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Σε ρυθμούς απεργίας σήμερα Σε ρυθμούς απεργίας σήμερα 
η Αλεξανδρούπολη  η Αλεξανδρούπολη  

▶ 44

Αναβιώνουν οι “Βυζαντινές Γιορτές Αναβιώνουν οι “Βυζαντινές Γιορτές 
Κάστρου” στο Διδυμότειχο 19-21 Ιουνίου Κάστρου” στο Διδυμότειχο 19-21 Ιουνίου 

Μητσοτάκης - Ερντογάν : Μητσοτάκης - Ερντογάν : 
Συμφώνησαν να μην επαναληφθεί Συμφώνησαν να μην επαναληφθεί 
η ένταση του 2020η ένταση του 2020 ▶ 11 11

▶ 1616

Μπροστά σε αδιέξοδο το ΔΠΘ 
για τη λειτουργία τμήματος 
Ψυχολογίας στο Διδυμότειχο

«Αγκάθι» ο χώρος στέγασης, ορατός ο κίνδυνος αναστολής λειτουρ-
γίας του το φετινό Σεπτέμβριο, σύμφωνα με επιστολή του Πρύτανη 
προς τον Δήμαρχο. Αντιδράσεις και από το 1ο Γυμνάσιο ▶ 8

Ευχάριστα νέα: Ολοκληρώθηκε 
ο εμβολιασμός στη Σαμοθράκη

Το 60,5% του πληθυσμού εμβολιάστηκε πλήρως, γεγονός που καθι-
στά το νησί ως covid free. Δεν χάθηκε ούτε μία δόση, αναφέρει το 
Κέντρο Υγείας, συνεχίζεται ο εμβολιασμός με το Johnson & Johnson.

▶ 5

● Καθησυχαστικοί, για την ώρα, οι επιστήμονες, ωστόσο υπάρχει προβληματισμός 
για τη συχνότητα του φαινομένου που ταλαιπωρεί την Τουρκία
● Κυρίως επηρεάζονται περιοχές που δέχονται νερά της Μαύρης θάλασσας, δηλα-
δή η Σαμοθράκη, οι ανατολικές ακτές της Λήμνου, οι κόλποι των ακτών Θράκης και 
Μακεδονίας ▶ 9

Δεδομένη η εμφάνιση 
της βλέννας του Μαρμαρά 
στις ακτές της Θράκης

ΟΦΘΑ: Ένα 
μετάλλιο και 
σπουδαία παρουσία 
στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα 
κολύμβησης   
Ιστορική επιτυχία με το ασημένιο 
μετάλλιο της Σοφίας Δημητριάδου 
σε επίπεδο γυναικών

Ουρές χιλιομέτρων 
ξανά στη Νυμφαία

Παρά τον σχετικά μικρό αριθμό 
εισερχόμενων, η έλλειψη υποδο-
μών δημιουργεί σημαντικές κα-
θυστερήσεις 

▶ 12

▶ 7
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θέση της Eφημερίδας.

Τακτικοί συνεργάτες: 
Θεόδωρος Ορδουμποζάνης, Δημή-
τρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος 
Αναγνωστόπουλος, Λευτέρης Χαβια-
ράς, Αγγελική Δεληγιάννη, Ανδρέας 
Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου, 
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεω-
νίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπη-
τού, Μενέλαος Μαλτέζος

Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Υπουργός Υγείας

Εκατομμύρια ευρωπαίοι έχουν κά-
νει το εμβόλιο της AstraZeneca και 
έχουν προστατευτεί, οι ίδιοι και οι οι-
κογένειές τους από τη νόσο. Πάνω 
από 20 χώρες, τώρα και εμείς, συ-
στήνουν η δεύτερη δόση να γίνει κα-
νονικά μιας και έχει απειροελάχιστες 
παρενέργειες.

Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Υφυπουργός Ανάπτυξης

    

H πιο σημαντική διαφορά στο νέο 
ΕΣΠΑ, σε σύγκριση με προηγούμενα 
προγράμματα, είναι το γεγονός σχε-
δόν το 1/3 των πόρων θα διατεθεί 
στις Περιφέρειες. Θα υπάρχουν λίγες 
αλλά ευρείες εμβληματικές δράσεις, 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Φ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 
Πρόεδρος ΚΙΝΑΛ

Η κυβέρνηση της ΝΔ  με το εργασι-
ακό νομοσχέδιο έρχεται να υλοποιή-
σει τις δεσμεύσεις της απέναντι στα 
μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, αφήνει 
τους εργαζόμενους απροστάτευτους, 
χωρίς δικαιώματα, ανασφαλείς και με 
χαμηλές αμοιβές.

Μία ανακοίνω-
ση που οι πολί-
τες κάθε χώρας 
στον πλανήτη 
περιμένουν 
να δουν και 
να ακούσουν 
σύντομα. Το 
Ισραήλ πετάει 
τις μάσκες και 
σε εσωτερικούς 
χώρους. Πλέον, 
στη χώρα, δεν 
ισχύει κανένα 
περιοριστικό 
μέτρο για τον 
κορωνοϊό. Και 
στα δικά μας! 

Γενναίες ανακοινώσεις για το αεροδρόμιο 
(και όχι μόνο…)

Ήταν Ιούλιος του 2003 όταν ο 
τότε Υπουργός Μεταφορών και Συ-
γκοινωνιών εξήγγειλε από την Αλε-
ξανδρούπολη την ολική αναμόρφω-
ση του αεροδρομίου Δημόκριτος με 
ένα πακέτο 30 εκατομμυρίων ευρώ. 
«Θα αλλάξει μορφή για να αναβαθ-
μιστούν και οι προοπτικές του» , εί-
χε πει βάζοντας χρονικό ορίζοντα 
των εργασιών τα τέλη του 2005. 
Οι τότε ανακοινώσεις περιλάμβα-
ναν και νέο σιδηροδρομικό δίκτυο 
αλλά και εμπορευματικό κέντρο, 
αλλά αφήστε τα καλύτερα, μην ξύ-
νουμε πληγές. Όσο για το αεροδρό-
μιο, σίγουρα χρειάσθηκαν περισσό-
τερα χρονάκια, η μορφή του είναι 
διαφορετική αν και κάποια θεμα-
τάκια (πύργος ελέγχου, δεξαμενή 
καυσίμων) ακόμη παραμένουν σε 
εκκρεμότητα 

Γιώργος Πανταζίδης

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ
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`Μικρογνωμικά

Πτωτική πορεία 
Γενικά πάντως, η πορεία του covid συνεχίζει την πτωτική 

πορεία των προηγούμενων ημερών. 
Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοί-

νωσε το απόγευμα της Τρίτης (15/06) ότι τα εργαστηριακά 
επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα του κορονοϊού είναι 835, εκ 
των οποίων 1 εντοπίστηκε κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισό-
δου της χώρας. Τα 397 εντοπίστηκαν στην Αττική.

Αναλυτικά η διασπορά των νέων κρουσμάτων σήμερα 
στην ΑΜΘ

• Δράμας 2     • Έβρου 3   • Καβάλας 5
• Ξάνθης 2    • Ροδόπης 3
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνω-

μένοι είναι 343 (64.9% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 
67 έτη. To 87.2% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 
ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει 
από τις ΜΕΘ 2.573 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία 
της επικράτειας είναι 75 (ημερήσια μεταβολή +13.64%). Ο 
μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 98 ασθενείς.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 22, ενώ 
από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 
12.465 θάνατοι. Το 95.2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και 
ηλικία 70 ετών και άνω.

