τότε φυσιογνωμία της 
πόλης. Η Αλεξανδρούπολη εκείνη την 

εποχή ήταν γεμάτη με μονοκατοικίες, 
περιτριγυρισμένες με αυλές, κήπους και 
λουλούδια. Αρκετά πριν από το Πάσχα,  
άρχιζαν οι προετοιμασίες κατασκευής 
των αρμάτων, της «παρασκευής» λου-
λουδιών, το ράψιμο των στολών και 
οι πρόβες παρέλασης των ομάδων. Για 
ένα μήνα περίπου εκατοντάδες νέοι και 
νέες και όχι μόνο ξενυχτούσαν, σε αυ-
λές σχολείων ή σε άλλους χώρους για 
να κατασκευάσουν τα άρματα με την 
ελπίδα να εντυπωσιάσουν την ημέρα 
της παρουσίασής τους στην παρέλαση. 
Με δεδομένο ότι η γιορτή ήταν πάντα 
το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου και ο 
καιρός ήταν ηλιόλουστος, χιλιάδες άν-
θρωποι από την Αλεξανδρούπολη και 
τους γύρων Δήμους, από την Ορεστιάδα 
μέχρι την Ξάνθη, συνέρρεαν οικογενει-
ακά για να παρακολουθήσουν την πα-
ρέλαση των αρμάτων και να περάσουν 

μια ευχάριστη ημέρα στη πόλη μας. Στα 
Ανθεστήρια έπαιρναν μέρος σύλλογοι, 
οργανώσεις, υπηρεσίες του Δήμου, νη-
πιαγωγεία, σχολεία και παιδικοί σταθ-
μοί, γυμνάσια και λύκεια, πρόσκοποι και 
οδηγοί και διάφοροι άλλοι φορείς.. Το 
βράδυ οι φιλαρμονικές του Δήμου και 
του Στρατού προσέφεραν ψυχαγωγία 
στο κοινό, σε ειδικά στημένες εξέδρες 
στην παραλία με τραγούδια και χορούς 
που εξελίσσονται σε γενικότερο λαϊκό 
πανηγύρι.

Οι γιορτές αυτές συνεχίστηκαν, χωρίς 
να εμπλουτιστούν όμως και με άλλες πα-
ράλληλες εκδηλώσεις, ούτε και να επι-
μηκυνθούν οι ημέρες που πραγματοποι-
ούντο. Όλες οι εκδηλώσεις αφορούσαν 
την μία και μοναδική ημέρα. Ούτε έγινε 
οποιαδήποτε σύνδεσή τους με την γιορ-
τή των «Ανθεστηρίων» της αρχαιότη-
τας. Μοιραία διήρκησαν για μια περίπου 
πενταετία, αφήνοντας όμως ανεξίτηλα 
όμορφες μνήμες και αποτελώντας θέμα 
πολλών συζητήσεων μέχρι και σήμερα.   

Είναι πλέον κατάλληλες οι συνθή-
κες να εξεταστεί το ενδεχόμενο για την 
αναβίωση τους, ως μια γιορτή των λου-

λουδιών και της άνοιξης που να συνδέ-
εται με την αναγέννηση της φύσης και 
την καρποφορία της γης. Ένα τριήμερο 
Φεστιβάλ πανελλαδικής εμβέλειας που 
θα περιλαμβάνει ψυχαγωγία, πολιτιστι-
κά δρώμενα, περιβαλλοντικές δράσεις 
με πρωταγωνιστές τα παιδιά και φυσικά 
την μεγάλη παρέλαση των αρμάτων και 
των πεζοπόρων τμημάτων. Μια σύγχρο-
νη εκδήλωση ικανή να προσελκύει κάθε 
χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από ολόκλη-
ρη την βόρεια Ελλάδα αλλά και τις γει-
τονικές βαλκανικές χώρες. 

Παύλος Α. Μιχαηλίδης
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

 Ευάγγελος Μυτιληνός
Επικεφαλής της δημοτικής παράτα-

ξης «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»



Η ΓΝΩΜΗ 
9    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2023 ΡΕΠΟΡΤΑΖ  11

Δυο αδέλφια και ένας ανι-
ψιός, οι Μαρίνος Δημήτρης και 
Μαρίνος Μόσχου, είναι οι τυ-
χεροί που βούτηξαν και έπια-
σαν το Σταυρό που έπεσε στον 
Ερυθροπόταμο Διδυμοτείχου.

Υπήρχαν και άλλοι που έπε-
σαν στα ρηχά νερά του Ερυ-
θροποτάμου που πηγάζει στην 
Ελλάδα κάνει ένα πέρασμα στη 
Βουλγαρία και επιστρέφει για αν 
καταλήξει στα νερά του Έβρου 
ποταμού. Σύμφωνα με το έθιμο 
που είχε να αναβιώσει προ παν-
δημίας οι τρεις τους θα επισκε-
φθούν τις επόμενες τρεις μέρες 
όλα τα σπίτια της πόλης ώστε να 
περάσει από όλους ο Σταυρός 

για ευλογία.
Στην τελετή εορτασμού χο-

ροστάτησε ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης Διδυμοτείχου 
Ορεστιάδας και Σουφλίου κ. Δα-
μασκηνός.Μετά το πέρας των 
ιερών ακολουθιών στον Ιερό 
Καθεδρικό Ναό σχηματίσθηκε 
λιτανευτική πομπή προς την Γέ-
φυρα του Ερυθροποτάμου, με 
την συμμετοχή όλων των εφη-
μερίων της πόλεως, πλαισιου-
μένης από τη Φιλαρμονική του 
Στρατού και άγημα. Ακολούθησε 
η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού 
στα νερά του Ερυθροποτάμου. 
Νεαροί ψαράδες με ενθουσια-
σμό και ευλάβεια κολύμπησαν 

για ευλογία στα παγωμένα νε-
ρά του για να ασπασθούν τον 
Τίμιο Σταυρό.

