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Φλεβάρη η κορύφωση κρουσμάτων 
στην Παιδιατρική του Νοσοκομείου 

Αλεξανδρούπολης

Η εικόνα του ΠΓΝΑ είναι σήμερα διαχειρίσιμη, εκτιμά ο Διευθυντής 
της Παιδιατρικής κλινικής και καθηγητής Παιδιατρικής του ΔΠΘ 

Ελπιδοφόρος Μανταδάκης. «Έχω παράπονο. Έχουμε λίγους γιατρούς 
στην Παιδιατρική» τονίζει �6

Έβρος: Ούτε το 2022 επανήλθαν οι 
οδικές αφίξεις στα προ – covid επίπεδα

Μειωμένη η κίνηση κατά 21,5% στο τελωνείο Κήπων και κατά 54% 
στις Καστανιές, σε σχέση με το 2019. Ωστόσο, το 2022 ήταν πολύ κα-
λύτερο από το 2021, με σημαντική αύξηση αφίξεων σε όλα τα τελω-

νεία του νομού
� 5

Η αγανάκτηση 
μιας φοιτήτριας 

νοσηλευτικής στο 
Διδυμότειχο

Καταγγέλλει προβλήματα 
στη σχολή που της δημιουρ-
γούν εμπόδια στην απόκτηση 

του πτυχίου της
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Από τον Εθνικό 
Αλεξανδρούπολης 

στον ΠΑΟ

Νεαρός δοκιμαζόταν για 
καιρό από τους πράσινους 
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Απεβίωσε ο αγαπητός ιερέας της Απεβίωσε ο αγαπητός ιερέας της 
Αγ. Μαρίνας Μαΐστρου Απόστολος Αγ. Μαρίνας Μαΐστρου Απόστολος 
Κατσιπτσάκης   Κατσιπτσάκης   

Διαδοχικές συσκέψεις για 
τα έργα πολιτισμού στην 

Περιφέρεια ΑΜΘ
Υπό την Υπουργό πολιτισμού Λ. Μενδώνη και στελεχών 

της ΠΑΜΘ. Αντικείμενο η εξέλιξη των έργων για 
την προστασία και την ανάδειξη της μνημειακής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής μας
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Άκης Παρασκευόπουλος: 
Καμία έκπληξη στο ψηφοδέλτιο 

της ΝΔ στον Έβρο 
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470 νέες επιχειρήσεις 
στον Έβρο το 2022, 
132 τα λουκέτα 

● Οι περισσότερες αφορούν τον κλάδο της παροχής υπηρεσιών 

● Την ίδια στιγμή, έκλεισαν 132 επιχειρήσεις, από τις οποίες, οι 49 ήταν εμπορικές

● Τοψίδης: «Οι Εβρίτες και οι Εβρίτισσες τολμούν και ρισκάρουν παρά τις δυσκολίες»

● Τι δείχνει η σύγκριση με το 2021

● Τι δείχνουν τα στοιχεία του Επιμελητηρίου � 9

«Πράσινο» στη Resinvest για «Πράσινο» στη Resinvest για 
μεγάλο φωτοβολταϊκό σταθμό μεγάλο φωτοβολταϊκό σταθμό 
στην Αλεξανδρούποληστην Αλεξανδρούπολη
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
∆. Μπένδρελης

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

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

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

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1822
Η A’ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύ-
ρου καθιερώνει τη γαλανόλευκη 
ως επίσημο σύμβολο του επανα-
στατημένου γένους των Ελλήνων.

1898
Ο Εμίλ Ζολά δημοσιεύει στην εφη-
μερίδα «L’ Aurore» μία ανοιχτή επι-
στολή προς τον πρόεδρο της Γαλ-
λίας, υπό τον τίτλο «Κατηγορώ», 
για την Υπόθεση Ντρέιφους.

1930
Ο Μίκυ Μάους κάνει την παρθε-
νική του εμφάνιση σε κόμικ στριπ.

1980
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου 
των Πρασίνων στην Καρλσρούη 
της ∆υτικής Γερμανίας αποφασί-
ζεται η δημιουργία ομοσπονδιακού 
κόμματος με τον τίτλο «Οι Πράσι-
νοι» («Die Grünen»).

1991
Ο ποδοσφαιρικός αγώνας μετα-
ξύ της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού 
διακόπτεται από τον διαιτητή Ζα-
κεστίδη στο 85ο λεπτό κι ενώ οι 
ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-1, 
καθώς η ατμόσφαιρα έχει γίνει 
αφόρητη λόγω ρίψης δακρυγό-
νων από την αστυνομία. Έξω από 
το γήπεδο, ο νεαρός φίλαθλος του 
Ολυμπιακού Παναγιώτου σκοτώ-
νεται από φωτοβολίδα. Ο αγώνας 
θα επαναληφθεί μετά ένα μήνα 
στη Ρόδο και η ΑΕΚ θα νικήσει 
με 1-0.

1992
Η Ιαπωνία ζητά συγγνώμη που 
εξανάγκασε τις γυναίκες της Κο-
ρέας σε σεξουαλική δουλεία κατά 
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1859
Κωστής Παλαμάς, έλληνας ποιη-
τής. (Θαν. 27/2/1943)

1910
Γιάννης Τσαρούχης, έλληνας ζω-
γράφος. (Θαν. 20/7/1989)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1993
Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, έλληνας 
ζωγράφος και συγγραφέας. (Γεν. 
17/10/1908)

2018
Τζίμης Πανούσης, έλληνας σατιρι-
κός καλλιτέχνης. (Γεν. 12/2/1954)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Εκλογές 2015: Τα κόμματα και οι 65 
υποψήφιοι στον Έβρο

13
IAN
2015

Συνολικά 21 κόμματα, τέσσερις συνασπι-
σμοί κομμάτων κι ένας ανεξάρτητος συνδυ-
ασμός δήλωσαν συμμετοχή στις βουλευτικές 
εκλογές της 25ης Ιανουαρίου. Στον Έβρο, κα-
τέθεσαν ψηφοδέλτια 16 κόμματα και συνασπι-
σμοί κομμάτων, ωστόσο, τον τελευταίο λόγο 
για το πόσα κόμματα ή συνασπισμοί κομμά-
των θα κατέλθουν στις επερχόμενες βουλευτι-
κές εκλογές θα τον έχει το Α΄ Τμήμα του Αρεί-
ου Πάγου το οποίο θα προβεί στην ανακήρυξη 
των κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων

Στις κάλπες που θα στηθούν σε 328 
εκλογικά τμήματα θα προσέλθουν στις 
25 Ιανουαρίου 162.372 Εβρίτες, μετά και 
την πρόσφατη αναθεώρηση των εκλογι-
κών καταλόγων. Και σε αυτή την εκλογική 
αναμέτρηση, ο αριθμός των εκλογέων δι-
αγράφει πτωτική πορεία, ενώ για λόγους 
οικονομίας και τα εκλογικά τμήματα του νο-
μού θα είναι λιγότερα, όπως άλλωστε και 
ο αριθμός των δικαστικών αντιπροσώπων

Ο καιρός σήμερα

3
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Ανατολή - 07:40
Δύση - 17:11
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Μία ματιά στο παρελθόν, με αφορμή το θάνατο του τέως Βασιλιά Κων/νου του Β’. Στις 8 Δε-
κεμβρίου 1974 διεξήχθη δημοψήφισμα στην Ελλάδα για τη μορφή του πολιτεύματος μεταξύ 
Βασιλευόμενης και Αβασίλευτης Δημοκρατίας. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν 69,2% 
υπέρ της Αβασίλευτης Δημοκρατίας.  Οι εκλογικές περιφέρειες όπου η βασιλευομένη έλαβε τα 
ανώτατα ποσοστά είναι οι ακόλουθες: Λακωνία το 59,52%, Ροδόπη το 50,54%, Μεσσηνία το 
49,24%, Ηλεία το 46,88% και η Αργολίδα το 46,67%. (xronos.gr)

Η ΝΔ θα κερδίσει τις 3 από 
τις 4 έδρες στον νομό... Στις 
δεύτερες εκλογές θα αποκα-
τασταθεί η τάξη και η ΝΔ αυ-
τό που έχει κεκτημένο στον 
Έβρο θα το συνεχίσει εκλέ-
γοντας 3 βουλευτές.

Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΕΠ ΕΒΡΟΥ ΝΔ

Είπαν

H Αλεξανδρούπολη θα είναι 
η πλέον αναπτυσσόμενη πό-
λη της χώρας για την επόμε-
νη δεκαετία… Όταν αρχίσει η 
Αλεξανδρούπολη να τρέχει με 
πάρα πολύ μεγάλους ρυθμούς, 
αποκλείεται να μην επηρεά-
σει τον υπόλοιπο νομό (…) θα 
φτάσει και στο Διδυμότειχο και 
στην Ορεστιάδα η ανάπτυξη, 
αναπόφευκτα.
Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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Μικρογνωμικά

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα 
πραγματοποιήσουν την Κυριακή 15 Ια-
νουαρίου στις 12 το μεσημέρι οι Παλιν-
νοστούντες Πόντιοι από τη Βόρεια Ελ-
λάδα διεκδικώντας την ολική διαγραφή 
των δανείων τους. Ακόμα μία προσπά-
θεια να ακουστούν γίνεται στην  Αλε-
ξανδρούπολη, ώστε να καταθέσουν για 
ακόμα μια φορά την αγανάκτησή τους 

για το θέμα, αλλά και να οργανωθούν 
για την προσφυγή τους στα Ευρωπαϊ-
κά δικαστήρια, ζητώντας την διαγραφή 
των δανείων τους.

Το προηγούμενο διάστημα εκατο-
ντάδες ομογενείς παλιννοστούντες δι-
αδήλωσαν σε πόλεις της Περιφέρειάς 
μας διεκδικώντας την προστασία των 
σπιτιών τους.

Τι πιο λογικό

Κάτι πάει στραβά
Ο νομός Σερρών πανηγυρίζει τη παρου-

σία δύο ομάδων του στα προημιτελικά του 
κυπέλλου Ελλάδας. Του ιστορικού Πανσερ-
ραϊκού και του Απόλλωνα Παραλιμνίου, μιας 
ομάδας πόλης 1000 κατοίκων, αντιπάλου 
της Αλεξανδρούπολης στη Γ΄Εθνική. Την 
ίδια στιγμή εδώ και χρόνια, ο νομός Εβρου 
και η πρωτεύουσα του (σχεδόν 70 χιλιάδων 
κατοίκων) με το ζόρι κρατά μια ομάδα στην 
Τρίτη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαί-
ρου., Με μεγάλο ζόρι

Γ.Π.   

Είχε πλάκα
Πολλές οι αναρτήσεις, τα σχόλια και οι 

καβγάδες στα social media τις τελευταίες 
μέρες, μετά τον θάνατο του τέως Βασιλιά. 
Δεν έλειψαν οι υπερβολές, ένθεν κι ένθεν, 
όπως και οι προσπάθειες αγιοποίησής του 
και αμφισβήτησης ιστορικών γεγονότων, 
στο πνεύμα του «ο νεκρός δεδικαίωται». 
Το πλέον αστείο στην όλη υπόθεση, ήταν 
κάτι οργισμένα σχόλια από όσους φοβήθη-
καν μη τυχόν και τους περάσουμε για τίπο-
τα… ακροδεξιούς, λόγω της εμφανούς αγά-
πης τους προς τον τέως, με αποτέλεσμα να 
φτάνουν στο σημείο να ζητούν μέχρι και να 
αποσύρουν τα σχόλιά τους, όσοι εξέφρα-
σαν αντίθετη άποψη, επιβεβαιώνοντας έτσι 
τις υποψίες μας…

Κ.Η. 

Η περιπέτεια του 6χρονου από τα Γρε-
βενά, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά 
από μια περιπετειώδη διακομιδή, ανέδει-
ξε το νευραλγικό ζήτημα των λιγοστών 
ΜΕΘ Παίδων στη χώρα μας. Υπενθυμί-
ζεται πως το αγόρι μεταφέρθηκε διασω-
ληνωμένο από το νοσοκομείο των Γρεβε-
νών– έπειτα από ανακοπή καρδιάς που 
είχε υποστεί- στο πανεπιστημιακό νοσο-
κομείο Πατρών στο Ρίο.

Παρότι το κοντινότερο νοσοκομείο με 
ΜΕΘ Παίδων ήταν το Ιπποκράτειο Θεσ-
σαλονίκης, το τελευταίο, δεν μπορούσε 
να αναλάβει τον 6χρονο, μιας και ήταν 
κατειλημμένες και οι 8 κλίνες ΜΕΘ Παί-
δων που διαθέτει. Το ασθενοφόρο που 
μετέφερε τον 6χρονο παρουσίασε μη-
χανική βλάβη και χρειάστηκε να αντικα-
τασταθεί από άλλο όχημα του σταθμού 
του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων. Δύο ημέρες μετά 
τη διακομιδή του στο Ρίο, ανακοινώθηκε 
πως ο 6χρονος ήταν εγκεφαλικά νεκρός.

Στην ουσία, ολόκληρη η Βόρεια Ελλά-
δα στηρίζεται στις οκτώ παιδιατρικές κλί-
νες εντατικής θεραπείας στο Ιπποκράτειο 
(στο νοσοκομείο υπάρχουν και 2 κλίνες 

ΜΕΘ COVID και άλλες 2 για νεογνά). Από 
τη στιγμή που ξεκίνησαν φέτος με ένταση 
οι ιώσεις και οι λοιμώξεις του αναπνευ-
στικού, οι 8 κλίνες του Ιπποκράτειου είναι 
σχεδόν πάντα κατειλημμένες.

Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος 
ανακοινώνει 600 νέες προσλήψεις ειδι-
κών φρουρών. Όχι, δεν είναι λαϊκισμός. 
Είναι η πικρή, παράλογη αλήθεια αυτής 
της χώρας. 

Κ.Η.

Κι όμως, συνέβη
Πείστηκε ότι η Amber Heard, η διάσημη 

Αμερικανίδα ηθοποιός, πρώην σύζυγος του 
Johnnie Depp, τον εντόπισε μέσω Facebook 
και του ζήτησε συνεργασία προκειμένου να 
ανοίξει μαζί του… δουλειές στην Ελλάδα!!! 
Ο λόγος για έναν 35χρονο, κατά δήλωσή 
του πρώην άνεργο και σήμερα επιχειρημα-
τία αγρότη, ο οποίος βρέθηκε ενώπιον του 
Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, να εξι-
στορεί το χρονικό της εξαπάτησής του από 
δίκτυο επιτηδείων, οι οποίοι κατάφεραν να 
του αποσπάσουν χρηματικό ποσό, ύψους 
5.000 ευρώ. 

«Εσείς πιστέψατε ότι η υπαρκτή ηθο-

ποιός επικοινώνησε μαζί σας;» η ερώτηση 
με έκπληξη από την πρόεδρο της έδρας. 
«Ναι φυσικά. Έβλεπα τη δραστηριότητά της. 
Απαντούσε στα μηνύματα των χρηστών και 
επίσης είχε προχωρήσει σε διάφορες επεν-
δύσεις. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Με μπέρ-
δεψε. Αγχώθηκα, ζαλίστηκα», κατέθεσε ο 
35χρονος ενώπιον του δικαστηρίου, ο οποί-
ος μάλιστα είπε ότι είχε προσπαθήσει να τον 
εξαπατήσει και η … Σαρλίζ Θέρον! «Δεν ήξε-
ρα για διαδικτυακές απάτες. Αυτοί οι άνθρω-
ποι είχαν καλά οργανωμένο σύστημα και πεί-
στηκα... Μου έχει στείλει μήνυμα και η Σαρλίζ 
Θερόν, αλλά πλέον ξέρω», είπε ο ίδιος…!

Κ.Η. 

Διαμαρτυρία παλιννοστούντων 
Ποντίων στον Φάρο
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Έφυγε από τη ζωή ο αγαπητός 
ιερέας της Μαΐστρου Απόστολος 
Κατσιπτσάκης. Η Ιερά Μητρόπο-
λη Αλεξανδρουπόλεως μετά συ-
γκινήσεως αναγγέλλει την προς 
Κύριον εκδημία του μακαριστού 
κληρικού της, πρωτοπρεσβυτέ-
ρου π. Αποστόλου Κατσιπτσάκη, 
εφημερίου του Ιερού Ναού Αγίας 
Μαρίνας Μαΐστρου σε ηλικία 80 
ετών. Η κηδεία του μακαριστού 
π. Αποστόλου θα τελεσθεί την 
Παρασκευή 13 Ιανουαρίου στις 
10.30’ στον Ιερό Ναό Αγίας Μα-
ρίνας στον Μαΐστρο.

  
Βιογραφικό

Ο μακαριστός π. Απόστολος 
Κατσιπτσάκης γεννήθηκε στη 
Βρυσούλα του Έβρου στις 9 Μα-
ΐου 1942 από τους γονείς του 
Στέφανο και Σταματία.

Από πολύ μικρός έδειξε μεγά-
λη αγάπη για την Εκκλησία και τε-
ράστια κλίση στην εκκλησιαστική 
μουσική. Εξάσκησε την ψαλτική 
τέχνη σ’ όλη του τη ζωή (περίπου 
70 έτη) και ως ιεροψάλτης σε δι-

άφορες ενορίες, αλλά και αργό-
τερα ως κληρικός ψάλλοντας με 
την καρδιά του σε αναρίθμητες 
πανηγύρεις, εσπερινούς, λειτουρ-
γίες, αγρυπνίες, παρακλήσεις και 
ακολουθίες σε όλους τους Ναούς 
της Μητροπόλεώς μας.

 Συγκεκριμένα προ της 
χειροτονίας του υπηρέτησε 
ως ιεροψάλτης:

· 1956-1958 στον Ι.Ν. Αγίου 
Γεωργίου Ταύρης (από ηλικία 14 
ετών)

· 1960-1963 στον Ι.Ν. Παναγί-
ας Κοσμοσώτειρας Φερών

· 1967-1970 στον Ι.Ν. Αγίων 
Θεοδώρων Ορεστιάδος

· 1970-1975 στον Μητροπο-
λιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Αλε-
ξανδρουπόλεως

Για την μεγάλη του προσφορά 
και ανιδιοτελή ιεροψαλτική δια-
κονία, του απενεμήθη από τον 
μητροπολίτη Άνθιμο Ρούσσα τα 
Χριστούγεννα του 2002 «Ευερ-
γετήριον Γράμμα» της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως.