Γ.Π.

Τίποτα όρθιο
Ήρθε η ώρα και η Ελευθερούπολη Καβάλας να αντιδρά-

σει στην προοπτική να χάσει ένα τραπεζικό υποκατάστημα, 

σε μια εποχή ταχείας συρρίκνωσης των τραπεζικών δικτύων, 
καθώς σχεδόν το σύνολο των τραπεζικών εργασιών έχουν 
περάσει στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το Χρονόμετρο. Όπως 
σημειώνει χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Παγγαίου Φίλιππος 
Αναστασιάδης, ετοιμάζονται να αντιδράσουν καθώς: «Έντο-
νη είναι η φημολογία των τελευταίων ημερών που μιλά για 
κλείσιμο του  υποκαταστήματος  της Εθνικής Τράπεζας στην 

Ελευθερούπολη. 
Η συγκεκριμένη προοπτική  μας έχει θορυβήσει και μας 

προκαλεί έντονο προβληματισμό  και δυσαρέσκεια καθώς 
μεγάλο κομμάτι των συναλλαγών εξυπηρετείται από αυτό 
το κατάστημα.  Πρέπει να καταστεί σαφές προς κάθε κα-
τεύθυνση ότι η πρόσβαση σε υποκατάστημα άλλης πόλης 
είναι χρονοβόρα και  δαπανηρή,  αλλά και απαγορευτική για 
τα άτομα της τρίτης ηλικίας,  που αποτελούν μεγάλο μέρος 
του πληθυσμού μας. Τα άτομα αυτά αφενός δεν μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν   ιδιωτικό μεταφορικό μέσο, αφετέ-
ρου η εξυπηρέτησή τους  μέσω των διαδικτυακών συναλ-
λαγών  δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής για αυτούς,  αφού  η 
επικράτηση της τεχνολογίας, την οποία μάλιστα επιτάχυνε 
η πανδημία του κορωνοϊού,  τους βρήκε εντελώς ανίδεους.

Πρόθεσή μας είναι να προχωρήσουμε σε ενέργειες προ-
κειμένου να ενημερωθούμε αν όντως επίκειται κλείσιμο του 
υποκαταστήματος και  να εκφράσουμε με κάθε δυνατό τρόπο  
την αντίθεσή  μας  σε μία τέτοια προοπτική που  θα αποτε-
λέσει τεράστιο πλήγμα για την περιοχή  καθώς θα δυσκο-
λέψει σε πολύ μεγάλο βαθμό την εξυπηρέτηση των πολιτών 
και την ευχέρεια για απρόσκοπτες οικονομικές συναλλαγές. 

Προχωρούμε άμεσα στην σύγκλιση έκτακτου δημοτικού 
συμβουλίου για την ψήφιση σχετικού ψηφίσματος».

Κ.Η. 

Ο (νέος) μισθός στην εστίαση
Nέα διετή σύμβαση υπέγραψαν η ΓΣΕΒΕΕ, η Πανελλήνια 

Ομοσπονδία στον Επισιτισμό – Τουρισμό, η Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Εστιατορικών και Συναφώς Επαγγελμάτων καθώς 
και η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών 
Ελλάδος ανανεώνοντας όλους τους μισθολογικούς και μη 
όρους τις ισχύουσας σύμβασης, έως τον Φεβρουάριο του 
2023.  Διατηρείται στα  674,24 ευρώ ο μισθός για τους δι-
ανομείς - delivery.

Σε μια έωλη περίοδο για τους εργαζόμενους στους εν 
λόγω κλάδους, η σύμβαση διατηρεί σταθερούς του μισθούς 
για δύο χρόνια. Προς το παρόν η σύμβαση καλύπτει τους 
εργαζόμενους σε επιχειρήσεις -μέλη των εργοδοτικών φο-
ρέων που υπέγραψαν τη σύμβαση. Για να εφαρμοστεί υπο-
χρεωτικά στο σύνολο του κλάδου θα πρέπει να υπογραφεί 
σχετική απόφαση από τον υπουργό εργασίας.

Σημειώνουμε ότι εκκρεμεί η υπογραφή της σχετικής από-
φασης από τον κ. Χατζηδάκη και για την κήρυξη της Κλαδικής 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων 
ως γενικώς υποχρεωτική, κάτι για το οποίο έχει αποφανθεί 
θετικά το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ)

Imerisia.gr

Κάθε απόγευμα Τρίτης εδώ και μήνες αναμένου-
με τα στοιχεία των τελευταίων ημερών από τα αστικά 
λύματα περιοχών της χώρας που ελέγχθηκαν από το 
Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ για 
το ιικό φορτίο του SARS-CoV-2. Μέσα από τις πληρο-
φορίες που αναλύονται παίρνουμε χρήσιμα στοιχεία 
για την πορεία του covid.

Έ για την εβδομάδα 7-13 Ιουνίου 2021, μην περιμέ-
νετε κάτι για την Αλεξανδρούπολη. Όπως ενημερωθή-
καμε, τα αποτελέσματα από την ΜΕΛ Αλεξανδρούπο-
λης κατά την εβδομάδα 7-13/6/21 δεν αξιολογούνται 
ποσοτικά λόγω βλάβης του δειγματολήπτη.

Κατά τα άλλα, καθαρά πτωτικές μεταβολές παρα-

τηρήθηκαν στα Ιωάννινα (-66%) και στην Περιφέρεια 
Αττικής (-47%), ενώ οριακές ήταν οι μειώσεις στη 
Θεσσαλονίκη (-27%) και στην Ξάνθη (-19%). Ορια-
κές αυξήσεις παρατηρήθηκαν στο ιικό φορτίο των 
αστικών λυμάτων στο Βόλο (+14%) και στη Λάρισα 
(+20%). Αύξηση παρουσίασαν οι μετρήσεις της μέσης 
συγκέντρωσης του ιικού φορτίου των αστικών λυμά-
των στο Ηράκλειο και τα Χανιά, ενώ μείωση καταγρά-
φηκε στο Ρέθυμνο. 

Ελπίζουμε οι υπεύθυνοι της ΔΕΥΑΑ να λύσουν το 
πρόβλημα για να υπάρξουν αποτελέσματα την επό-
μενη εβδομάδα.
Γ.Π. 

Εκτός στοιχείων λόγω … βλάβης

Ανάμεσα στα 49 μνημεία που 
βρίσκονται σε κίνδυνο σε όλο τον 
κόσμο -ποσοστό αυξημένο κα-
τά 20% από πέρυσι- βρίσκεται η 
Ακρόπολη σύμφωνα με την Ανα-
φορά 2021 του Παρατηρητηρίου 
Παρακολούθησης Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς -World Heritage 
Watch με έδρα το Βερολίνο. 
Σύμφωνα με την Εφ.Συν. η σχε-
τική Αναφορά τέθηκε υπόψη της 
UNESCO και των διεθνών φορέ-
ων για τη διάσωση και την προ-
στασία της παγκόσμιας πολιτιστι-
κής κληρονομιάς IUCN, ICOMOS 
και ICCROM 

Διεθνοποιείται και μάλιστα με 
ηχηρό τρόπο το θέμα των παρεμ-
βάσεων στην Ακρόπολη. Και βλέ-
πουν όλοι, μάλλον, εκείνο που αρνείται να δει και να 
παραδεχτεί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Πολι-
τισμού για τα έργα που ξεκίνησαν ως διαδρομές για 
Ανθρώπους με Αναπηρία και κατέληξαν τσιμεντένιοι 
δρόμοι που πληγώνουν το παλίμψηστο του Βράχου 
στην κορυφή του μνημείου. 