Εκκλησιάσθηκαν ο Δήμαρχος 
Διδυμοτείχου Ρωμύλος Χατζη-
γιάννογλου, ο Διοικητής της XVI 
Μεραρχίας Στρατηγός Θεόδω-
ρος Χατζηγεωργίου, ο Διοικη-
τής της 30ης Ταξιαρχίας Ταξί-
αρχος Ευστάθιος Κοκκινίδης, ο 
Αντιδήμαρχος Παρασκευάς Μπι-
λιακάκης, οι πρώην Δήμαρχοι 
Παρασκευάς Πατσουρίδης και 
Χρήστος Τοκαμάνης και πλήθος 
πιστών που με σύμμαχο την κα-
λοκαιρία έσπευσε να αγιασθή.

Σε σύντομη αναφορά του για 
το νόημα της εορτής ο Σεβα-
σμιώτατος μίλησε για το βάπτι-
σμα της μετανοίας, στο οποίο 
καλούσε τους ανθρώπους ο 
Ιωάννης ο Βαπτιστής, και για 
το βάπτισμα της υιοθεσίας, στο 
οποίο μας καλεί ο Χριστός. Κα-
τέληξε λέγοντας ότι ο Χριστός 
έρχεται να σώσει τον Αδάμ και 
όλους μας και διά του βαπτίσμα-
τος της Εκκλησίας να μας ανα-
γεννήσει «Πνεύματι καί ὕδατι» 
και να φωτίσει στα νάματα του 

Ιορδάνου την ζωή μας και την 
πορεία μας προς την Βασιλεία 
των Ουρανών.

Στη λίμνη Τυχερού
Με μεγαλοπρέπεια και κατά-

νυξη εορτάστηκαν τα Θεοφά-
νεια στο Τυχερό από τους ντό-
πιους αλλά και τους επισκέπτες 
οι οποίοι βρέθηκαν στο Τυχερό. 

Μετά την ολοκλήρωση του 
μεγάλου Αγιασμού στις δύο ενο-
ρίες του χωριού οι ιερείς και οι 
πιστοί έφτασαν στην Λίμνη του 
Τυχερού για τον καθιερωμένο 
αγιασμό των υδάτων 

Επτά νέοι του Τυχερού βού-
τηξαν στα νερά της λίμνης με 
τον Καραμανλή Αδάμ να φτάνει 
πρώτος στο Σταυρό, οι υπόλοι-
ποι νέοι ήταν ο Ζαγγιλης Χρή-
στος, Παπαδάκης Παναγιώτης, 
Δαούτης Χρήστος, Δαλάτσης 
Βασίλης, Λιότσης Ευάγγελος, 
Καραμαμλής Παναγιώτης 

Μετά το πέρας της τελετής 
όσοι βρέθηκαν στο χώρο γεύ-
στικαν τα τοπικά εδέσματα που 
ετοίμασαν οι τοπικοί Σύλλογοι 
Γυναικών.

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο 
Αντιδήμαρχος Τυχερου, ο Ταξί-
αρχος της 7ης Μ/Κ Ταξιαρχίας 
, ο Διοικητής του Αστυνομικού 
Συνοριακού Τμήματος Τυχερού , 
ο Υποδιοικητής του ΑΤ Τυχερού 
και ο Πρόεδρος του Τυχερού. 

Ευχαριστούμε για την συνερ-
γασία τους δύο Ιερείς του Τυχε-
ρού, τον Ταξίαρχο και τους Δι-
οικητές των δύο Αστυνομικών 
τμημάτων οι οποίοι συνέβαλαν 

τα μέγιστα για την άψογη διορ-
γάνωση της σημερινής τελετής. 

Τέλος ευχαριστούμε θερμά 
τους Συλλόγους Γυναικών Τυχε-
ρού, Θυμαρίας, Προβατώνα και 
Λευκίμης για τα υπέροχα εδέ-
σματα που ετοίμασαν αλλά και 
το προσωπικό της Δημοτικής 
Ενότητας Τυχερού το οποίο ερ-
γάστηκε για να είναι όλα έτοιμα 
στην ώρα τους.
ertnews.gr – imdos.gr

Ο εορτασμός των Θεοφανείων 
στο Διδυμότειχο

ΜΕ ΑΓΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
ΣΤΟΝ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟ

Με μεγαλοπρέπεια και κατάνυξη 
εορτάστηκαν τα Θεοφάνεια και στη 
λίμνη Τυχερού

Ονομάζεται «το έθιμο της περιφοράς 
των εικόνων»  όπου σύμφωνα με τον 
κύριο Γκαμπρανη Δημοσθένη που ασχο-
λήθηκε με την λαογραφία του χωριού 
του, εικάζεται ότι έρχεται από την Αρχαία 
Θράκη όπου αργότερα οι Χριστιανοί το 
αγκάλιασαν και το αναβιώνουν.

Σύμφωνα με το ertnews.gr αυτή την 
ημέρα όλοι οι Δαδιώτες, θέλουν και προ-
σπαθούν να βρίσκονται στα σπίτια τους 
ώστε, όπως λένε, ο Θεός να τους βρει 
στο χωριό.