Κατά τα έτη 1963-1965 υπη-
ρέτησε τη στρατιωτική του θητεία. 
Μετά την απόλυσή του παντρεύ-
τηκε στις 6 Οκτωβρίου 1965 την 
Βασιλική Γιακουμίδη με την οποία 
απέκτησαν τρία τέκνα, την Σταυ-
ρούλα, τον Στέφανο και την Μα-
ρίνα.

Κατά το έτος 1977 παρακο-
λούθησε ειδικά μαθήματα και 
έλαβε Πτυχίο Ειδικής Σχολής Ιε-
ρατικής Μορφώσεως της Ιεράς 
Μητροπόλεως Αλεξανδρουπό-
λεως.

Χειροτονήθηκε διάκονος από 
τον μητροπολίτη Αλεξανδρου-
πόλεως Άνθιμο Ρούσσα στις 16 
Φεβρουαρίου 1975 στον Μητρο-
πολιτικό Ναό του Αγίου Νικολά-
ου και διορίσθηκε ως διάκονος 
στον ίδιο ναό.

Την 1η Αυγούστου 1976 χει-
ροτονήθηκε πρεσβύτερος από 
τον μητροπολίτη Αλεξανδρου-
πόλεως Άνθιμο Ρούσσα στον 
Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου 
Νικολάου και διορίσθηκε εφη-
μέριος του Ιερού Ναού Αγίου Γε-

ωργίου Μαΐστρου και ανέλαβε 
την διακονία και διαχείριση του 
Προσκυνήματος της Αγίας Μα-
ρίνας Μαΐστρου. Στον ναό αυτό 
αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του 
υπηρετώντας τους προσκυνητές 
για 46 χρόνια μέχρι το τέλος του 
επί γης βίου του.

Έλαβε τα εκκλησιαστικά οφφί-
κια του Οικονόμου στις 20 Μαΐου 
1990 και του Πρωτοπρεσβυτέ-
ρου στις 17 Ιουλίου 2006, ενώ 
του δόθηκε από το 2000 η άδεια 
να εξομολογεί.

Εκοιμήθη την Τετάρτη 11 Ια-
νουαρίου 2023 μετά από ολιγο-
ήμερη ασθένεια.

Το μήνυμα του Γ. Ναιτιδη 
Ο πρόεδρος της Κοινότητας 

Αλεξανδρούπολης και κάτοικος 
του οικισμού Γιάννης Ναιτιδης 
έγραψε για αυτή την απώλεια:

“Σύσσωμη η κοινωνία μας μέ-
νει εμβρόντητη απέναντι στην εί-
δηση της κοίμησης του αγαπη-
μένου μας πατέρα Απόστολου 
Κατσιπτσάκη.

Ο πάτερ Απόστολος, ένα πρό-
σωπο άμεσα συνδεδεμένο με την 
κοινωνική και πνευματική ζωή στο 
Δημοτικό Διαμέρισμα Μαΐστρου, 
διακόνευσε άοκνα μέχρι και τις 
τελευταίες ημέρες του το Χριστε-
πώνυμο πλήθος, απάλυνε τους 
πόνους μας, άκουγε τα προβλή-
ματα μας, βάφτισε και πάντρεψε 
χιλιάδες πιστούς.

Ήταν πάντα δίπλα μας σε κάθε 
μας προσπάθεια, ήταν η «ασπί-
δα» μας!!

Ποιμένας σωστός, αγαπητός , 
Πατέρας όλων μας, μη κάνοντας 
διακρίσεις, έζησε για να κηρύττει 
την αγάπη.

Ο βίος του και το δίδαγμα του 
μένει χαραγμένο στις μνήμες μας, 
ως οδηγός για τα διαβήματά μας.

Οι συμβουλές σου Πατέρα 
Απόστολε θα με συνοδεύουν 
για πάντα.

Σε αποχαιρετούμε με βαθιά 
συγκίνηση και σεβασμό.

Καλό σου ταξίδι Άξιε λειτουρ-
γέ του Κυρίου μας !’’ 

Απεβίωσε ο αγαπητός ιερέας της 
Μαΐστρου Απόστολος Κατσιπτσάκης

ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ 
ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 
ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 80 ΕΤΩΝ. ΤΟ 
ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ   

Η εξόδιος ακολουθία 
θα τελεστεί σήμερα

Στα ποσοστά των προηγού-
μενων εκλογών θα κινηθεί η 
ΝΔ όπως εκτιμά ο πρόεδρος 
της ΔΕΕΠ Έβρου Άκης Παρα-
σκευόπουλος μιλώντας στην 
ΕΡΤ Ορεστιάδας με αφορμή 
την επίσκεψη του Προέδρου 
του κόμματος και Πρωθυπουρ-
γού της χώρας Κυριάκου Μη-
τσοτάκη.

Η περιοδεία με την επω-
νυμία «Θράκη με ορίζοντα το 
2030» θα περιλαμβάνει ένα 
πολυπληθές κυβερνητικό κλι-
μάκιο το οποίο θα συνοδεύει 
τον πρωθυπουργό με σκοπό 
την παρουσίαση του προγράμ-
ματος για την περιοχή της Θρά-
κης. Ο ίδιος δεν απέκλεισε το 
ενδεχόμενο μιας νέας επίσκε-
ψης του Πρωθυπουργού τους 
επόμενους μήνες πριν από τις 
εκλογές.

Κρίνοντας από το έργο που 
έχει γίνει από το κόμμα τα τε-

λευταία χρόνια αλλά και από 
τις δημοσκοπήσεις ο κ Πα-
ρασκευόπουλος θεωρεί ότι η 
ΝΔ θα κερδίσει τις 3 από τις 4 
έδρες στον νομό, αναφερόμε-
νος στις εκλογές στις οποίες 
θα αναδειχθεί κυβέρνηση και 
όχι σε αυτές της απλής ανα-
λογικής διότι «εκεί δεν μπορείς 
να έχεις αυτό το αποτέλεσμα 
όταν το ποσοστό σου είναι στο 
40%» όπως διευκρινίζει. «Στις 
δεύτερες εκλογές θα αποκατα-
σταθεί η τάξη και η ΝΔ αυτό 
που έχει κεκτημένο στον Έβρο 
θα το συνεχίσει εκλέγοντας 3 
βουλευτές.»

Αναφορικά με την σύνθεση 
του ψηφοδελτίου τόνισε ότι 
και οι τρεις εν ενεργεία βου-
λευτές ανταποκρίθηκαν άρι-
στα στα καθήκοντα τους και 
ως εκ τούτου θα συμπεριλη-
φθούν στο ψηφοδέλτιο , επο-
μένως υπ’ αυτή την έννοια δεν 

θα υπάρξει κάποια έκπληξη .
Οι συζητήσεις είναι διαρκείς 

έχουν γίνει ζυμώσεις , έχουν 
κατατεθεί προτάσεις, οι οποίες 
αξιολογούνται από τον πρόε-
δρο του κόμματος. «Φαντάζο-

μαι κατέληξε ο κ Παρασκευό-
πουλος, ότι θα έχουμε θετική 
αύρα με την προσθήκη και των 
τριών νέων ονομάτων».
ΕΡΤ Ορεστιάδας

Άκης Παρασκευόπουλος: Καμία έκπληξη 
στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στον Έβρο

Στα ποσοστά των προηγούμενων εκλογών 
θα κινηθεί η ΝΔ, όπως εκτιμά ο πρόεδρος 
της ΔΕΕΠ Έβρου  

Ανέλαβε υπηρεσία, στο Κέ-
ντρο Ψυχικής Υγείας Ορεστιά-
δας, που υπάγεται στο νοσο-
κομείο Διδυμοτείχου, γιατρός 
της ειδικότητας ψυχιατρικής 
παιδιού και εφήβου. Πρόκει-
ται για τον Αθανάσιο Μπα-
λωτή, ο οποίος θα ενισχύσει 
το ιατρικό προσωπικό του Κέ-
ντρου Ψυχικής Υγείας, «για 

καλύτερη και πληρέστερη 
παροχή ιατρικών υπηρεσιών 
στον τόπο μας», όπως ανα-
φέρει στην ανακοίνωσή του 
ο διοικητής του νοσοκομείου 
Διδυμοτείχου, Χρήστος Καπε-
τανίδης. Τα ραντεβού με τον 
γιατρό ψυχιατρικής παιδιού 
και εφήβου θα κλείνονται είτε 
τηλεφωνικά (25520 21260) 
είτε δια ζώσης, από Δευτέρα 
έως Παρασκευή και από τις 9 
το πρωί έως τις 2 το μεσημέ-
ρι, στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας 
Ορεστιάδας. 

Ανέλαβε καθήκοντα 
γιατρός ειδικότητας 
ψυχιατρικής παιδιού 
και εφήβου

Στο Κέντρο Ψυχικής 
Υγείας Ορεστιάδας
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της Κικής Ηπειρώτου
Ούτε το 2022 κατάφερε ο 

Έβρος να «πιάσει» τις υψηλές επι-
δόσεις του 2019 στον τομέα των 
οδικών αφίξεων. Την τελευταία 
χρονιά, προτού την εμφάνιση της 
πανδημίας του κορωνοϊού, μόνο 
από τα τελωνεία Κήπων και Κα-
στανεών, είχαμε 1.021.821 οδικές 
αφίξεις, ενώ πέρσι, από Ιανουά-
ριο ως και Νοέμβριο, στους δύο 
αυτούς συνοριακούς σταθμούς, 
καταγράφηκαν από το ΙΝΣΕΤΕ 
724.446 αφίξεις. 

Παρ’ όλα αυτά, όπως μαρτυ-
ρούν οι αριθμοί, το 2022 ήταν σα-
φώς πολύ καλύτερο από το 2021, 
ενώ εντυπωσιακές είναι οι επιδό-
σεις του τελωνείου Ορμενίου, που 
είναι ο ένας από τους δύο συνορι-
ακούς σταθμούς σε όλη τη χώρα 
που σημείωσαν αύξηση αφίξεων 
αντί για μείωση. Ειδικότερα, στο 
τελωνείο Ορμενίου, από Ιανουά-
ριο ως και Νοέμβριο του 2022, 
είχαμε 468.296 αφίξεις, αριθ-
μός που μεταφράζεται σε αύξη-
ση 84,4% σε σχέση  με το 2021.

 Χάθηκαν 4,2 εκατ. αφί-
ξεις από τον οδικό τουρισμό

Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι 
απώλειες είναι μεγάλες.  Για το 
διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρί-
ου καταγράφηκαν  4,2 εκατομμύ-
ρια αφίξεις λιγότερες έναντι του 
2019. Οι οδικές αφίξεις κατά την 
εν λόγω χρονιά είχαν αγγίξει τις 
11,8 εκατ. ευρώ. 

Ο μειωμένος οδικός τουρι-
σμός, όπως αναφέρει το voria.
gr, αποτελεί το βαρύ πυροβολι-
κό για τους τουριστικούς προορι-
σμούς στη Βόρεια Ελλάδα και τα 
στοιχεία αυτά δημιουργούν ανη-
συχία στους ανθρώπους του κλά-
δου και για την τρέχουσα χρονιά.  

Πιο συγκεκριμένα, την περίο-
δο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 
καταγράφηκαν 7,6 εκατ. διεθνείς 
οδικές αφίξεις, έναντι 11,8 εκατ. 
της περιόδου Ιανουαρίου- Νοεμ-
βρίου 2019, παρουσιάζοντας μεί-
ωση κατά 35,7%, ήτοι 4,2 εκατ. 
λιγότερες οδικές αφίξεις.

Ειδικότερα τον Ιανουάριο κα-
ταγράφηκαν 170 χιλ. αφίξεις 
παρουσιάζοντας μείωση κατά 
63,2%/292 χιλ., τον Φεβρουάριο 
175 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας 
μείωση κατά 61,2%/276 χιλ. και 
τον Μάρτιο 238 χιλ. παρουσιάζο-
ντας μείωση κατά 47,7%/217 χιλ. 
αφίξεις. Τον Απρίλιο καταγράφη-
καν 320 χιλ. αφίξεις παρουσιάζο-
ντας μείωση κατά 51,8%/343 χιλ., 
τον Μάιο 569 χιλ. παρουσιάζο-
ντας μείωση κατά 16,3%/111 χιλ. 
και τον Ιούνιο 905 χιλιάδες πα-
ρουσιάζοντας μείωση 32,2%/429 
χιλ. οδικές αφίξεις. Τον Ιούλιο οι 
οδικές αφίξεις ξεπέρασαν το 1 
εκατ. για πρώτη φορά το 2022 

και διαμορφώθηκαν σε 1,5 εκατ. 
με αποτέλεσμα τη βελτίωση του 
ρυθμού ανάκαμψης καθώς η μεί-
ωση ανήλθε σε 585 χιλ. /27,8%. 
Αντίθετα, τον Αύγουστο σημειώ-
θηκε μικρή επιβράδυνση της ανά-
καμψης, με τη μείωση να ανέρ-
χεται σε 713 χιλ. /28,6% και τις 
οδικές αφίξεις να διαμορφώνο-
νται σε 1,8 εκατομμύρια. Τον Σε-
πτέμβριο καταγράφηκαν 954 χιλ. 
αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση 
κατά 40,9%/661 χιλιάδες, ενώ 
τον Οκτώβριο καταγράφηκαν 534 
χιλ. οδικές αφίξεις καταγράφοντας 
μείωση 352 χιλ./39,8%. Τέλος, τον 
Νοέμβριο καταγράφηκαν 398 χιλ. 
αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση 
κατά 35,3%/217 χιλιάδες.

Θα πρέπει πάντως να σημειω-
θεί πως έναντι του 2021 οι οδι-

κές αφίξεις το 2022 διπλασιάστη-
καν. Συγκεκριμένα στο σύνολο του 
2021 οι οδικές αφίξεις άγγιξαν τα 
3,77 εκατ. 

Οι Βούλγαροι μάς γύρισαν 

την πλάτη 

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νο-
εμβρίου 2022, μείωση καταγρά-
φηκε από όλες τις γειτονικές χώ-
ρες σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 2019. Ειδικότερα, η 
μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτες 
διαφορές καταγράφεται από την 

Βουλγαρία κατά 3,0 εκατ./51,8%, 
ενώ καταγράφηκαν 2,8 εκατ. οδι-
κές αφίξεις και ακολούθησε η Βό-
ρεια Μακεδονία με τη μείωση να 
ανέρχεται σε 497 χιλ./15,9% και 
2,6 εκατ. οδικές αφίξεις. 

Η μείωση από την Αλβανία 

ανήλθε σε 392 χιλ./21,9% καθώς 
οι οδικές αφίξεις διαμορφώθηκαν 
σε 1,4 εκατ., ενώ οι αφίξεις από 
την Τουρκία σημείωσαν μείωση 
κατά 297 χιλ./29,1% με τις οδι-
κές αφίξεις να διαμορφώνονται 
σε 724 χιλιάδες.

Έβρος: Ούτε το 2022 επανήλθαν οι 
οδικές αφίξεις στα προ – covid επίπεδα

ΜΕΙΩΜΕΝΗ Η ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑ 
21,5% ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΗΠΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑ 54% ΣΤΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ, 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019             

Ωστόσο, το 2022 ήταν πολύ καλύτερο 
από το 2021, με σημαντική αύξηση 
αφίξεων σε όλα τα τελωνεία του νομού
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Την πεποίθηση  ότι στα τέλη 
Ιανουαρίου με αρχές Φεβρου-
αρίου η έξαρση στη παιδική 
νοσηρότητα από αναπνευστι-
κές λοιμώξεις θα κορυφωθεί, 
εξέφρασε ο Διευθυντής της 
Παιδιατρικής κλινικής του ΠΓΝ 
Αλεξανδρούπολης και καθη-
γητής Παιδιατρικής του ΔΠΘ 
Ελπιδοφόρος Μανταδάκης μι-
λώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας.

Όπως o ίδιος διευκρίνισε, 
την περίοδο των εορτών η παι-
διατρική κλινική ήταν γεμάτη 
από περιστατικά γρίπης τύπου 
Α, RSV  και Covid τώρα η κα-
τάσταση είναι διαχειρίσιμη νο-
σηλεύονται 12 με 13 παιδάκια 
ενώ αυτό θα ανατραπεί  προς 
το τέλος του μήνα με αρχές 
του άλλου , θα υπάρχει μια 
πληρότητα 100% επι συνό-
λου 38 κλινών που διατηρεί η 
κλινική. «Συνήθως όταν νοση-

λεύονται  πάνω από 25 παιδιά  
είμαστε πλήρεις» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το ρεπορ-
τάζ της ΕΡΤ, φέτος όπως δι-
απιστώνεται, οι κοινές ιώσεις 
έχουν μεγάλη διάρκεια, πολύ 
δε περισσότερο  όσες προανα-
φέρθηκαν. Ενθαρρυντικό μέ-
χρι στιγμής το γεγονός ότι δεν 
υπήρξαν διακομιδές σε Μο-
νάδες  Εντατικής Θεραπείας 
άλλων Νοσοκομείων που τις 
διαθέτουν.

«Υπάρχει ακόμη χρόνος να 
αποφύγομε μια τέτοια έξαρ-
ση στην παιδική νοσηρότητα 
και νοσηλεία» όπως διευκρί-

νισε, «με τον εμβολιασμό των 
παιδιών με το αντιγριπικό εμ-
βόλιο αλλά και με το εμβόλιο 
του κορονοιού. Το πρώτο που 
κυκλοφορεί είναι ασφαλές και 
το δεύτερο έχει εγκριθεί για 
παιδιά κάτω των 5 ετών και 
είναι ιδιαίτερα ασφαλές».