Η Αναφορά τέθηκε υπόψη της UNESCO και των δι-
εθνών φορέων για τη διάσωση και την προστασία της 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς IUCN, ICOMOS 
και ICCROM, με αίτημα να εξετάσουν τις πληροφορί-
ες κατά την προετοιμασία αποφάσεων για περαιτέρω 
προστασία των σημαντικών μνημείων της ανθρωπό-

τητας. Στην Αναφορά φιλοξενείται το άρθρο του δρος 
Τάσου Τανούλα, αρχιτέκτονα με αδιάλειπτη προσφορά 
40 χρόνων από διαφορετικές θέσεις στη συντήρηση 
και προστασία των μνημείων της Ακρόπολης. 

Ο κ. Τανούλας έχει εκφράσει τις επιστημονικές 
αντιρρήσεις του για τα έργα που συντελέστηκαν εν 
μέσω πανδημίας αλλά και για όσα σχεδιάζονται (χω-
ρίς μελέτη και χωρίς έγκριση από την UNESCO), όπως 
η διαπλάτυνση της εισόδου και οι νέες πλατφόρμες 
που θα κατασκευαστούν σε διαφορετικά επίπεδα και 
θα αντιγράφουν εκείνες του 5ου αιώνα π.Χ., ώστε το 
μνημείο να «επανέλθει στην προηγούμενη μορφή». 
Tvxs.gr

Αντιδράσεις 
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Στην σημερινή απεργιακή 
κινητοποίηση συμμετέχει η 
Αλεξανδρούπολη, με το νο-
μαρχιακό τμήμα Έβρου της 
ΑΔΕΔΥ να διοργανώνει και 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας, 
ενώ κάλεσμα για συμμετο-
χή στις δύο συγκεντρώσεις 
που θα πραγματοποιηθούν το 
πρωί, αλλά και το απόγευμα, 
απευθύνει και το Σωματείο 
Εμποροϋπαλλήλων- Ιδιωτι-
κών Υπαλλήλων Αλεξανδρού-
πολης-Φερών-Σουφλίου «Η 
Ενότητα».

Το κάλεσμα από Α∆Ε∆Υ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Οι απεργιακές συγκεντρώ-
σεις σε όλη την Ελλάδα έστει-
λαν μήνυμα αισιοδοξίας και 
αποφασιστικότητας για τη συ-
νέχεια του αγώνα, για να μη 
ζήσουμε εμείς και τα παιδιά 
μας τον εργασιακό μεσαίωνα 
που θέλουν να μας επιβάλουν 
η κυβέρνηση, οι εργοδότες, το 
μεγάλο κεφάλαιο και οι επι-
ταγές των ξένων.

Το μήνυμα που στείλαμε 
στην κυβέρνηση στην απεργία 
της Πέμπτης 10/06 ήταν ξεκά-
θαρο και δυναμικό. Το νομο-
σχέδιο-έκτρωμα να αποσυρθεί 
και κανένα κόμμα να μην ψη-
φίσει τέτοιες ρυθμίσεις.

Η μαζική συμμετοχή στην 
απεργία και τις συγκεντρώ-
σεις της Πέμπτης 10/06  δί-
νει τον τόνο της κλιμάκωσης 
των επόμενων ημερών πιο 
μαζικά, μέχρι να καταφέρου-
με την απόσυρση του νομο-
σχεδίου και να εμποδίσουμε 
να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις 
που φέρνει.

Ο αγώνας δεν σταματά!
Συμμετέχουμε δυναμικά 

στην Απεργία και τις συγκε-
ντρώσεις της Τετάρτης 16/06, 
ημέρα που ψηφίζεται στην 
Βουλή το αντεργατικό νομο-
σχέδιο.

•  Κάτω τα χέρια από το 
8ωρο

•  Κάτω τα χέρια από τα 
συνδικάτα και την απεργία

•  Κάτω τα χέρια από τις 
συλλογικές συμβάσεις

•  Όχι στην κατάργηση του 
Σ.ΕΠ.Ε.

•  Κάτω τα χέρια από τις 
κατακτήσεις μας και τα δικαι-
ώματά μας

 Την Τετάρτη 16 Ιουνίου

 Καλούμε όλους τους εργα-
ζόμενους σε όλο το Δημόσιο 
να συμμετέχουν μαζικά στην 
απεργιακή κινητοποίηση τη-
ρώντας όλα τα μέτρα ασφά-
λειας και ατομικής προστασί-
ας. Καλούμε και όλους τους 
συμπολίτες μας να συμμετέ-
χουν στις απεργιακές συγκε-
ντρώσεις γιατί η θωράκιση 
του Δημόσιου Τομέα, η θω-
ράκιση των εργαζομένων και 
των δικαιωμάτων τους είναι 
αναγκαία για όλους μας, εί-
ναι αναγκαία και για τις γενιές 
που ακολουθούν.

Πρέπει και οφείλουμε να 
ανατρέψουμε αυτή την πο-
λιτική.

 11:00 π.μ. μπροστά στο 
Εργατικό Κέντρο Έβρου στην 
Αλεξανδρούπολη

 
Η ανακοίνωση της 
Ενότητας

Χαιρετίζουμε  τους εργά-
τες και εργάτριες του Νομού 
μας που έδωσαν με επιτυχία 
τη μάχη της απεργίας  έχοντας  
απέναντί τους την εργοδοτι-
κή τρομοκρατία, που  γύρισαν 
την πλάτη στα επικοινωνιακά 
τεχνάσματα της κυβέρνησης 
και εργοδοσίας  και βροντο-
φώναξαν:

∆ούλοι του 21ου αιώνα 
δεν θα γίνουμε!

Οι μαζικές  απεργιακές συ-
γκεντρώσεις σ’ όλη την Ελλά-
δα στις 10 Ιουνίου έδειξαν την 
αποφασιστικότητα των εργα-
ζομένων να αντιπαλέψουν αυ-
τό το νομοσχέδιο έκτρωμα

που  νομιμοποιεί την απλή-
ρωτη δουλειά ,  καταργεί  το  
8ωρο  και την Κυριακάτι-
κη  αργία , δίνει  το δικαίω-
μα στους  εργοδότες  να μας 
απασχολούν  περισσότερες 
ώρες χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

Απέναντι στις ανατροπές 
του αιώνα που προωθεί η 
κυβέρνηση απάντηση μπορεί 
να δώσει μόνο η συλλογική, 
οργανωμένη πάλη των εργα-
ζομένων διεκδικώντας σύγ-
χρονους όρους δουλειάς  και 
ζωής που αντιστοιχούν στην 
εξέλιξη της επιστήμης και της 
τεχνολογίας  στον 21ο αιώνα.

Καλούμε όλους τους εργα-
ζόμενους να οργανωθούν στο 
σωματείο. Είναι η δύναμη που 
φοβάται η εργοδοσία γι’ αυτό 
και μέσα σε αυτό το νομοσχέ-

διο υπάρχει πληθώρα μέτρων 
για το χτύπημα της συνδικα-
λιστικής δράσης.