Σύμφωνα με το έθιμο από την παρα-
μονή των Θεοφανίων πολλοί νέοι του 
χωριού πηγαίνουν πεζή στο Μοναστή-

ρι της Παναγίας στη Δαδιά, από όπου 
παίρνουν την θαυματουργή εικόνα Της  
και μαζί με τις εικόνες από όλα τα εκ-
κλησάκια και εκκλησίες του χωριού τις 
τοποθετούν στην κεντρική εκκλησία του 
χωριού για την τέλεση των θρησκευτι-

κού τελετουργικού.
Στον απογευματινό εσπερινό ο ιε-

ρέας τοποθετεί τον τίμιο Σταυρό μέσα 
στο νερό. Οι πιστοί εύχονται,  αν  κάνει 
κρύο,  να παγώσει το νερό διότι έτσι λέ-
γεται πως η χρονιά θα κυλήσει ομαλά με 

υγεία και προκοπή για τους κατοίκους.
Την επομένη, μετα τη λειτουργία και 

τη δοξολογία οι νέοι του χωριού βγαί-
νουν έξω από την εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου και παρατάσσονται στο προ-
αύλιο κρατώντας όλες τις εικόνες.

Αμέσως αρχίζουν να τρέχουν κρατώ-
ντας ψηλά τις εικόνες. Γυρνούν από όλες 
τις εκκλησίες του χωρίου και τα εκκλη-
σάκια του τρεις φορές στο καθένα κά-
νοντας αρκετό θόρυβο και φωνάζοντας 
ικετευτικά «Κύριε ελέησον».

Πιστεύουν ότι έτσι διώχνουν τα κακά 
πνεύματα από το χωριό, τα καρκαντζέλια 
της λαϊκής μας παράδοσης αναφέρει ο 
κ. Γκαμπράνης.

Μάλιστα υπάρχει κι ένα μασάλι που 
έμεινε από τότε «Στέκα μπάτη μ έχασα 
το τζαχάκι μ΄» που σημαίνει (περίμενε 
μεγάλε μου αδερφέ έχασα το τσαρούχι 
μου) δείγμα ότι τρέχουν πολύ γρήγορα.

Οι εικόνες στη συνέχεια παραδίδο-
νται στον ιερέα και ακολουθεί υπαίθρια 
το τραγούδι των Θεοφανίων της Δαδιας 
σε δυο ρυθμούς, συρτό συγκαθιστό και 
ζωναράδικο. Η θαυματουργή της Πα-
ναγίας επιστρέφεται από τους ίδιους 
νέους όπως ακριβώς την έφεραν αφού 
την γυρίσουν τρεις φορές στο Μονα-
στήρι ικετεύοντας το «Κύριε ελέησον.»
ertnews.gr

Ένα πρωτότυπο έθιμο της περιφοράς των εικόνων στη Δαδιά

Ένα έθιμο από την 
αρχαιότητα αναβιώνει 
και στις μέρες μας στο 
χωριό Δαδιά Σουφλιου 
στη γιορτή των 
Θεοφανίων 
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5 7 3
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Κάποτε που λέτε κατέβαινε την Πανεπιστημίου 

ένας ανθρωπάκος ήσυχα, ήσυχα με το αυτοκίνητό 

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

νοια, φρρρρρτ τον σταματάει ένας δερματόδετος 

αυστηρός αξιωματικός της τροχαίας.

- Αδεια και δίπλωμα κύριε, του λέει με φωνή 

που έσταζε εξουσία.

Όπως ο οδηγός έψαχνε το ντουλαπάκι να βρει 

τα χαρτιά του, κάνει μία έτσι το όργανο και βλέπει 

στο πίσω κάθισμα μια στοίβα μυτερά μαχαίρια που 

γυάλιζαν στο φως. Φανερά σοκαρισμένος από το 

θέαμα τον ρωτάει αγριεμένα:

- Τι τα θέλεις αυτά τα μαχαίρια νυχτιάτικα;

Και ανοίγοντας την πόρτα του οδηγού, του ζη-

τάει να βγει από το αυτοκίνητο παίρνοντας παράλ-

ληλα αμυντική στάση.

- Να σας εξηγήσω κύριε πόλισμαν, του απα-

ντάει φοβισμένος ο άνθρωπος. Η δουλειά μου εί-

ναι ζογκλέρ και μόλις σχόλασα από το τσίρκο που 

δουλεύω και πάω σπίτι μου. Τα μαχαίρια είναι για 

το νούμερό μου.

- Ωραία μας τα λες ρε φίλε, κάγχασε δύσπιστα 

το όργανο, για δείξε μου πως το κάνεις και κοίτα 

να λες αλήθεια γιατί την έβαψες !

Τι να κάνει ο άνθρωπος, παίρνει τρία - τέσσε-

ρα μαχαίρια και αρχίζει να τα πετάει στον αέρα με 

φανερή επιδεξιότητα.

Ένας τύπος που περνούσε με το αυτοκίνητό του 

από δίπλα, βλέπει το θέαμα και γυρίζει και λέει στον 

συνεπιβάτη που κάθεται δίπλα του:

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

Κοίτα τι σε βάζουνε να κάνεις τώρα !