Αναφορικά με το άνοιγμα 
των σχολείων τόνισε ότι αυτό 
ήταν αναπόφευκτο και ότι αν 
πάρουμε μέτρα προφύλαξης  
και υγιεινής δεν υπάρχει λό-
γος ανησυχίας.

Ο κ Μανταδάκης κάνει έκ-
κληση στους γονείς να μην ρι-
σκάρουν να στείλουν το άρ-
ρωστο παιδί τους στο σχολείο.

«Έχω παράπονο. Έχουμε 
λίγους γιατρούς στην 
Παιδιατρική». 

Σε μια μεγάλη περιφέρεια 
που εξυπηρετεί το ΠΓΝΑ η 
Παιδιατρική κλινική δυστυχώς 
έχει το χαμηλότερο ποσοστό 
ιατρών. «Έχω παράπονο» είπε 
ο κ. Μανταδάκης . «Συνεχώς 
πιέζουμε την διοίκηση να μας 
ενισχύσει. Σήμερα η κλινική 
μαζί με μένα, έχει 6 γιατρούς 
συν μια γιατρό του Κ.Υ Σουφλι-
ου που εκτελεί μόνο τις εφημε-
ρίες. Ο αριθμός θα έπρεπε να 
είναι διπλάσιος συμπλήρωσε. 
Είμαστε λίγοι και μάλιστα τώ-

ρα που το σύστημα θα δεχθεί 
πίεση θα υπάρξει δυσκολία.»

Ενδεικτικά αναφέρθηκε στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
Ιωαννίνων με μικρότερη περι-
οχή ευθύνης έχει τουλάχιστον 
16 επιμελητές και διευθυντές 
ΕΣΥ αλλά και 5-6 μέλη ΔΕΠ. 
Το ποσοστό είναι τριπλάσιο. 
Συγκριτικά δε με τα Νοσοκο-
μεία Κομοτηνής και Ξάνθης οι 
οργανικές θέσεις των επιμε-
λητών είναι σχεδόν καλυμμέ-
νες στο σύνολο τους ενώ της 
Αλεξανδρούπολης,  σε μικρό-
τερο βαθμό.

Φλεβάρη η κορύφωση κρουσμάτων 
στην Παιδιατρική του Νοσοκομείου 
Αλεξανδρούπολης

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΠΓΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΜΗ, ΕΚΤΙΜΑ Ο 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΠΘ 
ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ           

«Έχω παράπονο. Έχουμε λίγους γιατρούς 
στην Παιδιατρική» σημειώνει 

Τεράστια τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδι-
ατρικά νοσοκομεία, καθώς καθημερινά περισσότερα από 
150 παιδιά προσέρχονται στα εξωτερικά ιατρεία προκει-
μένου να εξεταστούν από εφημερεύοντες ιατρούς. Ένα 
από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιατρικά 
νοσοκομεία είναι οι κλίνες ΜΕΘ. Συγκεκριμένα, σύμφω-
να με το ρεπορτάζ του Mega, σε όλη την Ελλάδα υπάρ-
χουν μόνο 55 κλίνες ΜΕΘ σε νοσοκομεία Παίδων, από τις 
οποίες οι 32 είναι στην Αττική και οι 23 στην περιφέρεια.

Ειδικότερα, στην περιφέρεια υπάρχουν 10 ΜΕΘ στο 
Ιπποκράτειο νοσοκομείο, 6 ΜΕΘ στο ΠΑΓΝΗ, 7 ΜΕΘ στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου του Ρίου, ενώ δεν υπάρ-
χει καμία κλίνη ΜΕΘ σε Ήπειρο, Θεσσαλία και Θράκη.

Στην Αττική υπάρχουν 11 ΜΕΘ Παίδων στο νοσοκο-
μείο Αγλαΐα Κυριακού, 9 ΜΕΘ στο νοσοκομείο Αγία Σο-
φία, 6 ΜΕΘ στο Παίδων Πεντέλης και 6 ΜΕΘ στο Αττι-
κό Νοσοκομείο.
makthes.gr

Χωρίς ΜΕΘ Παίδων η Θράκη

Την αγανάκτησή της για όσα 
συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν 
στη Σχολή Νοσηλευτικής του 
Διδυμοτείχου, καταθέτει μία 
φοιτήτρια μέσα από τον προ-
σωπικό της λογαριασμό στο 
Facebook. Η Αναστασία Μπάρ-
μπα, περιγράφει τον Γολγοθά 
που “ανεβαίνει” προκειμένου 
να αποκτήσει το πτυχίο της:

Ευχαριστώ για ακόμη μια φο-
ρά την ‘σχολή’ στο Διδυμότει-
χο,που λόγω των συμφερόντων 
τους ,μου ΣΤΕΡΕΊ ΓΙΑ ΑΚΌΜΗ 
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΝΑ ΠΆΡΩ ΠΤΥΧΊΟ!!!

Οι ελλείψεις διδακτικού προ-
σωπικού, οι ανύπαρκτες κτιρι-
ακές δομές και εγκαταστάσεις 
ήταν η αρχή των προβλημά-
των μας.

Αλλά για ακόμη μία φορά, 
εμείς, οι φοιτητές της Νοση-
λευτικής Διδυμοτείχου, αντιμε-
τωπίζουμε «εμπόδια» για την 

ολοκλήρωση των σπουδών μας.
Η Πρόεδρος του τμήματός 

μας αποφάσισε πως δεν θα γίνει 
εμβόλιμη εξεταστική, γεγονός 
που μας καθυστερεί για ακόμη 
περισσότερο από τη λήψη πτυ-
χίου! Στην εμβόλιμη εξεταστι-
κή, έχουμε το δικαίωμα να εξε-
ταστούμε σε όλα τα μαθήματα 
ανεξαρτήτου εξαμήνου. Πλέον 
όμως, πρέπει να περιμένουμε 
το επόμενο εξάμηνο για να δι-
δαχτούμε και να εξεταστούμε 
στα μαθήματα που υπολείπο-
νται, στο οποίο οι φοιτητές, δεν 
ευθύνονται. Με την ύπαρξη των 
διαδικτυακών μαθημάτων, προ-
σλήφθηκαν τόσοι ακαδημαϊκοί 
υπότροφοι, όπου εμείς δεν εί-
χαμε το δικαίωμα να εξεταστού-
με σε πάνω από 12 μαθήματα/
εξάμηνο με αποτέλεσμα, κάποια 
μαθήματα δεν μπορέσαμε να τα 
παρακολουθήσουμε και να εξε-

ταστούμε σε αυτά.
Οπότε σε εμάς, τους τελευ-

ταίους φοιτητές του ΤΕΙ, που 
πλέον είμαστε 5ο – 6Ο έτος μας 
«κόβουν» την ευκαιρία αυτή για 
να εξυπηρετηθούν και να ικανο-
ποιηθούν οι τοπικοί άρχοντες 
του Διδυμοτείχου! Στη νοση-
λευτική Θεσσαλονίκης, στην ίδια 
σχολή στο Διεθνές Πανεπιστή-
μιο Ελλάδος, οι φοιτητές ΤΕΙ 
έχουν το δικαίωμα της εμβόλι-
μης εξεταστικής. Σε τμήμα όπου 
διδάσκονται σε κάθε εξάμηνο 
όλα τα μαθήματα και υπάρχουν 
όλοι οι καθηγητές.

Και εμείς ρωτάμε, γιατί;
Γιατί ενώ έχουμε 1-3 μαθή-

ματα ο καθένας πρέπει να μας 
καθυστερήσουν ένα ολόκληρο 
εξάμηνο;

Γιατί προτεραιότητα έχει η 
μικρή κοινωνία μιας κωμόπο-
λης και όχι το μέλλον των εν 
δυνάμει επαγγελματιών υγείας 
όπου πασχίζουν να τελειώσουν 
μια 4ετής σχολή;

Γιατί οι φοιτητές της ίδιας 
σχολής νοσηλευτικής (Δι.Πα.Ε) 
στη Θεσσαλονίκη, ενώ φοιτούν 

υπό κανονικές συνθήκες, να εί-
ναι πιο ευνοημένοι;

Γιατί από το 2019 φοιτούμε 
υπό αντίξοες συνθήκες και δεν 
υπάρχει πρόνοια για εμάς;

Γιατί πρέπει οι πολιτικές σκο-
πιμότητες να είναι κατά των φοι-
τητών;

Γιατί δεν μπορούμε να ακου-
στούμε;

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΕΙ, ΑΠΑΙ-
ΤΟΥΜΕ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕ 
ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε 
(ΟΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗ-
ΜΑ ΔΙΔ/ΧΟΥ) ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗ!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΕΜΒΟΛΙΜΗ 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕ-
ΣΟΥΜΕ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΤΟ ΠΤΥ-
ΧΙΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΟΥ-
ΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΟΠΩΣ ΚΑΝΕΝΑ 
ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ !

Η αγανάκτηση μιας φοιτήτριας νοσηλευτικής 
στο Διδυμότειχο
Καταγγέλλει προβλήματα στη σχολή που 
της δημιουργούν εμπόδια στην απόκτηση 
του πτυχίου της
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Ορόσημο για τη διεύρυν-
ση του χαρτοφυλακίου Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργει-
ας, που αναπτύσσει ο όμιλος 
RESINVEST, αποτελεί η χορή-
γηση Περιβαλλοντικών Όρων 
από το Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος & Ενέργειας για μεγάλο 
φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύ-
ος 246 ΜW, στην περιοχή της 
Αλεξανδρούπολης.

Όπως δήλωσε μιλώντας 
στη «Ναυτεμπορική» ο επικε-
φαλής της RESINVEST Δημή-
τρης Καραγκουλές, «σκοπός 
μας είναι να κατασκευάσουμε 
με στρατηγικό εταίρο και να 
το συνεκμεταλλευτούμε και γι’ 
αυτό βρισκόμαστε σε συνομι-
λίες με ομίλους από την Ελ-
λάδα αλλά και το εξωτερικό.  
Αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα 
με τον προγραμματισμό μας, 
τότε η έναρξη των κατασκευα-
στικών εργασιών θα μπορούσε 
να τοποθετηθεί προς το τέλος 
του έτους». 

Ο ίδιος, εξάλλου, άφησε 
ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξη-
σης της ισχύος του σταθμού 
έως και τα 300 MW, υπογραμ-
μίζοντας ότι βρίσκονται σε εξέ-
λιξη συγκεκριμένες ενέργειες 
ώστε  το έργο να λάβει όρους 
σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ . 
Όπως αναφέρεται στην ΑΕ-
ΠΟ, ο σταθμός θα συνδεθεί 
στο Κέντρο Υπερυψηλής Τά-
σης της Νέας  Σάντας μέσω 
νέας εναέριας Γραμμής Με-
ταφοράς 150 kV.

Το project της Αλεξαν-
δρούπολης είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα που «τρέχει»  η 
RESINVEST, η οποία σύμφωνα 
με τον κ. Καραγκουλέ στην πα-
ρούσα φάση «ωριμάζει» επίσης 
αιολικούς και φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς συνολικής ισχύος 
750 MW (πλέον του προανα-
φερθέντος έργου), που βρί-
σκονται σε διαφορετικά στάδια 
της αδειοδοτικής διαδικασί-
ας. Η συνολική «δεξαμενή» της 

εταιρείας, δηλαδή είναι της τά-
ξης του 1 GW, ενώ στα σχέδια 
περιλαμβάνεται και η δραστη-
ριοποίηση στον κλάδο αποθή-
κευσης ενέργειας.

H RESINVEST διαθέτει 
εξειδίκευση στις ΑΠΕ και την 
εξοικονόμηση ενέργειας. Πα-
ρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού, 
αδειοδότησης, κατασκευής, 
λειτουργίας και συντήρησης 
σε ενεργειακά έργα και ταυτό-
χρονα δρα η ίδια ως επενδυ-
τής σε έργα που αναλαμβάνει. 
Δραστηριοποιείται επίσης και 
στη διαχείριση ληξιπρόθεσμων 

απαιτήσεων ενεργειακών πα-
ρόχων, μέσω της θυγατρικής 
της AK Recovery.

Το τελευταίο διάστημα η 
εταιρεία έχει προχωρήσει σε 
σημαντικές συνεργασίες με 
ομίλους της Ελλάδας και του 
εξωτερικού. Το καλοκαίρι συ-
νέπραξε με τη ΔΕΗ Ανανεώ-
σιμες και την ολλανδική ΕWT 
για το άνοιγμα της αγοράς 
του repowering στην Ελλά-
δα,  με την αντικατάσταση του 
εξοπλισμού σε δέκα αιολικά 
πάρκα της ΔΕΗΑΝ σε 9 νη-
σιά του Αιγαίου.  Συνεργάζε-

ται επίσης με την αμερικανική 
Amerescο για την ανάπτυξη 
αιολικών σταθμών ισχύος 80 
MW σε Πελοπόννησο και Φω-
κίδα. Είχε προηγηθεί τον Νο-
έμβριο του 2021 η ολοκλή-
ρωση αιολικού πάρκου, 9,2 
MW στην Κεφαλονιά για λο-
γαριασμό της ΔΕΗΑΝ σε συ-
νεργασία με την Ameresco. 
RESINVEST και Ameresco κα-
τασκεύασαν επίσης από κοινού 
και μικρό φωτοβολταϊκό έργο 
στον Ασπρόπυργο για λογα-
ριασμό της ΕΥΔΑΠ.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι στα 

τέλη του 2021 η RESINVEST 
ανακοίνωσε την μεταβίβαση 
στον γαλλικό όμιλο Reden 
Solar χαρτοφυλακίου 4 φω-
τοβολταϊκών έργων συνολι-
κής ισχύος 174 MW. Στο πλαί-
σιο της συμφωνίας η ελληνική 
εταιρεία ανέλαβε την ανάπτυ-
ξη (τεχνική μελέτη, αδειοδότη-
ση κλπ) των εν λόγω έργων 
μέχρι το στάδιο της διασύνδε-
σης με το σύστημα μεταφοράς 
ενέργειας.
Ναυτεμπορική 

«Πράσινο» στη Resinvest για μεγάλο 
φωτοβολταϊκό σταθμό στην Αλεξανδρούπολη

 ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟΥΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΟΤΙ 
ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ 
ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2023  

Το project της Αλεξανδρούπολης είναι 
ένα από τα μεγαλύτερα που «τρέχει»  η 
εταιρεία

Το Σάββατο 14 Ιανουα-
ρίου 2023 θα πραγματο-
ποιηθεί η τελετή έναρξης 
υλοποίησης της Μονάδας 
Ηλεκτροπαραγωγής Αλεξαν-
δρούπολης στην ομώνυμη 
πόλη, από τους τρεις ενερ-
γειακούς Ομίλους: ΔΕΗ, ΔΕ-
ΠΑ Εμπορίας και την Damco 
Energy του Ομίλου Κοπελού-
ζου. 

Την εκδήλωση θα χαιρετί-
σει ο Πρωθυπουργός κ. Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης. 

Η εκδήλωση θα δώσει 
το σήμα εκκίνησης για την 
έναρξη των κατασκευαστι-
κών εργασιών της μονάδας 
«Ηλεκτροπαραγωγής Αλε-
ξανδρούπολης», με παρόντες 
φυσικά τους εκπροσώπους 
των τριών ενεργειακών ομί-

λων που συμπράττουν στην 
Μονάδα: τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
ΔΕΗ, κ. Γεώργιο Στάσση, 
τον Πρόεδρο και τον Διευ-
θύνοντα Σύμβουλο της ΔΕ-
ΠΑ Εμπορίας κ.κ. Ιωάννη Πα-
παδόπουλο και Κωνσταντίνο 
Ξιφαρά και τον Διευθύνο-
ντα Σύμβουλο του Ομίλου 
Κοπελούζου, κ. Χρήστο Κο-
πελούζο.

Όπως είναι γνωστό, πρό-
σφατα οι 3 Όμιλοι προχώ-
ρησαν σε συμφωνία για το 
μετοχικό σχήμα της μονά-
δας "Ηλεκτροπαραγωγή 
Αλεξανδρούπολης", για την 
κατασκευή και εκμετάλλευ-
ση νέας μονάδας παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας με 
καύσιμο φυσικό αέριο, στην 

Αλεξανδρούπολη. Η κατα-
σκευή της νέας μονάδας, που 
αναμένεται να ξεκινήσει το 

πρώτο τρίμηνο του 2023 
και να είναι έτοιμη στο τέ-
λος του 2025 θα είναι ένα 

ακόμη εργαλείο της Ελλά-
δας στην προσπάθεια για 
πλουραλισμό στο ενεργεια-

κό μείγμα και στην επίτευξη 
των στόχων της ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας.

Στις 14 Ιανουαρίου η τελετή έναρξης υλοποίησης της 
Μονάδας «Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης»
Παρουσία του πρωθυπουργού - 3 Όμιλοι 
προχώρησαν σε συμφωνία για το μετοχικό 
σχήμα της μονάδας
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Περισσότερο «όνειρο» παρά 
πραγματικότητα φαντάζει το 
αναπτυξιακό δίπολο Κομοτη-
νή-Αλεξανδρούπολη, που κατά 
το παρελθόν έχει διαφημιστεί 
στην περιοχή μας, αφού ενώ 
η Αλεξανδρούπολη βλέπει αρ-
κετές νέες επενδύσεις κι ανά-
πτυξη στον τόπο, η Κομοτηνή 
καλείται ακόμη ν’ αντιμετωπί-
σει τη δική της πραγματικότη-
τα. Μία πραγματικότητα που 
ομοιάζει περισσότερο, χωρίς 
πάντως η κατάσταση να είναι 
τόσο δύσκολη, με την αντίστοι-
χη στο Βόρειο Έβρο.