Συνεχίζουμε ακόμα πιο 
δυναμικά, μαχητικά, 
μαζικά!

Αφήνουμε στο περιθώριο 
την ηγεσία της ΓΣΕΕ και των 
τοπικών της εκπροσώπων που 
αντί να αποφασίσουν άμεσα 
για νέα απεργία στις 16 του 
μήνα, παίζουν το παιχνίδι της 
Κυβέρνησης και των εργο-
δοτών και προσπαθούν  να 
αποκλιμακώσουν τις αγωνι-
στικές διαθέσεις των εργα-
ζομένων. Άμεσα το Εργατικό 
Κέντρο Έβρου να αποφασίσει 
απεργία. 

Απαιτούμε :
•  Να μην ψηφιστεί και να 

πεταχτεί στα σκουπίδια το νο-
μοσχέδιο – τερατούργημα.

•  Να καταργηθούν όλοι οι 
αντεργατικοί νόμοι  που έχουν 
επιβάλει για λογαριασμό της 
μεγαλοεργοδοσίας όλες οι 
προηγούμενες κυβερνήσεις.

•  Δουλειά και ζωή με δι-
καιώματα.

•  Αυξήσεις στους μισθούς, 
τις συντάξεις, τις κοινωνικές 
παροχές.

•  7ωρο – 5ημερο – 35ωρο.
Καλούμε όλους τους συνα-

δέλφους να οργανώσουν τον 
αγώνα τους, στους χώρους 
δουλειάς, να σημάνει συνα-
γερμός.  Τις επόμενες μέρες 
να πυκνώσουν οι συζητήσεις, 
οι συνελεύσεις, οι συσκέψεις 
στους χώρους δουλειάς

Συμμετέχουμε όλοι στη 
συγκέντρωση την Τετάρτη 
16 Ιουνίου στις 10.00 π.μ. 
μπροστά στο Δημαρχείο και 
το απόγευμα 19:00 επίσης 
μπροστά στο Δημαρχείο

 
Στάση εργασίας από 
το Εργατοϋπαλληλικό 
Κέντρο Ν. Έβρου

“Μετά την απόφαση που 
έλαβε η Γ.Σ.Ε.Ε για κλιμάκωση 
των κινητοποιήσεων την ημέ-
ρα της ψήφισης του αντερ-
γατικού νομοσχεδίου για τα 
εργασιακά, το Εργατοϋπαλλη-
λικό Κέντρο Ν. Έβρου κηρύσ-

σει στάση εργασίας 10:00 με 
14:00 και καλεί τα σωματεία 
μέλη του σε απεργιακή συγκέ-
ντρωση την Τετάρτη 16 Ιου-
νίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. 
Οι εργαζόμενοι έχουν μαζικά 
εκφράσει και θα συνεχίζουν 
να εκφράζουν την αντίθεςή 
τους στις βασικές διατάξεις 
του νομοσχεδίου. Διατάξεις 
που, αν τελικώς ψηφιστούν , 
από την πρώτη στιγμή θα επι-
φέρουν τεράστιο πλήγμα στον 
κόσμο της εργασίας. Τετάρτη 
16 Ιουνίου και ώρα 11:00 μ.μ. 
μπροστά στο Εργατοϋπαλλη-
λικό Κέντρο Ν. Έβρου. Να μη 
ψηφιστεί το αντεργατικό νο-
μοσχέδιο. Από αυτή τη μάχη 
δεν πρέπει να λείπει κανείς. 
Όλοι μαζί να δώσουμε αυτή 
τη μάχη για να έχουμε αξιο-
πρεπή ζωή. Συνεχίζουμε να 
διεκδικούμε, να αγωνιζόμα-
στε και να ελπίζουμε. Κάτω 
τα χέρια από τα δικαιώματά 
μας που κατακτήθηκαν από 
τις προηγούμενες γενιές με 
αγώνες δύσκολους”.

Κατεπείγουσα αγωγή 
από Κεραμέως για την 
24ωρη απεργίας της 
Α∆Ε∆Υ

Κατεπείγουσα αγωγή σχε-
τικά με την αυριανή 24ωρη 
απεργία στην ΑΔΕΔΥ κατέθε-
σε η υπουργός Παιδείας, Νίκη 
Κεραμέως.

Όπως αναφέρει σχετική 
ανακοίνωση, «η κήρυξη της 
24ωρης απεργίας της ΑΔΕ-
ΔΥ και του Εργατοϋπαλληλι-
κού Κέντρου Αθηνών για την 
Τετάρτη 16 Ιουνίου μπορεί να 
θέσει ανυπέρβλητα εμπόδια 
στην απρόσκοπτη συμμετο-
χή των υποψηφίων στις Πα-
νελλαδικές Εξετάσεις και την 
ομαλή διενέργειά τους».

«Το δικαίωμα στην απερ-
γία είναι απολύτως σεβαστό 
και κατοχυρωμένο. Δεν μπορεί 
όμως και δεν πρέπει να θέσει 
σε κίνδυνο μια κρίσιμη δοκι-
μασία για το μέλλον περισσό-
τερων των 100.000 υποψηφί-
ων», επισημαίνει.

«Εκπαιδευτικοί κάθε κλά-
δου και κατηγορίας που συμ-

μετέχουν στη διαδικασία, 
δημόσιοι υπάλληλοι που υπη-
ρετούν στο Υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, αλ-
λά και εργαζόμενοι στα μέσα 
μαζικής μεταφοράς (π.χ. λε-
ωφορεία, τρένα, πλοία) κατα 
τις πρωινές ώρες μετακίνησης 
υποψηφίων, επιτηρητών και 
λοιπών συντελεστών προς τα 
εξεταστικά κέντρα, όλοι συμ-
βάλλουν, άμεσα ή έμμεσα, 
στην ομαλή διεξαγωγή μιας 
κρίσιμης δοκιμασίας της σχο-
λικής ζωής, που δεν νοείται να 
τίθεται σε κίνδυνο» αναφέρει 
ακόμη η ανακοίνωση.

«Δεδομένης της κρισιμό-
τητας της περίστασης, η ΟΛ-
ΜΕ απηύθυνε και η ίδια αίτη-
μα εξαίρεσης των μελών της 
από την απεργία της ΑΔΕΔΥ, 
το οποίο ωστόσο δεν έχει 
απαντηθεί», υπογραμμίζει το 
Υπουργείο Παιδείας.

«Κατόπιν των ανωτέρω, η 
Υπουργός Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέ-
ως, κατέθεσε κατεπείγουσα 
αγωγή κατά των καλούντων 
σε απεργία ενώπιον του Μο-
νομελούς Πρωτοδικείου Αθη-
νών, με μοναδικό σκοπό να 
διασφαλισθεί – στο αναγκαίο 
και αναλογικό μέτρο – ότι η 
διενέργεια των Πανελλαδι-
κών Εξετάσεων την Τετάρτη 
16 Ιουνίου 2021 δεν θα πα-
ρακωλυθεί με κανένα τρόπο.