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Δημήτρης…: ηθοποιός.
7. Πορτ…: λιμάνι της Αιγύπτου.
12. Η παραλία.
14. Σώμα Εφοδιασμού και Μεταφορών.
15. Συνδικαλιστικά αρχικά.
16. Το ταμείο ασφάλισης των καπνεργα-
τών (αρχικά).
17. Ξύλο από πεύκο.
19. Το όνομα της ηθοποιού Σκιαφίνο.
21. Οπτικές… κολόνες.
22. Παλιά γυμναστικά αρχικά.
24. … Κλάπτον: τραγουδιστής.
25. Διάσημη σκυλίτσα.
27. "… ασμάτων": βιβλίο που μετάφρασε 
ο Σεφέρης.
29. Οι οποίες (αρχ.).
30. Πάνε με τις… μάρες.
32. Εντούτοις (αρχ.).
34. Ξένο μέτρο αγροτικών εκτάσεων.
36. … Μπιτς: η αμερικάνικη Ριβιέρα.
38. Τραγικό… σήμα.
40. Τα αρχικά του ολυμπιακού σταδίου.
42. Γιατρειά, θεραπεία.
44. Έγραψε τις "Ακυβέρνητες πολιτείες".
46. Ηρωίδα της δημοτικής μας παράδοσης.
48. "Σκιά" βασιλιάδων.
49. Αστερισμός και η Μικρή.
51. Σπασμένη… οθόνη.
52. Ταλαιπωρούν… πόδια.
54. Λιμνοθάλασσα σε μικρό κοραλλιογε-
νές νησί.
56. Όχημα με… πιάτσα.
57. Πουλάει και αγοράζει νομίσματα ξένων 
χωρών.

-- Συστατικά --
• 500 γρ. γίγαντες
• 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
• 2 καρότα κομμένα σε φέτες ψιλές
• 4 ντομάτες μικρές χτυπημένες στο μπλέντερ
• 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
• ½ ματσάκι μαιντανό
• 3 κλωναράκια σέλινο ψιλοκομμένο
• αλάτι
• πιπέρι
• ρίγανη
• ½ κούπα ελαιόλαδο

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Τα φασόλια γίγαντες στο φούρνο είναι ένα παρα-

δοσιακό ελληνικό πιάτο. Είναι πολύ εύκολο να τους 
φτιάξουμε, με αυτήν τη συνταγή, αρκεί να θυμη-
θούμε μία ημέρα πριν να τα βάλουμε στο νερό για 
να φουσκώσουν!

• Αφού λοιπόν βάλουμε τα φασόλια μας σε νερό από 
το προηγούμενο βράδυ, ακολουθούμε την παρακά-
τω διαδικασία.

• Την επόμενη μέρα, στραγγίζουμε τους γίγαντες από 
το αρχικό νερό, και τοποθετούμε τα φασόλια σε μία 

κατσαρόλα με αρκετό νερό για να βράσουν.
• Προσθέτουμε τα καρότα και το σέλινο και τα αφή-

νουμε να βράσουν όλα μαζί.
• Ελέγχουμε τους γίγαντες κάθε 20 λεπτά και όταν 

δούμε ότι έχουν μαλακώσει αρκετά κατεβάζουμε 
την κατσαρόλα από τη φωτιά και στραγγίζουμε τα 
φασόλια μας. Κρατήστε ένα φλιτζάνι με το ζουμί 
για να το βάλετε στο πυρέξ στο τέλος.

• Σε μία άλλη κατσαρόλα τσιγαρίζουμε ελαφρά το 
κρεμμύδι και το σκόρδο με το λάδι, και προσθέτου-
με την ντομάτα, αλάτι, πιπέρι και ρίγανη.

• Προσθέτουμε τα φασόλια και τελευταίο τον μα-
ϊντανό.

• Αν έχουμε κρατήσει και λίγο από το ζουμί των φα-
σολιών (όταν τα βράζαμε), το περιχύνουμε και αφή-
νουμε για 5-6 λεπτά να πάρουν μια βράση.

• Στη συνέχεια, αδειάζουμε το φαγητό σε ένα πυρέξ 
και ψήνουμε στους 180 βαθμούς σε προθερμα-
σμένο φούρνο για περίπου 1 ώρα. Οι γίγαντες στο 
φούρνο είναι έτοιμοι.

• Καλή όρεξη!

--Συμβουλή-- 
• Αν θέλετε γαρνίρετε το πιάτο με τριμμένη φέτα!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Γίγαντες στο φούρνο, με τη συνταγή 
της γιαγιάς!

Κάθετα
1. Φαρμακευτικό δισκίο.
2. Θερμή παράκληση.
3. Πολεμικό όχημα.
4. Μισή… τομή.
5. Η άρνηση της ύπαρξης Θεού.
6. Σκανδιναβικές αερογραμμές.
7. Δικάστηκε μαζί με το Βαντσέτι.
8. Δηλώνει προτροπή.
9. Η Αφροδίτη των Βαβυλωνίων.
10. Πολύ μικρό παιδί.
11. Μικρό ξύλινο υποστήριγμα.
13. "Λουκής…": έργο του Δημήτρη Βικέλα.
18. Παλιά, Ισραηλινή πρωθυπουργός.
20. Μάρκα αυτοκινήτων.
23. Αναστασία βαφτίστηκε.
26. Ανάκτορο (ξ.λ.).
28. Η μητέρα χαϊδευτικά.
31. Ο έσχατος βαθμός.
33. Μια από τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ.
35. Κακή… διαγωγή.
37. Σύνθεσε τις "Ουγγρικές ραψωδίες".
39. Έλληνας σκιτσογράφος.
41. Το νερώνει ο… υποχωρητικός.
43. Επίρρημα… ακρίβειας.
44. Διακριτικότητα, λεπτότητα.
45. Μυτερή άκρη (αρχ.).
47. Φημισμένη για την ομορφιά της κόρη 
του Εύρυτου.
50. Η σύζυγος (αρχ.).
53. Συνεχόμενα στην… ύπαρξη.
55. Ένδειξη κλειστού διακόπτη (ξ.λ.).
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Η Ολίβια Κόλμαν (Olivia 
Colman) κατάφερε και έκανε 
δικό της ένα ιδιαίτερο ενθύμιο 
πριν εγκαταλείψει τα ανάκτορα 
του Μπάκιγχαμ και το ρόλο της 
βασίλισσας Ελισάβετ, την οποία 
υποδύθηκε στην τρίτη και τέταρ-
τη σεζόν της τηλεοπτικής σειράς 
«The Crown». 