Κι οι δύο περιοχές, με επί-
κεντρα τις πόλεις της Κομοτη-
νής και της Ορεστιάδας, βρί-
σκονται κοντά στα σύνορα, η 
μεν Κομοτηνή δίπλα σε Βουλ-
γαρία και η δε Ορεστιάδα δί-
πλα σε Βουλγαρία και Τουρκία, 
με αποτέλεσμα να πλήττονται 
έντονα από τη φυγή κατανα-
λωτών και την εκροή χρήματος 
προς τις αγορές του εξωτερι-
κού. Εξαιτίας της πολυετούς 
οικονομικής κρίσης και τώρα 
του ντόμινου ανατιμήσεων και 
της ενεργειακής ακρίβειας, οι 
καταναλωτές που σπεύδουν σε 
Βουλγαρία και Τουρκία έχουν 
πολλαπλασιαστεί, ενώ πλέον 
δεν παρατηρείται ως φαινόμε-
νο μόνο ο «τουρισμός του ντε-
πόζιτου» αλλά κι η έξοδος για 
αγορές πρώτων ειδών, αναλώ-
σιμων και ειδών λιανεμπορίου.

Βενζινοπώλες κι λιανέμπο-
ροι της Κομοτηνής έχουν προ 
πολλού χτυπήσει καμπανάκι 
κινδύνου, ότι ενώ η περιο-
χή μας δεν βλέπει τουριστικά 
οφέλη από τον κάθετο άξονα, 
αλλά την ίδια ώρα χάνει μεγά-
λο μερίδιο της τοπικής κατανά-
λωσης. Παράλληλα, το κράτος 
χάνει φόρους, άρα έσοδα στα 
ταμεία του.

Πολλές προτάσεις έχουν 
κατατεθεί στο δημόσιο διά-
λογο από τον «Χ», με νομική 
βάση, για το πως μπορεί να 
μειωθεί η εκροή χρήματος, 

στις φθηνότερες λόγω οικο-
νομίας, νομισματικής ισοτι-
μίας και φορολογίας χώρες 
των Βαλκανίων, ωστόσο δια-
χρονικά οι κυβερνήσεις φαίνε-
ται πως κωφεύουν. Κι ενώ η 
αγορά της Κομοτηνής τουλά-
χιστον… επιβιώνει, γιατί αν μη 
τι άλλο αποτελεί μία μεγάλη 
επαρχιακή πόλη, φοιτητούπο-
λη και πρωτεύουσα Νομού, η 
αγορά της Ορεστιάδας και των 
γειτονικών χωριών κυριολε-
κτικά δεινοπαθεί, όπως διαπι-
στώνουν οι ίδιοι οι εκπρόσω-
ποί της. Επομένως, το δίπολο 
Κομοτηνή-Ορεστιάδα φαντά-
ζει αρκετά πιο ρεαλιστικό αυ-
τό το διάστημα, ως προς την 
αντιμετώπιση του μείζονος οι-
κονομικού ζητήματος της περι-
οχής, της διασυνοριοκότητας.

Τοπικά μέτρα τώρα 
ζητάει ο Βασίλης 
Μαυρίδης

Βλέπει την εκροή κατανα-
λωτών και χρήματος να βαί-
νει εντεινόμενη τα τελευταία 
χρόνια, ο πρόεδρος της Πε-
ριφερειακής Ένωσης Δήμων 
Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης (ΠΕΔ ΑΜΘ) και δή-
μαρχος Ορεστιάδας Βασίλης 
Μαυρίδης, ο οποίος αντιπρο-
τείνει την άμεση καθιέρω-
ση τοπικών μέτρων στήριξης 
των πληττόμενων περιοχών 
της Θράκης.

Αναλυτικά δήλωσε τα εξής: 
«(η φυγή των καταναλωτών) 
είναι μία πραγματικότητα, 
έχουμε κάποια γεγονότα που 
δεν μπορεί να τα αμφισβητή-
σει κανείς: Πρώτον, την ισοτι-
μία ευρώ-τουρκικής λίρας στο 
1 προς 20, ενώ πριν δύο χρό-
νια ήταν 1 προς 4. Δεύτερον, η 
βενζίνη που απασχολεί όλους 
είναι σε μία διαφορά της τά-
ξης του ενός ευρώ το λίτρο, 
δηλαδή σε ένα απλό φουλάρι-
σμα κάποιος κερδίζει 50 ευρώ. 
Αυτά δυστυχώς αποτελούν κί-
νητρα, για να αυξήσουν το κύ-

μα μαζικής εξόδου για αγορές 
αυτών των αγαθών στη γειτο-
νική χώρα. Όσο δεν λαμβάνο-
νται μέτρα, για να θωρακιστεί 
η περιοχή μας και να γίνει του-
λάχιστον σε ένα μεγάλο βαθ-
μό ανταγωνιστική, θα συνεχί-
ζουμε να έχουμε αυξήσεις στις 
αναχωρήσεις από την Ελλάδα 
-και κυρίως από την περιοχή 
του Βορείου Έβρου- προς τη 
γειτονική Τουρκία».

Αναφορικά με τις προτά-
σεις που έχουν κατατεθεί στο 
δημόσιο διάλογο, όπως η πα-
λιότερη δικιά του για καθιέ-
ρωση τοπικού fuel pass για 
τους μόνιμους κατοίκους, μέ-
χρι στιγμής έχουν πέσει στο 
κενό, αφού κυβερνητική γραμ-
μή είναι τα οριζόντια μέτρα σε 
όλη την Ελλάδα, που όμως δεν 
αποτελούν πανάκεια για ιδι-
άζοντα τοπικά οικονομικά ή 
λοιπά προβλήματα όπως το 
δημογραφικό.

«Έχουν κατατεθεί προτά-
σεις, αλλά η οποιαδήποτε κυ-
βέρνηση, δεν θέλει να κατα-
νοήσει ότι η ευλογία που σε 
κάποιες περιοχές είναι η δια-
συνοριακότητα, εδώ είναι κα-
τάρα, δεν θέλει να δώσει επι-
μέρους κίνητρα ή παροχές. Με 
τη λογική της οριζόντιας βοή-
θειας σε όλους τους Έλληνες, 
που είναι ένα θεμιτό μέσο σε 
ένα βαθμό, όμως δεν μπορείς 

έτσι να σβήσεις τις ανισότητες 
που δημιουργούνται. Πρέπει 
να ληφθούν μέτρα. Η αιμορ-
ραγία αυτή δεν μπορεί να συ-
νεχιστεί» σημείωσε χαρακτη-
ριστικά ο Βασίλης Μαυρίδης.

Ειδικά για το ζήτημα των 
πρατηρίων υγρών καυσίμων 
και της σύγκρισης τιμών Ελ-
λάδας-Τουρκίας, ο πρόεδρος 
της ΠΕΔ ΑΜΘ τόνισε πως «τα 
χρήματα που χάνουμε από τα 
φουλαρίσματα, είναι πολλά 
περισσότερα από αυτά που 
χάνουμε μέσω φόρων από 
αυτή την κατάσταση» και κα-
τηγόρησε διαχρονικά τους κυ-
βερνώντες πως « ». Το ζήτημα 
θα τεθεί εκ νέου στον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη 
την Παρασκευή 13 Ιανουαρί-
ου στην Κομοτηνή.

Με θλίψη βλέπει την αγο-

ρά να αιμορραγεί η Φιλιώ 

Μυλωνά

Με θλίψη βλέπει την τοπι-
κή αγορά της Ορεστιάδας να 
αιμορραγεί, η πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου Φιλιώ 
Μυλωνά, η οποία κατηγορεί 
πρωτίστως την πολιτεία κι όχι 
τόσο τους συμπολίτες της. «Το 
χρήμα πρέπει να ανακυκλώνε-
ται εντός των ορίων της χώ-
ρας και να μη φεύγει πέρα των 
ορίων αυτής, αλλά δυστυχώς 
αυτό γίνεται κατά κόρον κι 

όσο δυσκολεύουν τα πράγμα-
τα στη χώρα μας, ειδικότερα 
στο Βόρειο τμήμα του Έβρου 
που είμαστε σε χειρότερη μοί-
ρα, είναι ακόμη πιο δύσκολα» 
αναγνώρισε αρχικά.

Τόνισε πως το πρόβλημα 
που παρατηρείται στην Κο-
μοτηνή είναι ακόμη πιο έντο-
νο στον Βόρειο Έβρο, όπου 
υπάρχουν συνολικά τρεις πύ-
λες εξόδου, μία προς Βουλγα-
ρία και δύο προς Τουρκία, ενώ 
η μεγάλη αγορά της Αδριανού-
πολης των 150.000 κατοίκων 
είναι πιο κοντά στην Ορεστι-
άδα (30 λεπτά) σε σχέση με 
την Αλεξανδρούπολη (1ώρα, 
15 λεπτά). Αντίστοιχα, η Κομο-
τηνή απέχει 40 λεπτά από το 
Κίρκοβο Βουλγαρίας και λίγο 
περισσότερο (περίπου 50 λε-
πτά) από την Αλεξανδρούπο-
λη. Από τη διασυνοριακότη-
τα, καταστήματα μετρημένα 
στα δάχτυλα κερδίζουν στην 
Ορεστιάδα, ενώ η συντριπτική 
πλειοψηφία των εμπόρων «δεν 
εισπράττουμε κάτι, δεν ελπί-
ζουμε σε τίποτα» υπογράμμισε 
η κα Μυλωνά.

Η πρόεδρος του Εμπορικού 
Συλλόγου Ορεστιάδας, συνέ-
δεσε την ανάγκη στήριξης της 
τοπικής αγοράς, με τα μείζονα 
θέματα δημογραφικού, μετα-
νάστευσης κι ανεργίας στην 
ακριτική Ελλάδα. «Έχει δυ-

σκολέψει πάρα πολύ η καθη-
μερινότητα του καθενός μας. 
Ο κόσμος δικαίως μέχρι ενός 
σημείου, για να μην ισοπεδώ-
νουμε τα πάντα, κάνει κάποια 
πράγματα (εννοεί αγορές στο 
εξωτερικό).

Αλλά, ας αναλογιστούμε 
ότι καταθέτοντας τα χρήμα-
τά μας έξω χάνει ο κρατικός 
κορβανάς και η τοπική αγορά, 
με αποτέλεσμα να φεύγουν 
τα παιδιά μας, να κλείνουν τα 
καταστήματα, να ερημώνει ο 
τόπος, να γίνουμε μία περιοχή 
γερόντων που απλά αποθνή-
σκουν» σημείωσε και τόνισε 
πως τα τοπικά καταστήματα 
ήταν πάντα τα μαγαζιά στα 
οποία χτυπούσαν την πόρτα 
οι νέοι ενήλικες Εβρίτες για 
να βρουν τις πρώτες τους δου-
λειές, αλλά πλέον ελάχιστες 
είναι οι νέες θέσεις εργασί-
ας ενώ «τα καταστήματα που 
κλείνουν, κλείνουν τελεσίδικα 
και ανεπιστρεπτί».

Η εκπρόσωπος των εμπό-
ρων ζήτησε από την πολιτεία, 
έστω και την ύστατη στιγμή, 
να βάλει φρένο στην εκροή 
χρήματος προς την Τουρκία, 
προκειμένου να στηριχθεί ο 
Βόρειος Έβρος κι αντίστοιχα οι 
πληττόμενες από τη διασυνο-
ριακότητα περιοχές της Βορεί-
ου Ελλάδας. (xronos.gr)
Δ. Βοργιάς

Η «κατάρα» της διασυνοριακότητας 
για Κομοτηνή και Βόρειο Έβρο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΑΜΘ Β. 
ΜΑΥΡΙΔΗΣ: Η ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΑΥΤΗ 
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ             

Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου 
Ορεστιάδας Φ. Μυλωνά: Να μπει φρένο 
στην εκροή χρήματος

Δύσκολη είναι η καθημερινότητα για τον βόρειο Έβρο  
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470 νέες επιχειρήσεις 
εγγράφηκαν στο Μητρώο 
Επιχειρήσεων του Επιμελη-
τηρίου Έβρου το 2022, ενώ 
132 διεγράφησαν, δηλαδή 
έβαλαν λουκέτο. Οι περισ-
σότερες νέες επιχειρήσεις 
αφορούν τον κλάδο της πα-
ροχής υπηρεσιών, ενώ ακο-
λουθούν οι εμπορικές.

Σύμφωνα με τα σχετι-
κά στοιχεία, κατά τη δι-
άρκεια της χρονιάς που 
πέρασε, στο Μητρώο ενε-
γράφησαν 470 νέες επιχει-
ρήσεις (η πλειοψηφία αυ-
τών στο Τμήμα Υπηρεσιών) 
και διεγράφησαν 132 (οι 
περισσότερες στο τμήμα 
των υπηρεσιών). Συνεπώς 
το σύνολο των εγγεγραμ-
μένων επιχειρήσεων στο 
Μητρώο του Επιμελητηρί-
ου αυξήθηκε κατά 338 επι-
χειρήσεις μέσα στο 2022. 

Στον εμπορικό κλάδο εί-
χαμε 139 νέες επιχειρήσεις 
και 90 λουκέτα, στη μετα-
ποίηση 67 εγγραφές και 
25 διαγραφές, στον τουρι-
στικό τομέα 13 εγγραφές 
και 2 διαγραφές και στον 
κλάδο παροχής υπηρεσιών 

251 νέες επιχειρήσεις και 
56 λουκέτα.

Αισιόδοξος ο 
Χριστόδουλος Τοψίδης 

Ο πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου Έβρου Χριστόδουλος 
Τοψίδης δήλωσε, σχετικά: 
«Τα νούμερα είναι ιδιαιτέ-
ρως ενθαρρυντικά για την 
πορεία της τοπικής μας επι-
χειρηματικότητας και ειδικά 
αν συνυπολογίσει κανείς τη 
δύσκολη οικονομική πραγ-
ματικότητα που έχουν δι-
αμορφώσει η πανδημική 
κρίση, η πολεμική σύρραξη 
μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσί-

ας, η παγκόσμια αύξηση των 
τιμών ενέργειας κα. Βλέ-
πουμε ότι οι Εβρίτες και οι 
Εβρίτισσες τολμούν να δη-
μιουργήσουν επιχειρήσεις, 
αναλαμβάνουν επιχειρημα-
τικά ρίσκα και εν τέλει ενδυ-
ναμώνουν την τοπική επιχει-
ρηματικότητα και οικονομία. 
Από την άλλη πλευρά, αυτή 
η αυξητική τάση του αριθ-
μού των επιχειρήσεων, μας 
ωθεί ως Διοίκηση να προ-
σπαθήσουμε ακόμη περισ-
σότερο και να εντείνουμε 
τις διεκδικήσεις μας για τη 
βελτίωση του επιχειρημα-
τικού περιβάλλοντος ώστε 

τόσο οι ίδιες οι επιχειρήσεις 
όσο και οι εργαζόμενοι/ες 
σε αυτές να λειτουργούν σε 
πλαίσιο ασφάλειας και προ-
όδου. Είμαι αισιόδοξος ότι 
μέσα στη χρονιά που μόλις 
ξεκίνησε, οι τάσεις θα συνε-
χίσουν ανοδικά και η επιχει-
ρηματικότητα στον τόπο μας 
θα σημειώσει μεγάλα βήμα-
τα προόδου και ανάπτυξης». 

Η σύγκριση με το 2021
Το 2021, στο Επιμελητή-

ριο Έβρου έγιναν 330 εγ-
γραφές νέων επιχειρήσεων. 
Οι 177 από αυτές αφορού-
σαν τον τομέα της παροχής 

υπηρεσιών, δηλαδή κυρίως 
επιχειρήσεις εστίασης. Ακο-
λουθούσαν οι 98 νέες επι-
χειρήσεις στον τομέα του 
εμπορίου, 50 επιχειρήσεις 
στον τομέα της μεταποίη-
σης και 5 στον τουριστικό 
κλάδο. 

Σε ό,τι αφορά τις 83 επι-
χειρήσεις που έκλεισαν το 
2021, ανά κλάδο, τα στοι-
χεία αναφέρουν τα εξής: 
Παροχή Υπηρεσιών – 34 
επιχειρήσεις, Εμπορικό τμή-
μα – 29 επιχειρήσεις, Μετα-
ποίησης – 19, Τουριστικός 
τομέας – 1 επιχείρηση.
Κ.Η.

470 νέες επιχειρήσεις στον Έβρο το 2022 
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΗΝ ΙΔΙΑ 
ΣΤΙΓΜΗ, ΕΚΛΕΙΣΑΝ 132 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ, ΟΙ 49 ΗΤΑΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ   

Τοψίδης: «Οι Εβρίτες και οι Εβρίτισσες 
τολμούν και ρισκάρουν παρά τις 
δυσκολίες»

Η αυξητική τάση του αριθμού 
των επιχειρήσεων, μας ωθεί ως 
Διοίκηση να προσπαθήσουμε 
ακόμη περισσότερο και να εντεί-
νουμε τις διεκδικήσεις μας για 
τη βελτίωση του επιχειρηματι-
κού περιβάλλοντος.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 

470 νέες επιχειρήσεις εγγράφηκαν στο Μητρώο Επιχειρήσεων του 
Επιμελητηρίου Έβρου το 2022, ενώ 132 διεγράφησαν, με τις περισσότερες 
νέες επιχειρήσεις να αφορούν τον κλάδο της παροχής υπηρεσιών

Αποκαλυπτικά είναι τα στοι-
χεία που έφερε στο φως το 
πιο πρόσφατο Ευρωβαρόμε-
τρο, σύμφωνα με τα οποία πιο 
ανήσυχοι και με απόψεις που 
αποκλίνουν συχνότερα από την 
ευρωπαϊκή «γραμμή» εμφανίζο-
νται οι Έλληνες.

Το 85% των Ελλήνων δή-
λωσαν ότι δυσκολεύονται να 
πληρώσουν τους λογαριασμούς 
τους τουλάχιστον «ορισμένες 
φορές» (με το 35% να δυσκο-
λεύεται «τις περισσότερες φο-

ρές») σε σύγκριση με το 39% 
του ευρωπαϊκού μέσου όρου, εκ 
των οποίων μόλις το 9% δυσκο-
λεύεται να ανταποκριθεί στα πά-
για έξοδά του «τις περισσότερες 
φορές». Μάλιστα, η ικανότητα 
των Ελλήνων να ανταποκριθούν 
στο κόστος ζωής φαίνεται ότι 
συνδέεται με την άποψή τους 
για την ΕΕ, αφού εκείνοι που 
αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα 
προβλήματα έχουν και τη χειρό-
τερη εικόνα για το μπλοκ.