Ζητά συγκεκριμένα να περι-
οριστεί η άσκηση της απεργίας 
στη μη εμπλοκή των εκπαι-
δευτικών και λοιπών συντελε-
στών της διεξαγωγής Πανελ-
λαδικών Εξετάσεων, καθώς 
και να προβλεφθεί η δυνατό-
τητα χρήσης των Μέσων Μα-
ζικής Μεταφοράς έως τις 10 
π.μ. της Τετάρτης, προκειμέ-
νου να μπορέσουν να προ-
σέλθουν οι υποψήφιοι, επιτη-
ρητές και λοιποί συντελεστές 
στις αυριανές Πανελλαδικές 
Εξετάσεις.

Καθήκον μας να προστα-
τεύσουμε τους υποψηφίους 
μας από κάθε αναστάτωση, 
τη στιγμή που κορυφώνεται η 
προσπάθειά τους στις πρωτό-
γνωρες συνθήκες της πανδη-
μίας, και να θωρακίσουμε την 

ομαλή διεξαγωγή των Πανελ-
λαδικών εξετάσεων. Καλούμε 
όλες τις πολιτικές και κοινω-
νικές ομάδες να συστρατευ-
θούν σε αυτόν τον σημαντικό 
σκοπό. Απευθύνουμε κάλεσμα 
στους καλούντες σε απεργία 
να μην παρεμποδίσουν με 
οποιονδήποτε τρόπο την κρί-
σιμη αυτή δοκιμασία των παι-
διών μας».

Α∆Ε∆Υ για απεργία: 
Εξαιρεί όσους 
εργαζόμενους 
εμπλέκονται στις 
Πανελλήνιες εξετάσεις

Την εξαίρεση των εκπαι-
δευτικών και των υπαλλή-
λων του υπουργείου Παιδείας, 
προκειμένου να διεξαχθούν 
οι πανελλήνιες εξετάσεις 
ανεξαρτήτως της αυριανής 
24ωρης απεργίας ενόψει του 
εργασιακού νομοσχεδίου, δή-
λωσε η ΑΔΕΔΥ, ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου.

Κατά τη συζήτηση για το 
αίτημα του υπουργείου Παι-
δείας να κριθεί παράνομη 
και καταχρηστική στο σύνο-
λο η απεργία της ΑΔΕΔΥ, η 
τελευταία διαβεβαίωσε το δι-
καστήριο τόσο για την εξαί-
ρεση των εκπαιδευτικών που 
λαμβάνουν μέρος στις εξετά-
σεις και των υπαλλήλων του 
υπουργείου, όρο και άλλων 
σωματείων που θα μπορού-
σαν να επηρεάσουν τη διεξα-
γωγή των εξετάσεων.

Όπως χαρακτηριστικά ανα-
κοίνωσε η ΑΔΕΔΥ: «Η Εκτελε-
στική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, 
αποφάσισε να εξαιρέσει από 
την απεργιακή κινητοποίηση 
της 16ης Ιουνίου τους εκπαι-
δευτικούς της δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης και τους 
Υπαλλήλους του Υπουργείου 
Παιδείας που εμπλέκονται στη 
διαδικασία των πανελληνίων 
εξετάσεων».

«Πρόκειται για ένα αντερ-
γατικό νομοσχέδιο με τερά-
στια συμβολική σημασία. Απο-
τελεί ριζική αναδιάρθωση στα 
εργασιακά και το υπουργείο 
θέλει να κρίνει την απεργία 
παράνομη στο σύνολό της» 
επεσήμαναν στο δικαστήριο 
οι πληρεξούσιοι δικηγόροι 
της ΑΔΕΔΥ, προσθέτοντας 
πως υπεύθυνο για την κατά-
σταση είναι το δημόσιο που 
γνώριζε ότι η συζήτηση του 
νομοσχεδίου θα προκαλέσει 
κινητοποιήσεις.

Από την πλευρά του, το 
υπουργείο Παιδείας υποστήρι-
ξε πως η απεργία θα πρέπει να 
κηρυχθεί παράνομη και κατα-
χρηστική, αφού μεταξύ άλλων 
επεσήμανε ότι «δεν προβλέπε-
ται προσωπικό ασφαλείας για 
κάλυψη των αναγκών των πα-
νελλαδικών εξετάσεων» κα-
θώς και ότι η απεργία γίνεται 
«σε βάρος των μαθητών, που 
ταλαιπωρούνται προηγούμε-
νο διάστημα λόγω πανδημίας 
και τώρα ξανά εν μέσω πα-
νελληνίων».

Σε ρυθμούς απεργίας σήμερα 
η Αλεξανδρούπολη
ΣΥΓΚΕΝΤΡΏΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΑΔΕΔΥ ΚΑΙ ΣΏΜΑΤΕΙΟ 
ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΉΛΏΝ 
– ΣΤΑΣΉ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 
ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΉΛΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΕΒΡΟΥ 

Κατεπείγουσα αγωγή από Κεραμέως για 
την 24ωρη απεργίας της ΑΔΕΔΥ - ΑΔΕΔΥ 
για απεργία: Εξαιρεί όσους εργαζόμενους 
εμπλέκονται στις Πανελλήνιες εξετάσεις
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Χθες ολοκληρώθηκε με επι-
τυχία ο εμβολιασμός των κα-
τοίκων της Σαμοθράκης έναντι 
του COVID-19, όπως ενημε-
ρώνει το Κέντρο Υγείας του 
νησιού. Με τις δύο δόσεις του 
εμβολίου της Pfizer εμβολι-
άστηκαν 1330 άτομα, γεγο-
νός που καθιστά το 60,5% του 
πληθυσμού του νησιού πλήρως 
εμβολιασμένο. Αυτό σημαίνει 
ότι η Σαμοθράκη αποκτά τον 
τίτλο COVID FREE.

“Συγχαρητήρια στην εμβο-
λιαστική ομάδα του Κ.Υ. Σα-
μοθράκης που έπραξε άψογα 
και αποτελεσματικά. Η διαδι-
κασία του εμβολιασμού πραγ-
ματοποιήθηκε με την τήρηση 
όλων των απαραίτητων μέ-
τρων ασφαλείας. Δεν χάθηκε 
ούτε μία δόση εμβολίου. Συ-
νεχίζουμε να εφαρμόζουμε με 

την ίδια συνέπεια τον εμβολια-
σμό με το μονοδοσικό εμβόλιο 
της Johnson & Johnson. Πρό-
κειται για ένα εμβόλιο κατά 
του COVID-19 που έχει εγκρι-
θεί από τον ΕΟΦ για ενήλικες 
άνω των 18”, επισημαίνεται 
στην ανακοίνωση.

Ανοίγουν όλα τα εμβόλια 
για τους 18 – 24 από την 
Τετάρτη

Τέλος Ιουνίου ξεκινάει ο εμ-
βολιασμός κατ’ οίκον με το εμ-
βόλιο της Johnson & Johnson 
από ιδιώτες γιατρούς, οι οποίοι 
θα αμείβονται από το κράτος, 
ανακοίνωσε κατά την ενημέ-
ρωση του υπουργείου Υγείας 
για την πορεία της πανδημίας 
στη χώρα μας, ο γενικός γραμ-
ματέας Πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας Υγείας, Μάριος Θεμι-

στοκλέους.
Μιλώντας για όσους έχουν 

νοσήσει από κορονοϊό, ο κ. Θε-
μιστοκλέους είπε ότι το εμβό-
λιο θα μπορεί να γίνεται έξι 
μήνες μετά την νόσησή τους. 
Εάν έχουν κλείσει ήδη ραντε-
βού για εμβολιασμό -νωρίτε-
ρα- αυτό θα πρέπει να ακυρώ-
νεται από τους ίδιους.