Η τρίτη σεζόν της σειράς ξεκι-

νά με την Ολίβια να κοιτάζει ένα 
γραμματόσημο με το πρόσωπο 
της. Όπως είπε η βραβευμένη 
με Όσκαρ ηθοποιός στο «The 
Graham Norton Show» τα πρώ-
τα γυρίσματα που συμμετείχε 
για τη σειρά ήταν όταν καθό-
ταν στο γραφείο της και έφτα-
σε ένα γράμμα όπου επάνω είχε 
γραμματόσημο με το πρόσωπο 

της βασίλισσας και καθώς οι συ-
ντελεστές της σειράς κοιτάζουν 
όλες τις λεπτομέρειες, η Ολίβια 
Κόλμαν εξήγησε ότι το γραμ-
ματόσημο ήταν με το δικό της 
πρόσωπο ως βασίλισσα και όχι 
της Ελισάβετ.

Αφού το θαύμασε η ηθοποι-
ός αποκάλυψε: «Ήταν ένας υπέ-
ροχος άνθρωπος που μου είπε: 
"Δεν μου επιτρέπεται να το κά-
νω, αλλά πάρε αυτό"» κι έτσι η 
Κόλμαν πήρε το γραμματόσημο 
με το πρόσωπό της και το έβαλε 
στην τσέπη της

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και 
στο βραβείο Όσκαρ που απέ-
σπασε το 2019 για το ρόλο της 
στην ταινία του Γιώργου Λάνθι-
μου «The Favourite». Όπως εί-
πε στον οικοδεσπότη του σόου 
Γκράχαμ Νόρτον το Όσκαρ Α' 
Γυναικείου Ρόλου το έχει «στο 
ντουλάπι», εξηγώντας, «αισθά-
νομαι ότι είναι κάπως επιδεικτικό 
να το έχω έξω».

«Ήταν έξω τον πρώτο χρό-
νο», πρόσθεσε, «αλλά νομίζω ότι 
μετά από αυτό θα πρέπει να συ-
νεχίσεις, να ξεχάσεις ότι συνέβη 
και να συνεχίσεις να δουλεύεις».

Το Maestro φαίνεται πως ήταν η αρχή 
και άνοιξε το δρόμο για να ακολουθήσουν 
κι άλλες σειρές στο Netfl ix. Η δραμα-
τική σειρά του Χριστόφορου 
Παπακαλιάτη προβάλλεται 
στην πλατφόρμα από τις 
19 Δεκεμβρίου 2022 
και δεν έχει πέσει από 
την 1η θέση του ελλη-
νικού Top10. Μάλιστα 
σύντομα θα είναι δια-
θέσιμη και στις υπόλοι-
πες χώρες του κόσμου.

Η επιτυχία της δεν έχει 
περάσει απαρατήρητη από 
τους υπεύθυνους του Netfl ix, οι 
οποίοι έχουν ήδη εντοπίσει την επόμενη 

σειρά του MEGA που θα εντάξουν στην 
πλατφόρμα.

Ο λόγος για τη Milky Way, την 
οποία σκηνοθετεί ο Βασίλης 

Κεκάτος, που το 2019 
βραβεύθηκε με Χρυ-
σό Φοίνικα στο Δι-
εθνές Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου 
Καννών για την 
ελληνογαλλική ται-
νία μικρού μήκους 

«Η απόσταση ανά-
μεσα σε εμάς και τον 

ουρανό» (The Distance 
Between Us and the Sky).

Το Netfl ix θέλει να αποκτήσει τη νέα 

μίνι σειρά οκτώ επεισοδίων του MEGA 
μετά την τηλεοπτική της προβολή, όπως 
ακριβώς έκανε και με το Maestro.

Με ένα ξεχωριστό καστ ηθοποιών, τα 
γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει στην Αθή-
να και θα συνεχιστούν σε τοποθεσίες της 
Πελοποννήσου και της Βορείου Ελλάδας, 
όπως η Φολόη, η Ξάνθη και ο Έβρος.

Το Milky Way είναι, σύμφωνα με τον 
καταξιωμένο διεθνώς 30χρονο κινηματο-
γραφιστή, η ιστορία μιας έφηβης η οποία 
«αντιτίθεται σε αυτό που ο περίγυρός της 
προσπαθεί να της επιβάλει ως σωστό και 
ηθικό, για να βρει τελικά τον δικό της δρό-
μο στη ζωή, διεκδικώντας το αυτονόητο 
δικαίωμα στην αυτοδιάθεση»

Milky Way: Nέα ελληνική σειρά του MEGA 
θα προβληθεί στο Netfl ix

Συνέντευξη 
του Εβρίτη 
ηθοποιού 

Στη συνέντευξη που έδωσε ο 
Γιάννης Στάνκογλου στον Βασίλη 
Ανδριτσάνο για το περιοδικό Τη-
λέραμα ο Εβρίτης ηθοποιός μίλη-
σε για την πετυχημένη σειρά «Αυτή 
η νύχτα μένει» έχει καταφέρει να 
αποκτήσει το δικό της τηλεοπτικό 
κοινό μέσα από τις πολύ καλές ερ-
μηνείες των πρωταγωνιστών και το 
ενδιαφέρον σενάριο που βασίζεται 
στο βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρή. 