Ανάλογες αποκλίσεις κατα-
γράφονται και στο βαθμό που οι 
Έλληνες δηλώνουν ότι επηρεά-
στηκαν οικονομικά από τις αλλε-
πάλληλες κρίσεις (γεωπολιτική, 
υγειονομική, κόστους ζωής) των 
τελευταίων ετών σε σχέση με 
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συ-

γκεκριμένα, το 66% ανέφεραν 
ότι έχουν ήδη δει τις συνθήκες 
ζωής τους να επιδεινώνονται 
και το 29% ότι αναμένουν να τις 
δουν να επιδεινώνονται εντός 
του έτους, σε σύγκριση με τα 
αντίστοιχα 46% και 39% επί του 
συνόλου των συμμετεχόντων 
από όλη την Ευρώπη.

Επομένως, μάλλον δεν προ-
καλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι 
Έλληνες ανήκουν στους πλέον 
δυσαρεστημένους Ευρωπαίους 
σε ό,τι αφορά την αντιμετώπι-
ση της ακρίβειας τόσο σε εθνι-
κό επίπεδο (79% σε σχέση με 
το 64% του ευρωπαϊκού μέσου 
όρου) όσο και σε επίπεδο ΕΕ 
(77% σε σχέση με το 56% του 
ευρωπαϊκού μέσου όρου).
ot.gr

Διογκώνονται μέρα με την μέρα οι απλήρωτοι 
λογαριασμοί ρεύματος, με τους καταναλωτές 
να αδυνατούν να τους εξοφλήσουν

Ευρωβαρόμετρο: 
Πάνω από 8 στους 
10 Έλληνες δεν 
πληρώνουν το ρεύμα
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Η 
Ελληνική κρίση κατέδειξε τα προβλήμα-
τα του Ελληνικού κράτους, αλλά ανέδειξε 
συγχρόνως και τις αδυναμίες της Ενωμέ-
νης Ευρώπης που δε μπορεί να φέρει την 
ισορροπία στα κράτη - μέλη της και τον πε-
ρήφανο ιστορικό Ελληνικό λαό να τον έχει 

διασωληνωμένο με ελάχιστη οικονομική στήριξη αναπνο-
ής, ο-δηγώντας μας στον θάνατο!

Αυτή είναι η Ευρώπη της αλληλεγγύης; Τέτοια Ευρώπη 
δεν μπορεί να έ-χει μέλλον...

Είναι ανάγκη οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (;) να ξα-
νασκεφτούν το μέλλον της Ευρώπης ως πολιτικής ένωσης 
και να προστατεύει τις χώρες - μέλη της και να μη συμπερι-
φέρεται ως να πρόκειται για τυπική σχέση δανειστών 
προς οφειλέτες, τους οποίους συνδέει μόνο η 
οικονομική διάσταση της απο-πληρωμής 
ενός χρέους που κακώς δημιουργήθηκε, 
αλλά που είναι μια πραγμα-τικότητα.

Η βασική φιλοσοφία των πρωτερ-
γατών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.) τότε συνίστατο 
στην οικοδόμηση μιας Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ειρήνης και ευημερίας για 
όλους τους Ευρωπαϊκούς λαούς, ενι-
αία οικονομική αγορά, που σημαίνει κοι-
νά συμφέροντα και υποστήριξη των χω-
ρών που διέρ-χονται οικονομική ή ευρύτερη 
κοινωνική κρίση.

Δυστυχώς η Ενωμένη Ευρώπη δεν 
θα μπορέσει να επιτύχει τους στόχους 
της ιδρύσεώς της...

***
Η φοροδιαφυγή είναι κοινωνικό έγκλημα, που εμείς οι 

ίδιοι οι πολίτες ενώ είμαστε το κράτος, αποφεύγουμε να 
ζητάμε τις ταμειακές αποδείξεις, έτσι ώστε το κράτος να μην 
εισπράττει έσοδα από το ΦΠΑ και το ΦΠΑ να το καρπώ-
νεται ο πωλη-τής κερδίζοντας έτσι δύο φορές, μία από το 
κέρδος από το είδος που πουλάει και μία από το ΦΠΑ του.

Το ερώτημά μου είναι, πώς μπορεί να σταματήσει η 
φοροδιαφυγή; Η άποψή μου είναι μόνο όταν το φορολο-
γικό σύστημα καταστεί δικαιότερο και δώσει κίνητρα στον 
πολίτη, κάποια έκπτωση φόρου, που μπορεί να επιτευχθεί 
με την αναγνώριση των αποδείξεων. Έτσι μόνο οι φορο-
λογούμενοι πολίτες θα στρέφονται εναντίον αυτών που 
φοροαισχοκερδούν και φοροδιαφεύγουν, μιας και οι ίδιοι 
οι πολίτες θα έχουν κάποιο όφελος. Σημαίνει, πως πρέπει 
ο πολίτης να έχει κάποιο κίνητρο, αφού δε μπορούμε να 
αποκτήσουμε «φορολογική» συ-νείδηση και φορολογική 
ειλικρίνεια...!

***
Είναι μεγάλη υπόθεση ο εργοδότης να «κερδίζει» τους 

υπαλλήλους του και να τους ανταμείβει όλους για τη δου-
λειά που του προσφέρουν κάτι παραπάνω...

Τώρα θα μου πείτε: Αυτό δεν γίνεται, εκτός και το αφε-
ντικό «τρελάθηκε».

Κανένα αφεντικό δεν γίνεται Αϊ - Βασίλης, αφού για 
τον επιχειρηματικό κό-σμο μια τέτοια γενναιόδωρη κίνη-
ση είναι ασυνήθιστη.

Μια τέτοια είδους κίνηση μπορεί να την κάνει μόνο 
εργοδότης που δεν κληρονόμησε τα πλούτη του, αντίθε-
τα τα δημιούργησε, ξεκινώντας στην κυριο-λεξία από το 
μηδέν, εργάτης...

***
Η ζωή δεν τελειώνει με τη σύνταξη, ούτε και αρχίζει 

στα ... εξήντα, όπως συ-νηθίζουν να δηλώνουν συχνά κά-
ποιοι διάσημοι ηλικιωμένοι. Όμως δεν τελειώνει κι' άλας. 
Απλώς, είναι η αρχή μιας άλλης ηλικίας, με πλήθος από 
χαρές και ενδιαφέρο-ντα.

Η ώρα της σύνταξης σημαίνει την έναρξη μιας άλλης 
περιόδου ζωής του ανθρώπου. Σημαίνει την έναρξη της 
περιόδου της τρίτης ηλικίας. Οι άνθρωποι αυ-τοί είναι 
«Ταμεία γνώσεων».

Τα ... ΚΑΠΗ, δεν είναι η ιδανική λύση ακόμη γι' αυτούς.

***
Όπως φαίνεται το «άσυλο» πηγαίνει πακέτο με την 

«ασυλία» των βουλευ-τών... (!).
Το άσυλο δεν έχει νόημα σε συνθήκες πλήρους δη-

μοκρατίας. Απλώς δη-μιουργεί «ακαταδίωκτο» παράνο-
μων πράξεων και εκνόμων ομάδων και κρατά την Πανε-
πιστημιακή Κοινότητα σε ομηρία από ομάδες κακοποιών 
και ακραίων...

Καιρός είναι να καταργηθούν και τα δύο για να αλλάξει 
το τοπίο της... Δημοκρατίας.

***
Οι Σαρακατσάνοι είναι ένας νομαδικός λαός ηλικίας 

τριάντα χιλιάδες χρόνων περίπου και ίσως ο αρχαιότερος 
λαός της Ευρώπης.

Στη χώρα μας οι Σαρακατσάνοι βρίσκονται σε διάφορες 
περιοχές, κυρίως στη Θράκη, στη Μακεδονία, Θεσσαλία, 
Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα και κεντρική Εύβοια.

Η παράδοση όμως θεωρεί κοιτίδα των Σαρακατσάνων 
την Ήπειρο, και συ-γκεκριμένα την περιοχή ανάμεσα στην 
Άρτα και τα Γιάννενα με κέντρο το Σούλι.

Και παλαιότερα είχα ασχοληθεί με τη γενιά των Σα-
ρακατσάνων και στον Τύ-πο και στο Ραδιόφωνο.

Κατά την προφορική παράδοση, από στόμα 
σε στόμα και από γενιά σε γενιά, η αρχική 
ονομασία των Σαρακατσάνων επί Τουρ-
κοκρατίας ήταν Καρακατσάνοι, λέξη σύν-
θετη από τις Τουρκικές λέξεις: «Καρά», 
που σημαίνει μαύρος και «κατσάν», που 
σημαίνει φυγάς.

Σύμφωνα πάντα με την παράδοση, με-
τά την πτώση της Κωνσταντινούπολης οι 

Σαρακατσάνοι μαυροντύθηκαν σε ένδειξη 
πένθους, όπου έτσι και κυριάρχησε το μαύρο 

χρώμα στις φορεσιές τους. Γι' αυτό και οι Τούρκοι 
τους ονόμαζαν Καρα-κατσάν και τους πο-
λεμούσαν αδιάκοπα.

Οι Σαρακατσάνοι είναι ένας πολύ θρη-
σκόληπτος λαός με έντονο το πατριωτι-κό 

συναίσθημα κι' αυτό φαίνεται από τις φορεσιές τους, από 
τα τραγούδια τους, τους χορούς τους, αλλά κι' από κάθε 
εκδήλωση της ζωής τους.

***
Βλέπουμε σχεδόν τους ίδιους ανθρώπους να ζητιανεύ-

ουν καθημερινά και οι περισσότεροι απ' αυτούς στο ίδιο 
πάντα σημείο να ζητούν τη βοήθειά μας.

Μερικοί από εμάς, αθόρυβα θα έλεγα, τους «συντηρού-
με» με την προσφο-ρά μας, προσφέροντάς τους κάποιο κέρ-
μα, οι οποίοι όμως στη θέση της αυθόρ-μητης προσφοράς 
θα ήθελαν την οργανωμένη φιλανθρωπία της Πολιτείας.

Πόσο ευτυχισμένοι αλήθεια είμαστε εμείς, όταν οι άλ-
λοι γύρω μας δυ-στυχούν;

Αντέχουμε ακόμη να βλέπουμε το «ξόδεμα ζωής» αυ-
τών των ανθρώπων χειμώνα - καλοκαίρι;

Η Εκκλησία κυρίως θα έπρεπε, μιας και η Πολιτεία αδι-
αφορεί, να τους «μα-ζέψει» και να τους φροντίσει για μια 
καλύτερη ζωή.

***
Η βία έχει εισβάλλει και στα Ελληνικά γήπεδα!
Σοβαρά επεισόδια κάθε Κυριακή. Μα πώς είναι δυνατόν 

να κερδίσουν και οι δύο ομάδες; Μία από τις δύο θα κερ-
δίσει και η άλλη θα χάσει ή θα έρθουν ισόπα-λες.

Οι αρχαίοι πρόγονοί μας χειροκροτούσαν και τον ητ-
τημένο. Γιατί χωρίς τον ηττημένο, δεν θα υπήρχε νικητής.

Ας βραβεύσουμε λοιπόν και τον σημερινό ηττημένο εμείς 
οι νεοέλληνες και όχι να σαρώνουμε ό,τι βρεθεί μπροστά 
μας επειδή έχασε η ομάδα μας.

Έτσι εννοούμε εμείς τον πολιτισμό; Με βανδαλισμούς....;

***
Η γυναίκα ανήκει στο ωραίο φύλο. Είναι ένα κομψοτέ-

χνημα. Αν βάλουμε στην πλάστιγγα από τη μία μεριά τη γυ-
ναίκα και από την άλλη τον άνδρα, η πλά-στιγγα θα βαραίνει 
προς το μέρος της γυναίκας, γιατί υπερέχει από τον άνδρα. 

Απλούστατα η γυναίκα ανήκει στο ωραίο φύλο, αλλά 
όχι όμως και στο ασθε-νές, όπως μερικοί την προτιμούνε. 
Γιατί της γυναίκας το νευρικό σύστημα τής επι-τρέπει να 
αντέχει περισσότερο από τον άνδρα, τόσο στους σωματι-
κούς πόνους όσο και στις ψυχικές δοκιμασίες. Τον πόνο του 
τοκετού π.χ. δεν θα μπορούσε να τον α-ντέξει ένας άνδρας...

***
Άλλο Πολιτική τοποθέτηση κι' άλλο κομματική.
Η Πολιτική, είναι όπως και η ζωγραφική, θέλει ταλέντο...

***
Η Ελλάδα είναι ένας ζωντανός τόπος.
Μόνο στην Ελλάδα αξίζει να ζει κανείς και να πεθαίνει...
Η καρδιά της γης κτυπά Ελληνικά...

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Σχόλια και γεγονότα

Με αλάτι και πιπέρι

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡΘΡΟ 135 ΚΠοΛΔ)  

Την  05.12.2022,  εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Θράκης Κωνσταντί-
νος Σεμερτζής, με έδρα την Αλεξανδρούπολη, οδός Λ. Δημοκρατίας αριθμ. 295, επέδω-
σα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης  για τον  εναγόμενο Παρσαλί-
δη Κωνσταντίνο του Αβραάμ, με ΑΦΜ 056103966, κάτοικο Αλεξανδρούπολης επί της 
οδού Ανδριανουπόλεως αριθμ. 26 ή οικισμού Παλαγίας Δήμου Αλεξανδρούπολης  και 
ήδη αγνώστου διαμονής, κατόπιν της σχετικής παραγγελίας προς επίδοση  της  δικηγό-
ρου  Αλεξανδρούπολης Μαρίνας Κεσεσίδου, πληρεξουσίας της ενάγουσας  ανώνυμης 
τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που 
εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου  αρ. 86 όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 
094014201 ακριβές  αντίγραφο της με ημερομηνία  28.12.2022  και αριθμό κατάθε-
σης δικογράφου Τ60/2022  και ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης αγωγής  
της  ως άνω ενάγουσας   κατά  του   ως  άνω  εναγομένου, με την οποία ορίζεται να  
Α) Να καταθέσει στον αρμόδιο υπάλληλο της γραμματείας του Ειρηνοδικείου Αλεξαν-
δρούπολης, εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για 
την επίδοση της αγωγής  μου κατά την παρ. 2 του άρθρου 215 ΚΠολΔ προτάσεις και να 
προσκομίσει εντός της προθεσμίας αυτής όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά 
έγγραφα που επικαλείται με αυτές, καθώς και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και 
τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους, κατά το άρθρο 96 του Κώδικά Πολι-
τικής Δικονομίας. Το δικαστικό ένσημο κατατίθεται το αργότερο μέχρι τη συζήτηση της 
υπόθεσης. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από τη 
λήξη της προθεσμίας επίδοσης της αγωγής για όλους τους διαδίκους, αν ο εναγόμενος 
ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής,    
Β) Να καταθέσει προσθήκη στις προτάσεις, μέσα στις επόμενες δεκαπέντε (15) ημέρες 
από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας. Επισημαίνεται ρητά, ότι εκπρόθεσμες προτά-
σεις και προσθήκες δεν λαμβάνονται υπόψη και Γ) Να παραστεί κατά τη συζήτηση της 
παρούσας αγωγής και σε κάθε επαναληπτική συζήτηση αυτής, στον τόπο και χρόνο που 
αρμοδίως θα οριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Αίτημα της παραπάνω αγωγής είναι να υποχρεωθεί ο εναγόμενος  να καταβάλλει 
στην ενάγουσα για τις αναφερόμενες στο ιστορικό της ως άνω αγωγής αιτίες το ποσό 
των 7.404,52 €. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και  να 
καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική δαπάνη της ενάγουσας. 

Αλεξανδρούπολη, 09.01.2023
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Κωνσταντίνος Σεμερτζής  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
      
   Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Εφε-

τείου Θράκης θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμότατες ευχαριστίες μας για το ενδια-
φέρον σας προσφέροντας  για τα παιδιά που στηρίζει η ΕΠΑΘ και χρήζουν  βοήθειας.

         Η βοήθειά σας είναι εξαιρετικά πολύτιμη ειδικότερα σε μια τόσο δύσκολη 
περίοδο για όλους.

        Η αξιόλογη αυτή ενίσχυση μας δίνει ιδιαίτερη χαρά και τιμά το έργο της 
Ε.Π.Α.Θ , που βρίσκεται στον καθημερινό αγώνα για τα παιδιά που το έχουν πραγ-
ματικά ανάγκη.

        Ως  Ε.Π.Α.Θ είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για το ανθρώπινο πνεύμα και την ευ-
αισθησία που δείχνετε στα προβλήματα και στις ανάγκες των παιδιών που στηρίζουμε.

        Από την πλευρά μας , είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια 
ή υπηρεσία να σας παρέχουμε , στα πλαίσια των δράσεων και σκοπών της Ε.Π.Α.Θ.