Επίσης όσοι από αυτούς 
που έχουν νοσήσει και έχουν 
κάνει ήδη την πρώτη δόση, θα 
πρέπει μόνοι τους να ακυρώ-
σουν τη δεύτερη δόση. Αυτοί 
που θα πρέπει να κάνουν και 
τις δύο δόσεις του εμβολίου 

πάλι με βάση τις συστάσεις εί-
ναι όσοι ανήκουν στην κατη-
γορία Α νοσημάτων, οι οποίοι 
νόσησαν με κορονοϊό.

Όπως είπε ο κ. Θεμιστο-
κλέους θα δίνεται πλήρης πι-
στοποιητικό εμβολιασμού σε 
όσους έχουν νοσήσει και έχουν 
κάνει τη μία δόση εμβολίου. Το 
πιστοποιητικό αυτό θα είναι 
διαθέσιμο σε δύο εβδομάδες.

Επίσης τόνισε ότι όσοι 
έχουν κάνει μία δόση του 
εμβολίου στο εξωτερικό θα 
μπορούν να κάνουν τη δεύ-
τερη δόση στην Ελλάδα, εφό-
σον προσκομίσουν σε ΚΕΠ τα 

ανάλογα έγγραφα που χρει-
άζονται.

Ανοίγουν όλα τα εμβόλια 
για τους 18 – 24 από την 
Τετάρτη

Παράλληλα, ο κ. Θεμιστο-
κλέους ανακοίνωσε πως από 
την Τετάρτη 16 Ιουνίου ανοί-
γει και η τελευταία ηλικιακή 
ομάδα για τους εμβολιασμούς 
στη χώρα μας, οπότε τα άτομα 
ηλικίας από 18 έως 24 ετών, 
θα μπορούν από μεθαύριο να 
κλείσουν το ραντεβού τους 
με τα εμβόλια της Pfizer, της 
Moderna και της Johnson & 

Johnson.
Επίσης προσέθεσε πως 

όσοι έχουν κλείσει ραντεβού 
για να κάνουν το εμβόλιο της 
AstraZeneca και είναι κάτω 
των 60 ετών, με βάση τη νέα 
σύσταση της Επιτροπής Εμ-
βολιασμών, μπορούν εφόσον 
το επιθυμούν να μην το κά-
νουν, αλλά όπως εξήγησε αυτό 
δεν είναι απαγόρευση καθώς 
εάν κάποιος θέλει να κάνει το 
εμβόλιο μπορεί να το κάνει. 
Όσον αφορά τη δεύτερη δό-
ση του ίδιου εμβολίου, είπε ότι 
εάν έχουν εμφανιστεί σοβαρές 
παρενέργειες μετά την πρώτη 
δόση, ο θεράπων ιατρός μπο-
ρεί να κάνει αίτηση για άλλο 
εμβόλιο.

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους 
έκανε λόγο για 275.000 νέα 
ραντεβού που κλείστηκαν το 
τελευταίο δεκαήμερο και εκτί-
μησε ότι ο στόχος να επιτευ-
χθεί τείχος ανοσίας μέσα στο 
καλοκαίρι από τους εμβολι-
ασμούς είναι πραγματοποιή-
σιμος.

Επιπλέον ανέφερε ότι σήμε-
ρα αναμένεται να ξεπεράσουμε 
τους 100.000 εμβολιασμούς 
και στο σύνολο τους έχουν 
πραγματοποιηθεί 6.858.907 
εμβολιασμοί. Με μία δόση 
έχουν εμβολιαστεί 4.269.000 
πολίτες -ποσοστό 40,5%- και 
2.810.000 έχουν ολοκληρώσει 
τον εμβολιασμό τους, ποσοστό 
που αντιστοιχεί σε 27%. 

Ευχάριστα νέα: Ολοκληρώθηκε 
ο εμβολιασμός στη Σαμοθράκη
ΤΟ 60,5% ΤΟΥ ΠΛΉΘΥΣΜΟΥ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΉΚΕ ΠΛΉΡΏΣ, 
ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ 
ΝΉΣΙ ΏΣ COVID FREE   

Δεν χάθηκε ούτε μία δόση, αναφέρει 
το Κέντρο Υγείας, ενώ συνεχίζεται ο 
εμβολιασμός με το Johnson & Johnson. 
Ανοίγουν όλα τα εμβόλια για τους 18 – 24 
από την Τετάρτη

Π
ρεμιέρα των Πανελληνίων τη 
Δευτέρα 14 τρέχοντος και θα 
ξεκινήσω λίγο αντίστροφα τις 
σκέψεις μου από τη συλλογή 
«Αμοργός» με το ποίημα του 
Νίκου Γκάτσου «Στον Σείριο 

υπάρχουνε παιδιά». Η άνω ποιητική συλλογή 
πρωτοεμφανίσθηκε το 1943 προκαλώντας 
το έντονο ενδιαφέρον όπως αναφέρει στον 
κύκλο των  Απάντων  του ο ποιητής, ενώ 
η συγγραφή της ολοκληρώθηκε σε μια νύ-
χτα με το σύστημα της αυτόματης γραφής. 

Το ποίημα, που ο αλησμόνητος Μά-
νος Χατζιδάκις, (ας σημειωθεί σαν σήμε-
ρα κλείνουν  27 έτη από την Αναχώρησή 
του),μελοποίησε και χαρακτήρισε ως «μνη-
μειώδες έργο για το νεοελληνικό ποιητικό 
λόγο» αφού  από τη μία πλευρά περιβάλ-
λεται με έναν λυρικό τρόπο η ελληνική πα-
ράδοση κι’ από την άλλη οικοδομείται ολό-
κληρη η ευρωπαϊκή θητεία της περιόδου του 
Μεσοπολέμου (1919- 1939)που σημάδευ-
σε την ανθρωπότητα. Με τον τρόπο αυτό 
ολοκληρώνεται και η πρώτη περίοδος του 
κινήματος του Υπερρεαλισμού, που γίνεται 
γνωστό για πρώτη φορά το 1930, με πρω-
τεργάτες τον Ανδρέα Εμπειρίκο, το Νίκο Εγ-

γονόπουλο, τον Οδυσσέα Ελύτη, τον Γιώργο 
Σαραντάρη και το Νικήτα Ράντο. 