Έχει τύχει να πάτε σε κάποιο 
τέτοιο μαγαζί σαν το «Όνειρο» τη 
δεκαετία του ’80; Ναι, βέβαια έχει 
τύχει! Τα καλοκαίρια μου τα περ-
νούσα στον Έβρο. Η περιοχή είχε 

τέτοια σκυλάδικα παλιά. Αλλά και 
στην Αθήνα είχα πάει. Έκανα παρέα 
με μεγαλύτερους μου από μικρός, 
οπότε «κουβαλιόμουνα» κι εγώ μαζί 
τους. Το έχω ζήσει και εγώ λοιπόν 
όλο αυτό το κλίμα.

Φέτος η τηλεόραση έχει πολ-
λές σειρές. Υπάρχει όμως κοινό για 
όλες;

Νομίζω, έτσι όπως έχει γίνει πια 
με τις πλατφόρμες, κοινό υπάρχει, 
χρόνος δεν υπάρχει ώστε να τις δει 
το κοινό. Όπως και εμείς δουλεύ-
ουμε πάρα πολύ, έτσι κι οι θεατές 
δουλεύουν πολύ. Και μέσα από τις 
πλατφόρμες επιλέγουν ποια δου-

λειά θα δουν, γιατί δεν μπορούν 
να τις δουν όλες. Πάντα έτσι γινό-
ταν. Το κοινό επιλέγει τη σειρά που 
του αρέσει και εκεί ξεχωρίζει ποια 
δουλειά πάει πολύ καλά.

Είστε τέτοιος τηλεθεατής; Θα 
δείτε μια σειρά στον δικό σας χρό-
νο μέσω ίντερνετ;

Με τα γυρίσματα και το θέατρο, 
δεν έχω πάρα πολύ χρόνο για να 
το δω, οπότε θα κάνω λίγο forward 
και θα δω κάποιες σειρές αποσπα-
σματικά, γιατί προσπαθώ τον ελεύ-
θερο μου χρόνο να τον περνώ με 
τα παιδιά μου

Γιάννης Στάνκογλου: Κοινό υπάρχει για 
τις σειρές, χρόνος δεν υπάρχει 

Για την περιπέτεια  που αντιμε-
τώπισε με την υγεία του μίλησε ο 
Ηλίας Μαμαλάκης σε συνέντευ-
ξη που παραχώρησε στο Star. Ο 
αγαπημένος σεφ, που νοσηλεύ-
τηκε τον Νοέμβρη σε νοσοκομείο 
της Κύπρου, αποκάλυψε ότι είχε 
κολλήσει ένα μικρόβιο. 

«Πέρασα πολύ δύσκολη πε-
ρίπτωση. Άρπαξα ένα μικρόβιο, 

το οποίο με ταλαιπώρησε πολύ, 
αλλά τώρα είμαι μάχιμος. Μου 
δημιούργησε ένα σηπτικό σοκ και 
σταμάτησαν να δουλεύουν οι νε-
φροί. Η πίεση έπεσε πάρα πολύ 
χαμηλά και με οδήγησαν αμέσως 
στην εντατική. Αυτό με έσωσε. Αν 
δεν με πήγαιναν στα επείγοντα, 
πιθανόν να μην ζούσα τώρα», εί-
πε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τη σύζυγό του με 
την οποία είναι δέκα χρόνια μα-
ζί, σημείωσε πως «Συμπλέουμε 
και λατρεύει τα εγγόνια της και 
τα εγγόνια μου. Εγώ είμαι λίγο 
πιο απομακρυσμένος, είναι στη 
φάση που είναι μωράκια. Ιδιαί-
τερα με τον μικρό Ηλία είμαστε 
σε άριστη σχέση».

Μαμαλάκης: «Αν δεν με πήγαιναν στα
 επείγοντα, πιθανόν να μη ζούσα τώρα»

The Crown: Η Olivia Colman αποκάλυψε τι 
«έκλεψε» από τα γυρίσματα της σειράς

Showbiz

O 
αγαπημένος 

σεφ μίλησε για την 
περιπέτεια με την 

υγεία του

«το πρώτο πράγμα που βλέπω σε μια επαγγελματική πρόταση είναι κατά πόσο θα είμαι 
ελεύθερος να κάνω αυτό που πιστεύω. Σέβομαι τους συνεργάτες μου αλλά σέβομαι και 

τον εαυτό μου. Έχω πει λίγα όχι και έχω πει πολλά ναι σε κακές δουλειές.» 
 Ρένος Χαραλαμπίδης ,ηθοποιός

Tα 
γυρίσματα της 

σειράς έχουν ήδη 
ξεκινήσει στην Αθήνα 

και θα συνεχιστούν 
και στον Έβρο 

Κατάφερε και 
έκανε δικό της ένα 

ιδιαίτερο ενθύμιο πριν 
εγκαταλείψει τα ανάκτορα 

του Μπάκιγχαμτα 
ανάκτορα του 
Μπάκιγχαμ
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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

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

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

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Μαλγάρων 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551081455

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Καύσιμα

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

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

Φωτοβολταϊκά
Ενέργεια

Ακίνητα

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

Ξενοδοχεία

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

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

Καφέ
Εστίαση

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

Μηχανές
Ποδήλατα

Γερανοί

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

Εμπόριο

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

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

ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Εμπόριο 
Δίκαια Έβρου

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

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

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

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

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

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

Tρόφημα
Ποτά

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επεξεργασία Ξυλείας
Φυλάκιο  •  Κυπρίνος
Τηλέφωνο : 2552095493

Ξυλεία

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

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

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

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

Φροντιστήρια

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

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

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
14ης Μαΐου  77 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551 081414
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Πέντε μυστικά 
μαγειρικής για 
καλύτερα πιάτα!