Ευχαριστούμε
την ΕΝΩΣΗ ΦΕΡΩΝ ΑΕ και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο κ. Λάζαρο Κιτσικίδη  
και τα μέλη της  για τα τρόφιμα που προσφέρουν στα παιδιά της ΕΠΑΘ 
την ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ « AEGEAN OIL» και τον διευθυντή της στην    Αλεξανδρού-

πολη κ. Πιστόλα 
3)  την εταιρία ΠΙΝΔΟΣ ΤΡΟΦΟΔΙΑΝΟΜΗ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ 
που φροντίζει για την σίτιση των παιδιών παρέχοντας φρέσκα          
κοτόπουλα 
4)  το κρεοπωλείο του κ. Δημητρίου Σιώπη στην  Αλεξανδρούπολη  
5) τους ζαχαροπλάστες της πόλης μας που γλύκαναν απολαυστικά τα 
παιδιά μας
i) «Rivage» ,  
ii) «MOKA»
iii) «Σπίτι του Γλυκού»
iv) «Oscar»
v) «ΓΛΥΚΑΚΙ»
vi) «Cake gallery»
vii) «Μέλισσα»
      6) την επιχείρηση Agro i (Αλεξάνδρα & Νόνα Φιλιππίδου)– Σύμβουλοι Μελε-

τητές για προγράμματα ΕΣΠΑ , ΔΥΠΑ και Αγροτικής Ανάπτυξης για τη δωρεά κρε-
άτων στα παιδιά της ΕΠΑΘ

7) την εταιρεία Σκλαβενίτης ΑΕ για τις δωροεπιταγές που δώρισε για τα  
παιδιά της ΕΠΑΘ
8) τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης
9) τους μαθητές του 3ου ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης
10) την ΝΑΤΟΥΡΑ Α.Ε (ΠΑΠΑΡΑΔΗΣ) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
11) την ΤΙΑΚΑΣ Α ΚΑΙ Ι & ΣΙΑ ΟΕ - Εμπόριο και Επεξεργασία Κρεάτων
12) το Φροντιστήριο «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»
Σας  ευχόμαστε καλή χρονιά, με υγεία ,ευημερία , ευλογία , χαρά !
και σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά , εκ μέρους των παιδιών που εκπρο-

σωπούμε και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσετε να είσαστε κοντά μας στο μέλλον , για να 
μπορέσουμε να συνεχίσουμε  το δύσκολο , αλλά τόσο ανθρώπινο έργο μας.

                                                     Με εκτίμηση
                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Θ
            Η   Πρόεδρος                                                   Η   Γεν. Γραμματέας
         Αργυρή Βαλούση                                               Ευαγγελία Αϊβατζίδου         
   Αντεισαγγελέας Εφετών                                         ΠΕ Σωφρον. Ανηλίκων                                         
         Εφετείου Θράκης                                               Δικ.Ανηλ.Αλεξ/πολης     
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Η εξέλιξη των έργων για 
την προστασία και την ανά-
δειξη της μνημειακής και πο-
λιτιστικής κληρονομιάς της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης καθώς 
και η λειτουργία του Μεγά-
ρου Μουσικής Κομοτηνής ήταν 
στο επίκεντρο της ευρείας σύ-
σκεψης που πραγματοποιήθη-
κε στην έδρα της Περιφέρειας 
στην Κομοτηνή από την Υπουρ-
γό Πολιτισμού και Αθλητισμού 
κυρία Λίνα Μενδώνη και τον 
Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Χρή-
στο Μέτιο.

Εξετάστηκε αναλυτικά η 
πορεία υλοποίησης των έρ-
γων του Υπουργείου τα οποία 

έχουν ενταχθεί στην ΟΧΕ Πο-
λιτισμού της Αρχαίας Εγνατίας 
Οδού της ΑΜΘ και εκτελού-
νται με χρηματοδότηση από το 
ΕΣΠΑ της Περιφέρειας 2014-
2020.

Εξετάστηκαν επίσης νέα έρ-
γα τα οποία μπορούν να εντα-
χθούν για χρηματοδότηση στο 
επόμενο ΕΣΠΑ της περιόδου 
2021-2027.

Νωρίτερα, η κυρία Μενδώ-
νη και ο κ. Μέτιος είχαν πραγ-
ματοποιήσει ξεχωριστή σύσκε-
ψη για τα έργα του Υπουργείου 
Πολιτισμού που αφορούν στο 
ιστορικό κέντρο της Κομοτηνής 
και στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Κομοτηνής, με τη συμμετοχή 

του Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτη Μαρωνείας και Κομο-
τηνής κ. Παντελεήμονα και του 
Δημάρχου Κομοτηνής κ. Γιάν-
νη Γκαράνη.

Στις συσκέψεις συζητήθη-
κε επίσης εκτενώς η λειτουρ-
γία του Μεγάρου Μουσικής 
Κομοτηνής. Συμμετείχε μάλι-
στα ο Καλλιτεχνικός Διευθυ-
ντής της Εθνικής Λυρικής Σκη-

νής κ. Γιώργος Κουμεντάκης, 
ο οποίος ξεναγήθηκε στο Μέ-
γαρο Μουσικής από την υπεύ-
θυνη λειτουργίας του, ειδική 
σύμβουλο του Περιφερειάρχη 
ΑΜΘ σε θέματα πολιτισμού, 
κυρία Ζωή Κοσμίδου.

Αποφασίστηκε η Εθνική Λυ-
ρική Σκηνή να αναλάβει το συ-
ντονισμό λειτουργίας του Με-
γάρου Μουσικής Κομοτηνής, 

μέσω ενός προγράμματος συ-
νεργασίας με την Περιφέρεια 
που θα χρηματοδοτηθεί από 
πόρους του ΕΣΠΑ.

Στις συσκέψεις συμμετείχαν 
επίσης ο Γενικός Γραμματέας 
Πολιτισμού κ. Γιώργος Διδα-
σκάλου, ο Αντιπεριφερειάρ-
χης Κοινωνικών Πολιτικών και 
Πολιτισμού κ. Αριστείδης Μω-
υσιάδης, ο Εντεταλμένος Πε-

ριφερειακός Σύμβουλος Του-
ρισμού κ. Θανάσης Τσώνης, ο 
Εκτελεστικός Γραμματέας της 
Περιφέρειας κ. Παύλος Δα-
μιανίδης, η ειδική σύμβουλος 
του Περιφερειάρχη σε θέματα 
πολιτισμού κυρία Ζωή Κοσμί-
δου, στελέχη από τις Εφορείες 
Αρχαιοτήτων και υπηρεσιακά 
στελέχη του ΥΠΠΟΑ. 

Διαδοχικές συσκέψεις για τα έργα 
πολιτισμού στην Περιφέρεια 
Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης

ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Λ. ΜΕΝΔΩΝΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ 
ΠΑΜΘ   

Αντικείμενο η εξέλιξη των έργων για την 
προστασία και την ανάδειξη της μνημειακής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής 
μας 

Η ΚΛΑ σε συνεργασία με τον 
Φοιτητικό Σύλλογο Παιδαγωγι-
κού Τμήματος Δημοτικής Εκπαί-
δευσης Αλεξανδρούπολης "Δη-
μήτριος Γληνός" προβάλλει την 
ταινία 18 του Βασίλη Δούβλη 
από την Κυριακή 15/01/2023 
μέχρι και την Τρίτη 17/01 στο 
Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρού-
πολης. 

Στην προβολή της ταινίας την 
Κυριακή 15/01 θα παραβρεθεί, 
προσκεκλημένος της ΚΛΑ, ο 
σκηνοθέτης της ταινίας, Βασί-
λης Δούβλης.

ΗΜΕΡΕΣ - ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟ-
ΛΩΝ

**Κυριακή 15/01 στις 20.00 
με προσκεκλημένο τον σκηνοθέ-
τη, Βασίλη Δούβλη

**Δευτέρα 16/01 στις 20.15
**Τρίτη 17/01 στις 21.30
Δημοτικό Θέατρο Αλεξαν-

δρούπολης

Ταυτότητα της ταινίας 18
Ελλάδα, 2022
Σκηνοθεσία: Βασίλης Δού-

βλης
Πρωταγωνιστούν: Ιωσήφ Γα-

βριελάτος, Νικολάκης Ζεγκίνο-
γλου, Αναστάσης Λαουλάκος, 
Κλέλια Ανδριολάτου, Μαρίνα 
Ανυφαντή, Βασίλης Ντάρμας, 
Αντώνης Τσαμουράς, Σταύρος 
Τσουμάνης, Γεωργία Ανέστη, 
Μαρίνα Ασλάνογλου, Νίκος Γε-
ωργάκης, Μάριος Γκιοκουτάι, 
Δημήτρης Δρόσος, Κίμων Κου-
ρής

Διάρκεια: 95 λεπτά
Με φόντο το ναρκοπέδιο της 

κρίσης και της πανδημίας, το ρε-
αλιστικό, ανεπιτήδευτο και υπαι-
νικτικό «18» του βραβευμένου 
Βασίλη Δούβλη («Η Επιστροφή») 
ακολουθεί την πορεία μιας πα-
ρέας εφήβων, που καταφεύγει 
στον φασισμό, γιατί μοιάζει 
να μην έχει πουθενά αλλού 
να στραφεί. Ο δημιουργός 
εμπνεύσθηκε από πραγματι-
κά γεγονότα και μας φέρνει 
αντιμέτωπους με τους ανε-
παρκείς οικογενειακούς δε-
σμούς, την υποβάθμιση της 
καθημερινότητας, την απα-
ξίωση της ζωής, την παγίδα 
του νεοναζισμού και τη βία.

Μπορεί η πλοκή, που 
φέρει τον φορτισμένο τίτ-
λο «18» (ενηλικίωση και να-
ζιστικό σύνθημα μαζί), να 
υφαίνεται γύρω από την 
επίθεση μιας ομάδας δεκα-
οχτάχρονων εναντίον ενός 
συμμαθητή τους, όμως η 

αφήγηση ξεπερνά τα όρια της 
σχολικής βίας και αποτυπώνει με 
καίριο, σκληρό, αλλά και τρυφε-
ρό συγχρόνως βλέμμα, τα πορ-
τρέτα σημερινών αποκλεισμένων 
δεκαοχτάρηδων που, ενώ ανα-
ζητούν ελπίδα, κυριεύονται από 
θυμό και απελπισία μπροστά σε 
ένα μέλλον που διαγράφεται όχι 
μόνο αβέβαιο, αλλά και σκοτεινό.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν 
επαγγελματίες και ερασιτέχνες 
νέοι ηθοποιοί, που καθηλώνουν 
με τις αβίαστες ερμηνείες τους, 
ενώ ο διευθυντής φωτογραφίας 
Γιώργος Βαλσαμής προσεγγίζει 
τους ήρωες με τόλμη, αλλά και 
τρυφερότητα.

Η ΚΛΑ μας συστήνει τον 
σκηνοθέτη Βασίλη Δούβλη

Προβάλλει για 3 
ημέρες την ταινία 
του «18» 

Αποφασίστηκε η Εθνική Λυρική Σκηνή να αναλάβει το 
συντονισμό λειτουργίας του Μεγάρου Μουσικής Κομοτηνής
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 SUDoKU

9 8 3 6

6 3

2 3 9

8 3 9 7

9 1 5 3

6 2 8 5

4 3 7

7 1

7 2 6 5

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.64)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.69)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jan 11 09:06:57 2023 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

9 3

2 7 1 8

5 1 4

7 5 3 2 1

6 4

3 1 2 7 9

6 2 3

5 9 8 1

4 9

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.50)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Jan 12 08:45:28 2023 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας παχύσαρκος μπαίνει σε ειδική κλινική για 

να αδυνατίσει. Την πρώτη μέρα του σερβίρουν ένα 

κάστανο, μια μπουκιά ψωμί και μισό ποτήρι νερό. 

Αφού… έφαγε ο κύριος, ξάπλωσε να κοιμηθεί.

-Μήπως θέλετε τίποτα άλλο; τον ρωτά η νο-

σοκόμα.

-Ναι, θα ήθελα να μου φέρετε ένα γραμματό-

σημο…

-Ευχαρίστως, αλλά τι το θέλετε;

-Να… πριν κοιμηθώ, συνηθίζω να διαβάζω λιγάκι!

* * * * * *

Πάει ένας τύπος στο μπαράκι πολύ στεναχωρη-

μένος και λέει στον μπάρμαν.

-Βάλε ρε φίλε, 5-6 ποτάκια, να σου πω τι έχω.

Τα βάζει ο μπάρμαν.

-Τι έχεις ρε φίλε;

-Βάλε ακόμα 3-4 ποτάκια να σου πω τι έχω.

Ξαναβάζει ο μπάρμαν.

-Τώρα θα μου πεις τι έχεις;

-Μόνο 5 ευρώ!…

* * * * *

Πρωί πρωί ο Μανωλιός έκανε εξωτερικά μερε-

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

νώντας από ‘κει ο Μανούσος  πηγαίνοντας στη στά-

νη του, τον βλέπει και του λέει για να τον πειράξει:

-Μωρέ Μανωλιό, εμένα δε με κόφτει που θα πέ-

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

μωρέ η κεφαλή σου και θα γεμίσει ο τόπος άχερα…

Κι ο ετοιμόλογος Μανωλιός απ’ τη σκάλα:

-Και ‘συ μωρέ Μανούσο, πρωί πρωί το φαΐ σκέ-

φτεσαι;

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Αφανισμός (ουδ.).
12. Αυτό που έχει δύο πόλους.
13. Ανακριτής του Ιησού.
14. Ιταλικό… χρυσάφι.
15. Το αίτιο της ψώρας.
17. Αθόρυβη… γάτα.
18. Νύφη τη φοράει (ξ.λ.).
20. Εγχώριο, τοπικό.
22. Τα έχει ο… ρήγας.
23. Η καλύτερη περίοδος της ζωής.
25. Διαρρέει την Ελβετία.
26. … κουάλε: πανομοιότυπα.
28. Ίδρυσε το αστεροσκοπείο της Αθήνας.
30. Περίφημη η "μάντρα" του.
32. Απαντά αόριστα στο "τι".
34. Γερμανικό δορυφορικό κανάλι.
36. Έξω απ' τα πλαίσια της λογικής βρί-
σκονται (ουδ.).
38. Δικά σου (αρχ.).
39. Παραξενιά, ιδιοτροπία (μτφ.).
41. Ζιζάνιο των σιτηρών.
43. Μείγμα δύο ή περισσότερων μετάλλων.
44. Βρίσκεται δίπλα μας αυτό.
46. Αρχικά εταιρειών.
47. Γιος του Αβραάμ και της Σάρρας.
49. Διπλό… φοβίζει μωρά.
50. Τζέιμς…: ηθοποιός.
52. Αυτός που οδηγεί το πλοίο από επικίν-
δυνα περάσματα.
54. Δεν έχουν… "πού την κεφαλήν κλίναι".
55. Δεν πρέπει να φτάνουμε… σ' αυτά.

-- Συστατικά --
• 2 στήθη κοτόπουλο
• 1 κλωνάρι σέλερι
• 2 μεγάλα καρότα
• 1 μεγάλη πατάτα
• 1 κρεμμύδι
• 3 φλιτζάνια του τσαγιού ρύζι
• 1 λεμόνι
• αλάτι
• πιπέρι
• ελαιόλαδο

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Βάζω το κοτόπουλο σε μια κατσαρόλα και γεμίζω 

νερό. Μέσα ρίχνω και το χυμό του λεμονιού και το 
βάζω να βράζει. Κοινώς ξεβράζω το κοτόπουλο.

• Κατόπιν αφαιρώ το νερό, ξεπλένω το κοτόπουλο 
και το βάζω σε νέα μεγάλη κατσαρόλα –στην οποία 
θα φτιάξω και τη σούπα πια. Μαζί με το κοτόπου-
λο βάζω τα καρότα που έχω καθαρίσει, την πατά-
τα, το κρεμμύδι και το σέλερι. Γεμίζω με νερό και 
αφήνω να βράσουν.

• Αφήνω να βράζει στο δυνατό κι όταν πια βράσουν 
τα λαχανικά και το κοτόπουλο, τα αφαιρώ από την 

κατσαρόλα με μια κουτάλα (από εκείνες με τις τρύ-
πες). Προσοχή μόνο να μην έχει πέσει πολύ η στάθ-
μη του ζωμού γιατί δε θα βγουν σωστές μερίδες.

• Ανάλογα πάντα και με το ζωμό που έχετε στη διά-
θεσή σας, αλλά και τα γούστα σας, βάζετε. Για τα 
εν λόγω υλικά, που βγάζουν 6 μερίδες άνετα, εγώ 
έβαλα 3 φλιτζάνια ρύζι.

• Αφήνετε να βράσει, προσθέτετε αλάτι και πιπέρι που 
πιθανόν να χρειάζεται και περιμένετε να γίνει το ρύζι. 
Αν κάτι δεν υπολογίσατε καλά, μπορείτε πάντα να 
προσθέσετε λίγο βραστό νερό για να «αυγατίσει» 
που λένε και οι μεγαλύτερες το ζουμί. Απλά θα πρέ-
πει να ρυθμίσετε και πάλι τη γεύση με αλατοπίπε-
ρο. Όταν πια το ρύζι έχει γίνει, μπορείτε να σβήσετε 
τη σούπα σας και να προσθέσετε το λάδι. Το σω-
στό είναι μια κουταλιά για κάθε έναν που θα φάει. 
Αφήνετε την κατσαρόλα πάνω στο κλειστό μάτι κι 
αρχίζετε να ετοιμάζετε το τραπέζι σας.

• Σερβίρετε όπως είναι, συμπληρώνετε με κοτοπου-
λάκι και λαχανικά 

• Αν θέλετε ρίχνετε και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι 
από πάνω. Αν έχετε συνάχι, θα σας κάνει πο-
λύ καλό!

• Καλή όρεξη!!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Θρεπτική κοτόσουπα, ιδανική για το 
κρυολόγημα

Κάθετα
1. Μη αναμενόμενες.
2. Πρωτόγονη σχεδία με πολλά κουπιά.
3. Σε οποιοδήποτε μέρος.
4. Γράμματα από τη… Δ.Ο.Ε..
5. Ζώο του δάσους, που προστάτευε η θεά 
Άρτεμη.
6. Είδος λιθάνθρακα.
7. Συνθετικός τάπητας αθλητικών εγκατα-
στάσεων (ξ.λ.).
8. Το πίσω και κάτω μέρος του κεφαλιού 
μας.
9. Ελληνοπρεπές… 250.
10. Λύνονται… με ξόρκια.
11. Η έλλειψη στοργής.
16. Ρόσο…: μάρκα ηδύποτου.
19. Λέγεται η ηθοποιός Μπένινγκ.
21. Μοίρασμα της μπάλας.
24. Ατάιστα είναι.
27. Περιποίηση του σπιτιού.
29. Φαινόμενο των Αναστενάρηδων.
31. Αρχαίων… ταλαίπωρος.
33. Μουσουλμάνες το φοράνε.
35. Ο πατέρας του Αγαμέμνονα.
37. Σε αυτό… δουλεύουν καλλιτέχνες.
40. Σύζυγος του Αλή πασά.
42. Χώρος για αγώνα πυγμαχίας.
43. Συνθετικό πολύ διαδομένου αναψυ-
κτικού.
44. Ξανά, άλλη μια φορά.
45. Αρχικά συγκοινωνιών.
48. Η πρόθεση της… απόβασης.
51. Βελγική βιομηχανική πόλη.
53. Τα έχει η… Ήρα.
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Η Κέιτ Γουίνσλετ βοήθησε μια 
νεαρή δημοσιογράφο να πάρει 
την πρώτη της συνέντευξη και 

από μια αγχωτική εμπειρία, την 
μετέτρεψε σε μια αξέχαστη συ-
νάντηση.