Ερχόμαστε στο πρώτο κείμενο (άρθρο)  
της Τ. Καραϊσκάκη «Το αύριο δεν είναι πια 
αδιαπέραστο πέπλο» (Καθημερινή της Κυ-
ριακής 21/3/2021), όπου παρελαύνουν κά-
ποια αποσπάσματα, ενώ μία περίοδος λόγου 
αξίζει να υπογραμμισθεί. «Ειδικοί πρωτοπό-
ροι σκιαγράφησαν το 2025, δίνοντας στο 
μέλλον το βάρος της σημερινής πραγματι-
κότητας, προέβλεψαν ότι θα έχουν αυξηθεί 
οι κοινωνικές και φυλετικές ανισότητες, η 
μαζική επιτήρηση, οι ανελευθερίες, ο αυ-
ταρχισμός, η ρητορική μίσους». Το δεύτερο 
κείμενο «Τι περιμένουν τελικά από τις σπου-
δές τους», πρόκειται για τρεις συνεντεύ-
ξεις μαθητών του πρώτου Γενικού Λυκείου 
Χανίων. Το απαύγασμα των δύο κειμένων 
έδινε στους Υποψηφίους τη δυνατότητα 
να αξιολογήσουν τα δυο ερωτήματα της 
Έκθεσης με την μορφή ενός άρθρου,  για 
μεν το πρώτο λέξεις “κλειδιά” σημαντικές 
για τα εφόδια που πρέπει να έχουν «ανε-
κτικότητα, σεβασμός στην αντίθετη άποψη, 
ανιδιοτέλεια, τεχνογνωσία, επαγγελματική 
προσαρμοστικότητα, κριτική σκέψη, πολιτική 
υπευθυνότητα, ενσυναίσθηση, ενδιαφέρον 
για το συνάνθρωπο, άσκηση και συνάμα 
διεκδίκηση των συνταγματικά κατοχυρω-
μένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενίσχυση 

της γνώσης και δη της δια βίου μόρφωσης, 
ευρυμάθεια», κατέχουν τον πρώτο λόγο και 
ρόλο. Σε σχέση με το δεύτερο ερώτημα με 
κριτήριο  τις δράσεις για να βελτιώσουν την 
οικουμένη, ξεχωρίζουν «οι αγώνες διαμαρ-
τυρίας για ισότητα, αξιοκρατία, δικαιοσύνη, 
η συμμετοχή σε οικολογικές οργανώσεις, η 
προστασία των δικαιωμάτων όλων των ευ-
παθών ομάδων, η διοργάνωση εκδηλώσε-
ων της σχολικής κοινότητας με κοινό σκοπό 
την αφύπνιση και τον προβληματισμό  των 
παιδιών απέναντι στα σοβαρά θέματα που 
βιώνει η ανθρωπότητα, καθώς και οι δρα-
στηριότητες σε αθλητικές ομάδες με πρό-
θεση τη διαμόρφωση φίλαθλου πνεύματος, 
οικουμενικής συνείδησης και αμοιβαίας ενί-
σχυσης των διακρατικών σχέσεων».

Ως επακόλουθο όλων των παραπάνω η 

τελευταία στροφή από το εξαίρετο ποίημα 
του Νίκου Γκάτσου, «Στον Σείριο δακρύσαν 
τα παιδιά/ και βάλαν από εκείνη τη βραδιά/
μιαν έγνοια στην μικρούλα τους καρδιά». 
Τα παιδιά, το φως της ζωής, σ’ έναν κόσμο 
φωτεινό, παρατηρώντας τη γη, δακρύζουν, 
διαπιστώνουν πως αυτός ο φθαρτός κό-
σμος περιβάλλεται από πόνο, σκληρότητα, 
πολέμους κι’ έλλειψη ανθρωπισμού. Ίσως 
τελικά μέσα από κοινωνικούς (και όχι μόνο) 
αγώνες, στον γήινο χώρο δεν υπάρχει μόνο 
ο πόνος, αλλά και η Ελπίδα για το αύριο, 
η διεκδίκηση για το Όνειρο. Ένα ποίημα με 
τη συμβολική του επωνυμία, δίνοντας στον 
αναγνώστη να ονειρεύεται προκειμένου να 
κατακτήσει έναν ιδανικό κόσμο, με αξίες, 
προσδοκίες κι’ οράματα για το μέλλον. Σε 
όλα αυτά τον πρώτο λόγο και ρόλο τον έχει 
ο ανώνυμος Δάσκαλος που θα εμφυτεύσει 
στα νεαρά βλαστάρια, έννοιες σημαντικές, 
Αγάπη, Ειρήνη, Αλληλεγγύη, Αξίες, κι’ Ιδα-
νικά για το μέλλον.

Διαχρονικός και πάντα δημιουργός ο ποι-
ητής θα μας καθοδηγεί με την ομορφιά του 
λόγου σε μονοπάτια αλλοτινά, που κεντούν 
τα όνειρα και πλάθουν τη χαρά της ζωής με 
τη δική τους διακριτή πνοή.

* ο Κυριάκος Παναγιώτου είναι φιλόλογος Αρι-
στοτέλειο Φροντιστήριο Αλεξανδρούπολης

Άποψη

           Πανελλαδικές 2021   «Με τον Στοχασμό ενός μάχιμου Εκπαιδευτικού»

ΤΟΥ ΚΥΡΙΆΚΟΥ ΠΆΝΆΓΙΏΤΟΥ*
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Ερώτηση προς τον Υπουρ-
γό Οικονομικών κατέθεσαν οι 
Βουλευτές Ανατολικής Μακε-
δονίας - Θράκης του ΣΥΡΙΖΑ-
Προοδευτική Συμμαχία, την 
Πέμπτη 10 Ιουνίου,  σχετικά 
τον συμψηφισμό απαιτήσεων 
στο πλαίσιο της διαδικασίας 
του αρ.87 του ν. 4706/2020 
για τις επιχειρήσεις που δεν δι-
αθέτουν ληξιπρόθεσμες οφει-
λές. 

Συγκεκριμένα, αναφέρονται 
στην επιστολή των Επιμελη-
τηρίων της περιοχής, σύμφω-
να με την οποία προκύπτουν  
σοβαρά προβλήματα από την 
απουσία πρόβλεψης για την 
εξυπηρέτηση των περιπτώσε-
ων που μία επιχείρηση δεν έχει 
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς 
τη Φορολογική Διοίκηση και 
τους Φ.Κ.Α.. Έτσι οι επιχειρή-
σεις που δεν έχουν οφειλές 
είναι υποχρεωμένες να δημι-
ουργήσουν, προκειμένου να τις 
εξοφλήσουν με συμψηφισμό 
απαιτήσεων από τον ΟΑΕΔ. 
Όπως γίνεται αντιληπτό, σε πε-
ρίπτωση που ακολουθηθεί αυ-
τή η διαδικασία, οι επιχειρήσεις 
δεν θα λαμβάνουν ασφαλιστι-
κή και φορολογική ενημερότη-
τα, οι οποίες είναι απαραίτητες 
για την απρόσκοπτη συνέχεια 
των χρηματοδοτήσεων.

Οι διοικήσεις των Επιμελη-
τηρίων ζητούν την παράλληλη 
πρόβλεψη για τις επιχειρήσεις 
που δεν διαθέτουν ληξιπρό-
θεσμες οφειλές και προτεί-
νουν έναν παρόμοιο τρόπο με 
αυτόν που προβλέπεται από 

την παράγραφο 1 του άρθρου 
1, της ΓΔΟΥ 504/29.5.2021 
(ΦΕΚ 2236) που αφορά το μέ-

τρο ενίσχυσης με την μορφή 
επιδότησης των παγίων δα-
πανών. Δηλαδή, τη δημιουργία 

ενός πιστωτικού λογ/σμού που 
θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
έως την 31η Δεκεμβρίου του 

2022 για αποπληρωμή τρε-
χουσών φορολογικών οφει-
λών έτους 2021 και 2022, που 
καθίστανται πληρωτέες από 
τη 1η Ιουλίου 2021 και μέχρι 
31η Δεκεμβρίου 2022 ή και 
τρεχουσών ασφαλιστικών ει-
σφορών 2021 και 2022 που 
καθίστανται πληρωτέες από 1η 
Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ Γκαρά Αναστασία, Ελευ-
θεριάδου Σουλτάνα (Τάνια), 
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν, Ξανθόπου-
λος Θεόφιλος,  Χαρίτου Δη-
μήτρης  ζητούν από τον αρ-
μόδιο Υπουργό να αποδεχθεί 
το αίτημα των Επιμελητηρίων 
ΑΜ-Θ και να προβεί στις απα-
ραίτητες νομοτεχνικές ρυθμί-
σεις ώστε να λυθεί το πρόβλη-
μα των επιχειρήσεων που δεν 
έχουν φορολογικές και ασφα-
λιστικές εκκρεμότητες, ώστε να 
εξοφληθούν οι απαιτήσεις των 
επιχειρήσεων από την επιδότη-
ση κόστους για τα έτη 2010-
2015.