Μπορεί να τα γνωρίζετε από τη μα-
μά και τη γιαγιά, μπορεί να μην τα έχε-
τε ξανακούσει ποτέ στη ζωή σας. Όπως 
και να ‘χει, τα παρακάτω κόλπα θα σας 
βοηθήσουν στη μαγειρική σας.

Για φρέσκα αυγά
Θέλετε να επιβεβαιώσετε πόσο φρέ-

σκα είναι τα αυγά στο ψυγείο σας; Γε-
μίστε ένα ποτήρι νερό και βυθίστε τα. 
Τα φρέσκα βουλιάζουν, ενώ τα παλιά 
επιπλέουν.

Για φρέσκα βότανα
Για να διατηρήσετε τα βότανά σας 

φρέσκα μέχρι και ένα μήνα, αποθηκεύστε 
τα σε δέσμες, πλυμένα και σφραγισμένα 
σε πλαστικές σακούλες στο ψυγείο. Όταν 
τα χρειαστείτε, μπορείτε να τα ξεπαγώ-
σετε άμεσα στην κατσαρόλα ή το τηγά-

νι και θα είναι πιο εύκολο να τα κόψετε.
Για φρέσκο τυρί
Αν το τυρί σας σκληραίνει και στε-

γνώνει, μπορείτε να το προστατέψετε 
απλώνοντας βούτυρο ή μαργαρίνη στις 
πλευρές που έχει κοπεί, έτσι ώστε να 
σφραγίσετε την υγρασία του.

Για τραγανά λαχανικά
Αν λαχανικά όπως τα ραπανάκια, το 

σέλερι ή τα καρότα χάσουν την τραγα-
νή υφή τους, βάλτε τα σε ένα μπολ με 
παγωμένο νερό, μαζί με μια φέτα ωμής 
πατάτας. Θα ξαναζωντανέψουν αμέσως.

Για τρυφερό κρέας
Για να έχετε νόστιμο και τρυφερό απο-

τέλεσμα στο κρέας σας, μαρινάρετε τα 
σκληρά κομμάτια κρέατος σε τουλάχι-
στον ένα από τα παρακάτω: μπίρα, ξίδι, 
χυμό εσπεριδοειδών, παπάγιας, ντομάτας 
ή ανανά. Τα υγρά αυτά περιέχουν ένζυ-
μα ή οξέα που θα το μαλακώσουν. Δο-
κιμάστε, επίσης, να χαράξετε απαλά την 
επιφάνειά του –για καλύτερα αποτελέ-
σματα, κόψτε αντίθετα από τις ίνες του.
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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
14:00-22:00 Αχτσή Α. - Αχτσής Σ. Λ. Δημο-
κρατίας 152 (έναντι SevenSpot) ✆2551029523
18:00-08:00 Ηλιάκη Βιζβύζη 7 & Μαζαρά-
κη ✆2551029367

ΦΕΡΕΣ 
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 ✆2555022273

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Παρασκευόπουλος Ιωάννης  Βενιζέλου 93 
✆2553023544

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Χατζηγιάννη Ισιδώρα - Δήμητρα Ευριπίδου 
19  ✆2552024315

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

Παρθένα, Παρθενόπη.

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ μου Κριέ Χρόνια πολλά, για σή-
μερα Παρασκευή των Θεοφανίων απο-
λαμβάνεις το σεβασμό και τον θαυμα-
σμό του κοινωνικού σου περίγυρου! Θα 
μπορέσεις να εκπληρώσεις φιλοδοξίες 
και επιθυμίες! 
      
ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ μου Ταύρε Χρόνια πολλά, για 
σήμερα Παρασκευή των Θεοφανίων , 
διεκδικείς να εκπληρώσεις επιθυμίες, 
στόχους και ανάγκες! Η συμπεριφορά 
σου στους γύρω σου, θα είναι άμεση 
και έντιμη, γεγονός που θα σε κάνει πε-
ριζήτητο και αγαπητό στους κοινωνικούς 
σου κύκλους!       

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ μου Δίδυμε Χρόνια πολλά, για 
σήμερα Παρασκευή των Θεοφανίων , 
παραδόξως, έχεις ανάγκη για στιγμές 
μοναξιάς και ενδοσκόπησης! Απέφυγε 
λοιπόν, έστω για σήμερα, να εκδηλώ-
νεις τα συναισθήματα σου στους γύρω 
σου, όπως και τις επιθυμίες, τις ιδέες, τις 
σκέψεις και τις ανάγκες σου!  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ μου Καρκίνε Χρόνια πολλά, για 
σήμερα Παρασκευή των Θεοφανίων , εί-
ναι η κατάλληλη ημέρα, για να πλησιά-
σεις ξανά σημαντικά πρόσωπα για εσέ-
να, που είχατε απομακρυνθεί για κάποιο 
λόγο, όπως επίσης και για να ενισχύσεις 
τον κοινωνικό σου κύκλο με νέες ενδια-
φέρουσες επαφές και γνωριμίες!   

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ μου Λέοντα Χρόνια πολλά, για 
σήμερα Παρασκευή των Θεοφανίων , 
θα αισθανθείς ιδιαίτερα απαραίτητος για 
τους γύρω σου! Ο κοινωνικός σου περί-
γυρος, θεωρεί τις συμβουλές, τις ιδέες 
και τις απόψεις σου, πολύτιμες και απο-
ζητούν την βοήθεια σου επανειλημμένα!     