Η ηθοποιός βρέθηκε στο 
στούντιο με τη νεαρή Μάρθα, 
όπως λένε τη δημοσιογράφο, 
στο πλαίσιο της προώθησης της 
νέας της ταινίας «Avatar: The 
Way of Water» και φρόντισε να 
την ενθαρρύνει, όταν εκείνη της 
είπε ότι έχει άγχος.

Σε ένα βίντεο που κυκλοφό-
ρησε κι έχει γίνει ήδη viral στο 
διαδίκτυο, η δημοσιογράφος 
ακούγεται να της λέει: «Αυτή εί-
ναι η πρώτη μου συνέντευξη», με 
την ηθοποιός να της απαντά «θα 
είναι η πιο φανταστική συνέντευ-
ξη». Στη συνέχεια τη ρωτά: «Ξέ-
ρεις γιατί; Επειδή αποφασίσαμε 
εμείς να είναι έτσι».

«Το αποφασίσαμε εμείς εδώ 
και τώρα, θα είναι φανταστική. 
Μπορείς να με ρωτήσεις ό,τι θέ-
λεις και δεν χρειάζεται να έχεις 
άγχος. Όλα θα είναι καταπλη-
κτικά, το έχεις», συνεχίζει να της 
λέει η σταρ.

Το βίντεο έχει ήδη συγκε-
ντρώσει εκατομμύρια προβολές 
και οι χρήστες του διαδικτύου 
μιλούν για την Κέιτ Γουίνσλετ 
με τον καλύτερο τρόπο, αφού 
βοήθησε την κοπέλα στην αρχή 
της καριέρας της.

Η Κορίνα Εμμανουηλίδου είναι έτοι-
μη να διεκδικήσει τον τίτλο της Μις Υφή-
λιος, της ομορφότερης γυναίκας στον 
κόσμο για το 2022.

Η Ελληνίδα από τη Βέ-
ροια είναι μόλις 22 ετών 
και έχει ύψος 1.80, ενώ 
εδώ και λίγα 24ωρα 
βρίσκεται στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες Αμερικής, 
όπου ετοιμάζεται πυρετω-
δώς για να δώσει μεγάλη 
μάχη για τον τίτλο, στον διαγω-
νισμό που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα 
Ορλεάνη αύριο, 14 Ιανουαρίου.

Η επίσημη εθνική ενδυμασία  με τίτ-
λο: «Να πάρουμε την ιστορία μας πίσω», 

με την οποία θα εμφανιστεί στον δια-
γωνισμό, αποκαλύφθηκε μέσα από την 

επίσημη σελίδα του «Star & Mr GS 
Hellas» και είναι εμπνευσμένη 

από τη Θεά Ήρα.
Η φετινή εθνική εν-

δυμασία απεικονίζει την 
Θεά, μαζί με το εμβλη-
ματικό της δόρυ και το 
μυστικιστικό της σύμ-

βολο, το παγώνι με όλες 
του τις ιδιότητες. Πρόκειται 

για μία δημιουργία του γλύπτη 
από τον TASOS HORRUS.

Αξίζει να τονιστεί ότι τόσο το βραδι-
νό φόρεμα της, το οποίο σχεδιάστηκε 
ειδικά για αυτή, όσο και η εθνική της εν-

δυμασία, είναι δημιουργίες που σκοπό 
έχουν να φέρουν την Ελλάδα στο κέ-
ντρο συζήτησης για την Υφήλιο.

Στον συγκεκριμένο διαγωνισμό για 
την παρουσίαση των μοντέλων με μα-
γιό, όλες οι χώρες έχουν λάβει από τους 
διοργανωτές μία λευκή μεταξωτή κά-
πα. Στην πλάτη της οποίας η κάθε χώ-
ρα πρέπει να την φιλοτεχνήσει με ένα 
στοιχείο σημαντικό από την ιστορία της. 
Η Ελληνική αποστολή θέλοντας να πε-
ράσει ένα μήνυμα σχετικό με τις αρχαι-
ότητες της χώρας μας που κοσμούν τα 
μουσεία άλλων χωρών, έχει πάρει την 
πρωτοβουλία να απεικονίσει στην κάπα 
τη θεά Αφροδίτη.

Η Κορίνα Εμμανουηλίδου διεκδικεί τον τίτλο της 
Μις Υφήλιος 

Πρεμιέρα τη 
Δευτέρα 16/1  

Ο χρόνος κυλά αντί-
στροφα για την πολυα-
ναμενόμενη πρεμιέρα του 
MasterChef 2023. Ο μα-
γειρικός διαγωνισμός του 
Star επιστρέφει -επιτέ-
λους- στους τηλεοπτικούς 
μας δέκτες τη Δευτέρα 16 
Ιανουαρίου στις 21.00.

Το πρωί της Τετάρτης 
11/1, ο σεφ Νίκος Θωμάς 
μίλησε στο «Breakfast@
star» για τις αλλαγές που 
θα δούμε φέτος, τονίζο-
ντας πως ο διαγωνισμός 
θα έχει πολλές ανατροπές.

Τόσο ο Ετεοκλής Παύ-

λου όσο και η Ελένη Χα-
τζίδου δεν παρέλειψαν να 
τον ρωτήσουν για τους «ει-
σβολείς» του MasterChef. 
Πρόκειται για παίκτες που 
ξεχώρισαν τις προηγούμε-
νες σεζόν και τώρα θα επι-
στρέψουν και θα προσπα-
θήσουν να διεκδικήσουν 
μια θέση στο MasterChef 
2023.

Ο F&B του MasterChef 
ήταν φειδωλός στις δηλώ-
σεις του, ωστόσο αρκέστη-
κε να πει πως οι «εισβο-
λείς» δε θα είναι οι νικητές 
του διαγωνισμού.

Όσο για την αντίδρα-
ση των νεών παικτών όταν 
είδαν κάποιους παλαιότε-
ρους παίκτες να διεκδι-
κούν μία θέση στο σπίτι 
ανέφερε πως...  αιφνιδι-
άστηκαν.

«Ο πήχης έχει ανέβει 
και θα δούμε πολλά και 
ωραία πράγματα τους επό-
μενους μήνες», πρόσθεσε 
ο Νίκος Θωμάς, ενώ ανέ-
φερε ότι στο MasterChef 
2023 οι παίκτες θα κάνουν 
πολλά ταξίδια.

«Εισβολή» στην εντυπωσιακή κουζίνα 
του ΜasterChef 

Η Τατιάνα Πάτιτζ, το διάσημο 
μοντέλο των '90s, έφυγε από τη 
ζωή, σε ηλικία 56 ετών.

Την είδηση του θανάτου του 
κορυφαίου σούπερμοντελ της 
Vogue, έκανε γνωστή ο ατζέ-
ντης της. Ωστόσο, δεν έχει γίνει 
γνωστή η αιτία του θανάτου της.

Γεννημένη στο Αμβούργο, έκα-
νε τα πρώτα της βήματα στον χώ-
ρο του μόντελινγκ, σε ηλικία 17 
ετών, ενώ το 1983 συμμετείχε 
στον διαγωνισμό «Elite Model 
Contest» στη Στοκχόλμη. Κατέ-
λαβε την τρίτη θέση, με το έπα-
θλο να είναι ένα ταξίδι στο Παρίσι 
και ένα συμβόλαιο περιορισμένου 
χρόνου.

Στη συνέχεια της καριέρας 
της, δούλεψε με μεγάλους οί-
κους μόδας, όπως η Versace και 
η Chanel, ενώ συνεργάστηκε επί-
σης, με τη Vogue, κοσμώντας με-
ρικά από τα διασημότερα εξώ-
φυλλά της.

Με τη φήμη της να έχει «εκτο-
ξευθεί», επιλέχθηκε για να συμμε-
τάσχει στο δημοφιλές βιντεοκλίπ 
του Τζορτζ Μάικλ για το τραγούδι 
«Freedom», δίπλα σε άλλα διάση-
μα μοντέλα της εποχής, όπως η 
Ναόμι Κάμπελ, η Σίντι Κρόφορντ, 

η Κρίστι Τέρλινγκτον και η Λίντα 
Εβαντζελίστα. Οι πέντε τους απο-
τελούσαν τα «μεγαλύτερα ονόμα-
τα στον χώρο του μόντελινγκ». 

Η Άννα Γουίντορ, διευθύντρια 
σύνταξης της Vogue, δήλωσε στη 

DailyMail για την Τατιάνα Πατίτζ: 
«Ήταν πάντα το ευρωπαϊκό σύμ-
βολο του "σικ"». «Ήταν πολύ μυ-
στηριώδης και πολύ πιο ώριμη 
από τις συνομήλικές της κι αυτό 
είχε τη γοητεία του», προσθέτει.

Tατιάνα Πάτιτζ: Πέθανε το σούπερ 
μόντελ των 90's

Κέιτ Γουίνσλετ: Ενθαρρύνει νεαρή 
δημοσιογράφο στην πρώτη της συνέντευξη

Showbiz

Από άγνωστη 
αιτία

«Το βιβλίο και οι συνεντεύξεις του πρίγκιπα Χάρι για την προώθησή του 
βιβλίου αποκάλυψαν ότι είναι ένας αξιολύπητος, παρανοϊκός, προνομιούχος και 

διπρόσωπος άντρας που σκέφτεται να καταστρέψει την οικογένειά του.» 
Πιρς Μόργκαν – Δημοσιογράφος 

Θα 
εμφανιστεί 

ντυμένη ως θεά 
Ήρα

Kαι γίνεται 
viral!
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Γ. - ΚΑΝΙΔΗΣ Γ. ΟΕ
Μομφεράτου 42  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551025331

ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Εμμ. Ρήγα 35  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο :  25520 26404

ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Μοσχονησίων 01 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551023694

ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΕΕ
1ο χλμ  Αλεξ/πολης - Συνόρων
Τηλέφωνο : 25510 25171

ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Λ. Δημοκρατίας 85  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551035013

INFORMATICA A.E.
2ο χιλ Αλεξ/πολης - Χιλής
Τηλέφωνο : 25510 33733

ΓΑΒΑΝΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Εμπόριο Μηχ. Γραφείου
Λ. Δημοκρατίας 37 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551023204

Πληροφορική
Υπολογιστές

ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • Πολ. μηχ.
Φυλής 02 & Υψηλάντου •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027558

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ • Πολ. μηχ.
Λ. Δημοκρατίας 197 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 6973384974

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ • Πολ. μηχ.

Λ. Δημοκρατίας 275  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026868

ΤΟΚΑΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • Πολ. μηχ.
Μαυρομιχάλη 29  •  Διδ/χο
Τηλέφωνο : 2553023900

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • Τοπ. μηχ.

Χαριλάου Τρικουπη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027017

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Τοπ. μηχ.

Ι. Δραγούμη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029626

Τοπογράφοι
Μηχανικοί

ΑΚΜΩΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.
Εμπορίου 5Α  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551037645

Τεχνικές
Εταιρίες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ρήγα Φεραίου 7  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027477

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΜΒΕ
Ρήγα Φεραίου 7 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027477

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σκρα 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551023390

ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ •  Ηλεκτρ. Μηχ.
Κομνηνών 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551020464

ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ •  Ηλεκτρ. Μηχ.
Νικομηδείας 1  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551020412

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ • Μηχανολ.Μηχ.
Ανθεμίου 18  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551025080

ΣΙΔΕΚΑΤ ΑΕ • Οικοδομικά Υλικά
Καραόλη Δημ. 44 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026000

ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ Γ. - ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ Ι ΟΕ
Είδη Υγειηνής
Κ. Παλαιολόγου 22 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551032655

ΤΕΜΑΚ ΑΕΤΕ • Εμπ. Υδραυλικών Ειδών
ΔΑ13 ΟΤ33Β-ΤΘ1136 • Θεσ/νικη
Τηλέφωνο : 2310569800

ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ • Μονώσεις
Μακάριου 7  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 6934621349

Οικοδομικά
Υλικά

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Χωματουργικές εργασίες
Λ. Δημοκρατίας  2  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551023958

Ηλεκτρ. Μηχανολ.
Χημ. Μηχανικοί

Πολιτικοί
Μηχανικοί

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

ΚΑΦΕ / ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΦΕΤΖΗ
Εμπορίου 41   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 25510 23050

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ
Αδριανουπόλεως 4Α  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 22808

Βιβλιοπωλεία

ΙΣΤΟPIKO MOYΣEIO ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Λ. Δημοκρατίας 335  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο :  2551028926

Πολιτισμός

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ  •  Κολοκοτρώνη 22  
Διδ/χο  •  Τηλέφωνο :  2553024084

"ΜΙΜΟΖΑ"  ΜΠΑΖΑ ΜΑΡΙΝΑ
Ανθοστολισμοί Γάμων - Βάπτισης
Λ. Δημοκρατίας 408  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο : 25510 32805

ΕπιγραφέςΑνθοπωλεία
Φυτώρια

Τυπογραφεία

ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Τυπογραφείο - Βιβλιοδετείο
Εμπορίου 2   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551029520

ΡΙΖΟΣ Α. ΘΕΟΔΩΡΟΣ • Πολ. μηχ.
Ζαρίφη Γεώργιου 3 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 29380

ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ ΣΜΑΡΩ & ΕΙΡΗΝΗ ΟΕ
Συστήματα Συναγερμού
Λ. Δημοκρατίας 134 •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 34156

ΙΕΠΥΑ ΕΒΡΟΣ GUARD  
Υπηρεσίες Φύλαξης
Καραόλη Δημητρίου 40  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 35638

Security

Ηλεκτρολογικά

ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ
(ΑΦΟΙ Χ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε.) 
1ο χλμ. Αλεξ/πολης Κίρκης  2 
Τηλέφωνο :  2551024796

Gym Center Καρυπίδης
Μπουμπουλίνας 24 •  Φέρες
Τηλέφωνο: 25550 24535

Γυμναστήρια
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Επαγγελματικά μυστικά 
για να τρέχεις σαν 
αθλητής!!

Φτιάξε ημερολόγιο
Αντιμετώπισε τις προπονήσεις στο δρό-

μο σαν οποιοδήποτε άλλο πράγμα κάνεις 
στη ζωή σου και το σημειώνεις σε ένα ημε-
ρολόγιο. «Υπάρχει πάντα μια μεγάλη αγω-
νία, ίσως και φόβος, για εκείνους τους αν-
θρώπους που δεν έχουν τρέξει για πολλά 
χρόνια ή που τρέχουν περιστασιακά. Όμως, 
ένα εβδομαδιαίο πλάνο απλών και μικρών 
στην αρχή διαδρομών, το οποίο θα τηρείς 
πιστά, θα λειτουργήσει προοδευτικά προς 
όφελος της αντοχής σου. Τις ανηφόρες 
που πριν περπατούσες λαχανιάζοντας, σε 
δυο μήνες το πολύ, θα τις ανεβαίνεις τρέ-
χοντας», λέει η Hern.

Ξεκίνα από τα εύκολα
Οι πρώτες πέντε διαδρομές πρέπει να 

είναι εύκολες, διασκεδαστικές και άνετες 

-σε ευθεία. Οι πέντε επόμενες ας είναι λί-
γο πιο απαιτητικές, βάζοντας μερικές ήπιες 
ανηφόρες στο πλάνο. «Ωστόσο, ο βασικός 
στόχος σου κάθε εβδομάδα είναι να αυξά-
νεις κατά 10% τα χιλιόμετρα που τρέχεις, 
χωρίς να έχεις τον χρόνο στο μυαλό σου», 
τονίζει η προπονήτρια.

Βρες έναν άνετο ρυθμό
Οι διακυμάνσεις στην ταχύτητα δεν ευ-

νοούν την αναπνευστική λειτουργία ενός 
δρομέα αντοχής και γρήγορα θα σε κάνουν 
να τα παρατήσεις. «Δοκίμασε ένα τέμπο δι-
ασκελισμού που σου επιτρέπει να ελέγχεις 
με μεγάλη άνεση την αναπνοή σου για του-
λάχιστον 10 λεπτά συνεχούς τρεξίματος. 
Συνέχισε την επόμενη φορά με 15 λεπτά. 
Στα 40 λεπτά είσαι έτοιμος να ξεφύγεις 
από τον βολικό ρυθμό σου και να ανεβά-
σεις ταχύτητα -και χρόνους».