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ μου Παρθένε Χρόνια πολλά, 
για σήμερα Παρασκευή των Θεοφανί-
ων , εσύ καλοπερνάς και απολαμβάνεις 
στιγμές! Η παθιασμένη σου παροντική 
προσωπικότητα, αποζητά θάρρος και θέ-
ληση και θα δεις, πως θα έρθουν πολλές 
στιγμές διασκέδασης!

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ μου Ζυγέ Χρόνια πολλά, για 
σήμερα Παρασκευή των Θεοφανίων , 
θα ασχοληθείς πολύ με το σπίτι και την 
οικογένεια, κυρίως γιατί θα είσαι εσύ το 
άτομο που πρέπει να βρει λύσεις και να 
βελτιώσει τις καταστάσεις!     

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Καλό Σαββατοκύριακο! Φίλε Σκορπιέ, 
σήμερα οι δράσεις σου, οι καταστάσεις, 
οι συγκυρίες και οι επαφές που θα ασχο-
ληθείς, βασίζονται κυρίως στην πνευμα-
τική σου περιέργεια, όπως και στις αξιο-
θαύμαστες πρωτοπόρες ιδέες σου, που 
επιθυμείς διακαώς να μοιραστείς!  

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ μου Τοξότη Χρόνια πολλά, για 
σήμερα Παρασκευή των Θεοφανίων , θα 
πάρεις σίγουρα αυτό που αξίζεις, αφού 
επιτέλους ανταμείβονται οι αγώνες και 
οι κόποι σου! Η ισχυρή σου ανάγκη για 
σιγουριά, σταθερότητα και ασφάλεια, 
εκπληρώνεται! 

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ μου Αιγόκερε Χρόνια πολλά, για 
σήμερα Παρασκευή των Θεοφανίων , με 
την Σελήνη στον Καρκίνο, να είναι απέ-
ναντι σου, ενισχύεις ακόμα περισσότε-
ρο τις σχέσεις σου και η μέρα σου είναι 
απόλυτα συντοφική!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ μου Υδροχόε Χρόνια πολλά, 
για σήμερα Παρασκευή των Θεοφανί-
ων , η ισχυρή σου διαίσθηση, αλλά και 
η ανεπτυγμένη διορατικότητα σου, θα 
σου δώσουν πολλές λύσεις που θες, σε 
θέματα που σε απασχολούν καιρό τώρα! 

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ μου Ιχθύ Χρόνια πολλά, για σή-
μερα Παρασκευή των Θεοφανίων , οι 
φίλοι σου θα είναι δίπλα σου και σου 
αποδεικνύουν με ποικίλους τρόπους την 
αγάπη και την αφοσίωση τους! Ετοιμά-
σου την σημερινή ημέρα, για κάποιες 
απρόσμενες!

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€

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ
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Μάγεψε το κοινό η ξε-
χωριστή Πρωτοχρονιάτικη 
συναυλία του Δημοτικού 
Ωδείου Αλεξανδρούπολης 
που πραγματοποιήθηκε στην 
αίθουσα αφίξεων του Διε-
θνούς Αερολιμένα “ΔΗΜΟ-
ΚΡΙΤΟΣ” το βράδυ του Σαβ-
βάτου 7.01.2023.

Η ορχήστρα του Δημοτι-
κού Ωδείου Αλεξανδρούπο-
λης υπό τη διεύθυνση του 
Δημήτρη Κανίδη και η Χο-
ρωδία που αποτελούνται 
από Καθηγητές και προχω-
ρημένους μαθητές συμπράτ-
τοντας με 14 καλεσμένους 
επαγγελματίες μουσικούς, 

δημιούργησαν ένα συμφω-
νικό σύνολο που ταξίδεψε 
τους παριστάμενους στην αί-
θουσα αφίξεων του Αερολι-
μένα “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”, σε μια 
μοναδική μουσική διαδρομή 
παρόμοια με αυτές που συ-
νηθίζονται σε μεγάλες Ευ-
ρωπαϊκές σκηνές. 

Λίγο πριν την έναρξη της 
συναυλίας ο δήμαρχος κ. 
Γιάννης Ζαμπούκης τόνισε 
ότι «ο Δήμος Αλεξανδρούπο-
λης προσεγγίζει τον Διεθνή 
Κρατικό Αερολιμένα “ΔΗ-
ΜΟΚΡΙΤΟΣ” ως εναλλακτι-
κό χώρο πολιτισμού και επι-
κοινωνίας μέσω της τέχνης», 

κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά 
στην εξωστρέφεια που δι-
ακρίνει το Δημοτικό Ωδείο 
Αλεξανδρούπολης ενώ απέ-
δωσε συμβολικά ένα ενθύμιο 
στην απερχόμενη Διευθύ-
ντρια του Δ.Ω.Α. κα Μερόπη 

Κολλάρου για την πολυετή 
συμβολή της στην εύρυθμη 
λειτουργία και στην παρα-
γωγή ιδιαιτέρως ποιοτικού 
έργου από το δημοτικό μας 
ωδείο

16 TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ   Η  ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΠΟΥ  ΑΞΙΖΕΙ  ΣΤΟΥΣ  ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ

Μας «ταξίδεψε» η Πρωτοχρονιάτικη 
συναυλία του Δημοτικού Ωδείου 
Αλεξανδρούπολης

Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΦΙΞΕΩΝ ΤΟΥ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 
ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΕ ΣΕ ΜΙΑ 
ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΠΑΝΔΑΙΣΙΑΣ 

«Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προσεγγίζει 
τον Διεθνή Κρατικό Αερολιμένα 
“ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” ως εναλλακτικό χώρο 
πολιτισμού και επικοινωνίας μέσω της 
τέχνης»,ανέφερε ο Δήμαρχος κ. Ζαμπούκης
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