Ανταγωνίσου
Οποιαδήποτε πρόκληση αντοχής προϋ-

ποθέτει ισχυρή θέληση, αποφασιστικότητα, 
πάθος για νίκη και καλή ψυχολογία. Τρέ-
χοντας διαρκώς μόνος σου είναι δύσκολο 
μπεις στην λογική του αθλητή,.
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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 15:00
Πέμπτη 15:00
Παρασκευή 15:00
Σάββατο 09:00
Kυριακή  15:00
ΣΑμΟΘΡaΚη ΠΡΟΣ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα 16:00
Τρίτη 16:00
Τεταρτη -
Πέμπτη 17:30 
Παρασκευή 17:30
Σάββατο  12:00
Kυριακή 17:30

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά
 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100

EKAB  166

Πυροσβεστική  199 

Βλάβες(ΔΕΔΔΗΕ): 8004004000

Βλάβες(ΔΕΥΑΑ): 25510-26046

Βλάβες ΟΤΕ:                  13888

Κ.Ε.Π. Αλεξ/πολης: 25513-50010

Κ.Ε.Π. Φερών:     25553-50101

Αστ.Τμ. Αλεξ/λης 25510 66300

Γραφείο Ταυτοτήτων: 2551066262

Τροχ. Αλ/λης  25510 66395

Δημ. Αλεξ/πολης 25510 64100

Δημ.Εν.Φερων     25555-50070

Γραμμή Δημότη:     25510-22222

Τμήμα Καθ/τητας: 25513-50040

Τμήμα Πρασίνου: 25513-50042

Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων: 
25513-50068 , 25513-50069

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

ΤΙΕΔΑ:                       25510-28735 

ΔΟΥ Αλεξ/πλης : 25510-89622

Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643

Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222

Νοσ/μείο Αλ/λης 25513-51000

Περ. Εν. Έβρου 25510 36500  

Λιμεναρχείο 25513-56200

Ο.Λ.Αλεξ/λης 25510-26251 

Αεροδρόμιο 25510 89300 

ΕΛΤΑ Αλεξ/λης  25510-41640

ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479

ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844

ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646

ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:    25510-45198 
AEGEAN:              25510-89150  

Αεροδρόμιο:          25510-89300

ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   

Ι.Κ.Α. 25510-84611

ΕΚΑΒ 25510-89370

ΔΕΗ 800-900-1000

ΟΤΕ 25510-56160

ΔΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Μαχαιρίδης Δήμητρας 46 (έναντι παλαιού 
νοσοκομείου) ✆2551027917

ΦΕΡΕΣ 
Μαλάκης Ορφέως 2 ✆25550 24333

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Τριανταφυλλίδου Ελένη έναντι Νοσοκομεί-
ου ✆2554024243

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Μαρασλής Απόστολος Κωνσταντινουπόλε-
ως 225 ✆2552029174

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

Ερμύλος, Ερμυλία, 
Στρατόνικος, Στρατονίκη

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Για σήμερα Παρασκευή αγαπητέ μου 
Κριέ, το εξάγωνο του Ήλιου με τον Πο-
σειδώνα, προσφέρει την ευκαιρία επίλυ-
σης ενός επαγγελματικού προβλήματος. 
Η διορατικότητά σου αλλά και η πίστη 
στον εαυτό σου θα σε βοηθήσουν για 
την επιτυχία!   
      
ΤΑΥΡΟΣ
Για σήμερα Παρασκευή αγαπητέ μου 
Ταύρε , το εξάγωνο του Ήλιου με τον 
Ποσειδώνα, προσφέρει ευκαιρίες δικτύ-
ωσης, γνωριμιών αλλά και εκπλήρωσης 
βαθύτερων επιθυμιών κι αυτό αποτελεί 
μία ευχάριστη έκπληξη της ημέρας!          

ΔΙΔΥΜΟΣ

Σήμερα Παρασκευή αγαπητέ Δίδυμε, το 
εξάγωνο του Ήλιου με τον Ποσειδώνα 
σε βοηθά να αναδείξεις τα επαγγελμα-
τικά σου ταλέντα, αλλά και να πετύχεις 
στόχους που αφορούν την ανάδειξη της 
καριέρας σου! Δέχεσαι όμως και αντα-
μοιβή στα οικονομικά σου! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, σήμερα Παρασκευή το 
εξάγωνο Ήλιου – Ποσειδώνα κάνει την 
ημέρα σου απίστευτα ρομαντική, συ-
ντροφική και ικανοποιούνται βαθύτερες 
προσδοκίες σου που αφορούν την εξέ-
λιξη μίας σχέσης σου!     

ΛΕΩΝ
Σήμερα Παρασκευή αγαπητέ Λέοντα, το 
εξάγωνο Ήλιου – Ποσειδώνα σε ενδυ-
ναμώνει ψυχικά αλλά και οικονομικά! 
Καταφέρνεις και ξαλαφρώνεις από ότι 
δύσκολο έχεις περάσει, ενώ ένα απόκτη-
μα θα σου δώσει ικανοποίηση!     

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε, το σημερινό εξάγωνο 
Ήλιου – Ποσειδώνα φέρνει ερωτική ανα-
γέννηση στην ζωή σου! Ο ρομαντισμός, 
η ζεστασιά και ο πόθος κάνουν ένα υπέ-
ροχο ερωτικό κοκτέιλ το οποίο θέλεις να 
γευτείς ως την τελευταία του σταγόνα!  

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ, η Σελήνη στο δικό σου 
Ζώδιο την σημερινή ημέρα και πραγματι-
κά λάμπεις! Είσαι ενθουσιώδης, γεμάτος 
πάθος, ορμητικός και έτοιμος για δράση 
και νέα ξεκινήματα! Προσοχή όμως, για-
τί μπορείς πολύ εύκολα να παρασυρθείς 
από την παρορμητικότητα σου, αλλά και 
την τάση σου να απαιτείς υπερβολικά 
από τους άλλους!    

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, το σημερινό εξάγωνο 
Ήλιου – Ποσειδώνα, προσφέρει τρυφε-
ρά μηνύματα, ρομαντικές συναντήσεις 
και αναθέρμανση στα αισθηματικά σου! 
Παράλληλα με την Σελήνη από το ζώδιο 
του Ζυγού, κλείνεις επαγγελματικές εκ-
κρεμότητες και προετοιμάζεις το έδαφος 
για νέα σημαντικά ξεκινήματα!  

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, με το σημερινό εξάγω-
νο Ήλιου – Ποσειδώνα λαμβάνεις μία 
σημαντική ικανοποίηση στα οικονομικά 
σου! Ξεπερνιούνται οι βραχνάδες στα 
προσωπικά σου ενώ έχεις την ευκαιρία 
να αποκαταστήσεις το έδαφος στα οι-
κογενειακά ζητήματα!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, σήμερα πραγματικά 
είναι η μέρα σου! Το ευεργετικό εξάγω-
νο του Ήλιου από το ζώδιο σου με τον 
Ποσειδώνα από τους Ιχθείς, σε ταξιδεύ-
ει κυριολεκτικά ή μεταφορικά! Τρυφερά 
μηνύματα, ρομαντικές συναντήσεις, ένα 
ταξιδάκι, μία όμορφη είδηση, θα βάλουν 
το αλατοπίπερό τους για να είναι αυτή η 
Παρασκευή μοναδική!  

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Σήμερα φίλε Υδροχόε, με το εξάγωνο 
του Ήλιου με τον Ποσειδώνα καταφέρ-
νεις και ξαλαφρώνεις από ένα οικονο-
μικό ζήτημα που σε είχε ταλαιπωρήσει! 
Κάνεις μία αγορά που ονειρευόσουν, ή 
κατακτάς κάτι σημαντικό!  

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ μου Ιχθύ, αυτή την Παρασκευή 
μία υπέροχη αστρολογική όψη ανάμεσα 
στον Ήλιο από τον Αιγόκερω και τον Πο-
σειδώνα από το ζώδιο σου, έρχεται για 
να σου δώσει πίστη, ελπίδα, αισιοδοξία! 

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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Μετά τις αναμετρήσεις για την Β’ 
φάση του Κυπέλλου, αυτό το Σαββα-
τοκύριακο επιστρέφουν στην δράση 
και τα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Έβρου.

Η Α’ κατηγορία κάνει πρεμιέρα στο 
2023 με την έναρξη του β’ γύρου, με 
το ντέρμπι Ορέστης – ΑΕΔ να ξεχω-
ρίζει στην 10η αγωνιστική.

Με την 9η αγωνιστική συνεχίζεται 
ο Βόρειος όμιλος της Β’ κατηγορίας 
και με την 8η ο Νότιος.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Α’ ΕΠΣ Έβρου – 10η αγωνιστική
Σάββατο 14/1, 15:00
Νεοχώρι – Έβρος Σουφλίου
Ιπποκράτης – Άρδας Καστανεών
Κυριακή 15/1, 15:00
Μαΐστρος – Θράκη Φερών
Ορέστης Ορεστιάδας – ΑΕ Διδυμο-
τείχου
Εθνικός Αλεξ/πολης – Νίκη Απαλού

Β’ ΕΠΣ Έβρου
Νότιος Όμιλος – 8η αγωνιστική

Σάββατο 14/1, 15:00
Ατρόμητος Άβαντα – ΑΕ Ν. Χηλής
Ακρίτας Δαδιάς – Μάκρη
Κυριακή 15/1, 11:00
Νίκη Άνθειας – Δορίσκος
Κυριακή 15/1, 15:00
Ποντιακός – ΑΟ Δόξα Τυχερού

Αλεξ/πολη Β’ – Φουρτούνα Αλεξ/
πολης
Καππαδοκία – Ομόνοια Λυκόφης 3-0 
α.α.

Βόρειος Όμιλος – 9η αγωνιστική

Σάββατο 14/1, 15:00
Ακρίτας Ορμενίου – Ρίζια
Ατρόμητος Ασπρονερίου – Ηρακλής 
Σαγήνης
Κυριακή 15/1, 11:00
Ορφέας Σοφικού – Διγενής Ακρίτας 
Σάκκου
Δόξα Ορεστιάδας – Ένωση Οινόης
Κυριακή 15/1, 15:00
Ομόνοια Φυλακίου – Ασπίδα Θουρίου
ΑΕ Λαβάρων – Αετός Λεπτής

Ρεπό: Ρούσσα

Με τα παιχνίδια της 10ης αγω-
νιστικής συνεχίζεται το Σάββατο η 
δράση στον 1ο όμιλο της Γ’ Εθνικής 
με πολύ σημαντικά παιχνίδια για τις 
ομάδες της Θράκης.

Πρώτο ματς στο 2023 για τον 
Πανθρακικό που δίνει ένα πολύ ση-
μαντικό ματς στην Χρυσούπολη με το 
Νέστο σε αγώνα που θα διευθύνει ο 
Σιουμπάρας από την Δράμα, ενώ δύ-
σκολη έξοδο έχει και ο Άρης Αβάτου 
που παίζει στον Εύοσμο με Αγροτικό 
Αστέρα σε αναμέτρηση που ορίστηκε 

ο Τσάνης από την Κοζάνη. Στην Αλε-
ξανδρούπολη η τοπική ομάδα υποδέ-
χεται την Καβάλα σε αγώνα που θα 
διευθύνει ο Θανάσης Λάπατας της 
ΕΠΣ Θράκης, ενώ στο ΑΟΞ ο Ορφέ-
ας Ξάνθης υποδέχεται τον δεύτερο 
της βαθμολογίας Πανδραμαϊκό σε 
αγώνα που θα διευθύνει ο Αρτινός 
Αριστοτέλης Κωστούλας(φωτο) που 
διαμένει και εργάζεται στον Έβρο.

Αναλυτικά:
Σάββατο 14/1, Ώρα 15:00 

Γήπεδο ΑΟΞ: Ορφέας Ξάνθης – 
Πανδραμαϊκός

Διαιτητής: Κωστούλας (Άρτας) – 
Βοηθοί: Διονίδης (Θράκης), Νασι-
ούλης (Έβρου)

Γήπεδο Φ. Κοσμάς: Αλεξανδρού-
πολη FC – ΑΟ Καβάλα

Διαιτητής: Λάπατας (Θράκης) – 

Βοηθοί:  Κατσαντούρας (Μακεδονί-
ας), Γρηγορούδης (Θράκης)

Γήπεδο Χρυσούπολης: Νέστος 
Χρυσούπολης – Πανθρακικός

Διαιτητής: Σιουμπάρας (Δράμας) 
– Βοηθοί: Μπογιατζόγλου (Ημαθίας), 
Παυλίδης (Δράμας)

Γήπεδο Ευόσμου: Αγροτικός Αστέ-
ρας – Άρης Αβάτου

Διαιτητής: Τσάνης (Κοζάνης) – Βο-
ηθοί:  Σάκκος (Κοζάνης), Δρουδάκης 
(Γρεβενών)

Γήπεδο Ανθή Καραγιάννη: Βύρω-
νας Καβάλας – Ποσειδώνας Ν. Μη-
χανιώνας

Διαιτητής: Χάψας (Σερρών) – Βο-
ηθοί:  Χολάνης, Μυσιρλής (Σερρών)

Γήπεδο ΓΣ Δόξας: Δόξα Δράμας 
– Καμπανιακός

Διαιτητής: Κτίστης (Ξάνθης)– Βοη-
θοί: Ζαχαριά, Αχιλλεύς (Σερρών)

Κυριακή 15/1, 15:00
Γήπεδο Ορφανίου: Μέγας Αλ. Ορ-

φανίου – Απόλλων Παραλιμνίου
Διαιτητής: Χορόζογλου (Δράμας) 

– Βοηθοί: Μποίτσιος, Τζιερτζίδης 
(Δράμας)

Ρεπό: Θερμαϊκός Θέρμης 

Αποβολή ομάδας από το 
πρωτάθλημα λόγω μη 
εγγραφής της στο Μητρώο

Οριστική είναι η αποβολή μίας 
ομάδας από τα πρωτάθλημα της ΕΠΣ 
Έβρου λόγω της μη εγγραφής της 
στο Μητρώο της Γενικής Γραμματεί-
ας Αθλητισμού.

Η ομάδα αυτή είχε ξεκινήσει κα-
νονικά στις διοργανώσεις αλλά πα-
ρά τις παρατάσεις που της δόθηκαν, 
δεν προχώρησε στην εγγραφή της.

Η σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε 
το πρωί και αναφέρει τα εξής:

Το ΔΣ της ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ με απόφα-
ση που έλαβε στη συνεδρίαση του 
στις 11/01/2023 αποβάλλει από το 
πρωτάθλημα του Β’ ΟΜΙΛΟΥ της Β’ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ αγωνιστικής περιόδου 
2022 – 2023, το σωματείο ΔΟΞΑ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ καθώς δεν συμπερι-
λαμβάνεται στην κατάσταση της Γ.Γ.Α. 
με τα σωματεία με οριστικά υποβλη-
θείσα αίτηση το 2022 στο μητώο και 
με ειδική αθλητική αναγνώριση σε μη 
εγγεγραμένα αθλήματα.

Οι επόμενοι αγώνες του σωμα-
τείου ΔΟΞΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, μέχρι τη 
λήξη της αγωνιστικής περιόδου, κα-
τακυρώνονται υπέρ των αντιπάλων 
τους με σκορ 3-0 και προσμετρώνται 
για έκτιση ποινών ποδοσφαιρστών ή 
αξιωματούχων.
Sportsaddict.gr

ΕΠΣ Έβρου: Πρεμιέρα στο 2023 
για τα πρωταθλήματα 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ Α’ ΚΑΙ Β’ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 14-15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  

Την Καβάλα υποδέχεται την Κυριακή 
η Αλεξανδρούπολη για τη Γ' Εθνική

Μία ανάσα από το να γίνει 
παίκτης του Παναθηναϊκού 
βρίσκεται ο Φλόριαν Ντέ-
μπροβα.

Ο παίκτης του Εθνικού 
Αλεξανδρούπολης και πρώ-
ην μέλος των Ακαδημιών 
του ΑΟ Ξάνθης, δοκιμαζό-
ταν εδώ και μήνες από τους 
“πράσινους” (τον βλέπετε σε 
ένα από τα δοκιμαστικά στην 

παρακάτω φωτογραφία) και 
πλέον είναι έτοιμος να φο-
ρέσει και επίσημα τη φανέ-
λα τους.

Σύμφωνα μάλιστα με πλη-
ροφορίες του SportsAddict.
gr, ο γεννημένος το 2007 
μεσοεπιθετικός, αναμένεται 
άμεσα (εντός 24ωρου) να 
μεταβεί στην Αθήνα και να 
επισημοποιήσει την έναρξη 

της νέας αυτής συνεργασίας 
με την υπογραφή συμβολαί-
ου, η οποία θα τον εντάσσει 
στην Κ17 του Παναθηναϊκού.

Ο Ντέμπροβα ξεκίνησε 
από τις ακαδημίες του Εθνι-
κού, έπαιξε στην Κ15 της 
Ξάνθης οπού είχε εντυπω-
σιακές εμφανίσεις, ενώ έχει 
κληθεί και στην Εθνική Ελλά-
δας Κ15. Φέτος είχε συμμε-
τοχές με την ανδρική ομάδα 
του Εθνικού στην Α’ κατηγο-
ρία της ΕΠΣ Έβρου.

Ο παίκτης του Εθνικού Αλεξανδρούπολης 
δοκιμαζόταν στους  «πράσινους»

Δεύτερο συνεχόμενο ματς στην Ορεστιάδα 
παίζει ο Άθλος καθώς μετά τον Φοίνικα Σύρου 
φιλοξενεί τον Αριστοτέλη Σκύδρας με στόχο 
μόνο τη νίκη καθώς με την ομάδα της Σκύδρας 
έχει τους ίδιους στόχους δηλαδή την παραμονή 
στην κατηγορία.

Στο παιχνίδι αυτό το ντεμπούτο του για φέτος 
ως πρώτος προπονητής του Άθλου θα κάνει ο 
Θοδωρής Χουσίδης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι διαιτητές της 

11ης αγωνιστικής:
Σάββατο 14 Ιανουαρίου 
18:00: ΑΟ Φοίνικας Σύρου– Ολυμπιακός 
Διαιτητές: Φραγκάκης, Ονόπας
Ορεστιάδα, 19:00: Άθλος Ορεστιάδας – Αρι-
στοτέλης Σκύδρας
Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Αβραμίδης, Παρατη-
ρητής: Μιχελινάκης
20:00: Μίλων – Πήγασος Πολίχνης
Διαιτητές: Βουδούρης, Νικάκης
21:30: Π.Α.Ο.Κ. – Παναθηναϊκός
Διαιτητές: Γεωργιάδης Εμμ., Παπακοσμάς
Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023
17:00: Ο.Φ.Η. –Κηφισιά
Διαιτητές: Αγγελίδης, Τραχαλάκη

Μάχη «τελικός» 
για τον Αθλο Ορεστιάδας

Υποδέχεται αύριο στην έδρα του 
τον Αριστοτέλη Σκύδρας 

Υπογράφει στον Παναθηναϊκό 
ο Φλόριαν Ντέμπροβα!
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