Ερώτηση Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ ΑΜ-Θ 
για συμψηφισμό απαιτήσεων 
και εργοδοτικό κόστος
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΥΡΙΖΑ ΑΜ-Θ: 
ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΣΤΉΝ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΉ ΕΞΟΦΛΉΣΉΣ 
ΑΠΑΙΤΉΣΕΏΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ         

Αναφέρονται στην επιστολή των 
Επιμελητηρίων της περιοχής, σύμφωνα 
με την οποία προκύπτουν  σοβαρά 
προβλήματα από την απουσία πρόβλεψης 
για την εξυπηρέτηση των περιπτώσεων 
που μία επιχείρηση δεν έχει ληξιπρόθεσμες 
οφειλές

Στα σοβαρά ζητήματα που έχουν προκύψει 
για τις επιχειρήσεις της Θράκης αναφορικά 
με την επιδότηση εργοδοτικού κόστους, 
αναφέρεται ο Μενέλαος Μαλτέζος

Για τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπί-
σουν οι επιχειρήσεις της Θράκης, στην προσπάθεια 
διεκδίκησης της επιδότησης εργοδοτικού κόστους 
12%, κάνει λόγο σε παρέμβασή του το στέλεχος του 
ΣΥΡΙΖΑ Έβρου, μέλος της Κεντρικής Διοίκησης του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Εκπρό-
σωπος Προοδευτικών Οικονομολόγων Ελλάδας 
Μενέλαος Μαλτέζος, τονίζοντας πως ο μηχανισμός 
συμψηφισμού οφειλών χρήζει άμεσης διόρθωσης.

Αναλυτικά:
“Σοβαρά ζητήματα έχουν προκύψει τα οποία 

καθιστούν την απόφαση συμψηφισμού των ανε-
ξόφλητων απαιτήσεων των επιχειρήσεων, από την 
#επιδότηση του εργοδοτικού κόστους 12% από τον 
#ΟΑΕΔ για την περίοδο 2010-2015, μη λειτουργική 
για μεγάλο μέρος των ωφελούμενων επιχειρήσεων 
και ιδιαίτερα αυτών που είναι υγιείς και συνεπείς.

Η σχετική εγκύκλιος του ΟΑΕΔ ορίζει ότι το αρ-

μόδιο υποκατάστημα εκκαθαρίζει τις απαιτήσεις των 
επιχειρήσεων δικαιούχων αρχικά μέχρι του ύψους 
των υφιστάμενων απαιτήσεων της Φορολογικής 
Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και στη συνέχεια με αυτές που θα δημιουργη-
θούν στο μέλλον.

Με τον τρόπο που έχει σχεδιασθεί η διαδικασία 
#συμψηφισμού ο ΟΑΕΔ θα εκκαθαρίζει μελλοντι-
κές απαιτήσεις μόνο όταν οι επιχειρήσεις έχουν, εί-
τε βεβαιωμένες είτε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. 
Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να αφήσει η 
επιχείρηση να δημιουργηθούν χρέη για να μπορέ-
σει να τα συμψηφίσει.

Δεν είναι δυνατόν η πολιτεία να προτρέπει μια 
επιχείρηση να λειτουργεί χωρίς να είναι φορολο-
γικά και ασφαλιστικά ενήμερη κάτι που πέραν του 
παράλογου θα δημιουργήσει και μια σειρά πρακτι-
κών προβλημάτων στη λειτουργία τους μέχρι να 
διενεργήσει ο ΟΑΕΔ τους εν λόγω συμψηφισμούς 
(π.χ. σε επιχειρήσεις που προμηθεύουν το δημόσιο, 
πιστοληπτική ικανότητα επιχειρήσεων, συμμετοχή σε 
ευρωπαϊκά και αναπτυξιακά προγράμματα.)

Το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να εν-

σκήψει άμεσα και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα 
που έχει ήδη επισημανθεί από πολλούς φορείς. Ο 
μηχανισμός συμψηφισμού οφειλών χρήζει άμεσης 
διόρθωσης έτσι ώστε αυτός να διενεργείται χωρίς 
καθυστερήσεις και άλλα προβλήματα καθώς ήδη 
κοντεύει να συμπληρωθεί ένας χρόνος από την ψή-
φιση του σχετικού νόμου”.

Μαλτέζος για 12%: “Μην πληρώνετε για να πληρωθείτε!”

Ομαλά κύλησε η πρώτη 
ημέρα των πανελλαδικών 
εξετάσεων στα εξεταστικά 
κέντρα του Έβρου για τους 
υποψήφιους των Γενικών Λυ-
κείων. Προβλήματα δεν ανα-
φέρθηκαν, ενώ μέχρι και στο 
πιο ακριτικό σχολείο της χώ-
ρας, στο Λύκειο των Δικαίων 

του δήμου Ορεστιάδας, 
η μετάδοση του θέματος 
της έκθεσης έγινε στις 
8:28 το πρωί και οι μό-
λις έξι υποψήφιοι ξεκί-
νησαν να γράφουν στις 
9 παρά 10. Πρόκειται 
για 4 αγόρια και 2 κο-
ρίτσια, που στη διάρκεια 

της χρονιάς παρακολού-
θησαν τα μαθήματα τρι-
ών κατευθύνσεων. Την 
Τετάρτη, οι δύο από αυ-
τούς θα εξεταστούν στα 
αρχαία, τρεις στα μα-
θηματικά και μόλις μία 
μαθήτρια θα δώσει το 
μάθημα της βιολογίας. 
Συνολικά, το λύκειο των 
Δικαίων είχε φέτος 23 
μαθητές, εκ των οποίων 
οι 10 ήταν στην Α’ Λυκεί-
ου, 7 στη Β’ Λυκείου και 
6 στη Γ’ Λυκείου. Μιλώ-
ντας στην ΕΡΤ Ορεστιά-

δας, ο διευθυντής του σχο-
λείου, Δημήτρης Τσάμογλου, 
ανέφερε πως «η χρονιά ήταν 
δύσκολη για όλη την εκπαι-
δευτική κοινότητα, σε όλη τη 
χώρα», σημείωσε ωστόσο ότι 
«ειδικά στις ακριτικές περιο-
χές, ο βαθμός δυσκολίας ήταν 
μεγαλύτερος, τόσο λόγω χα-
μηλών ταχυτήτων στο δια-
δίκτυο όσο και εξαιτίας των 
συχνών διακοπών στην ηλε-
κτροδότηση, ειδικά στη διάρ-
κεια του χειμώνα…».
ΕΡΤ Ορεστιάδας

Πανελλήνιες: Μόλις 6 υποψήφιοι στο Λύκειο Δικαίων
Αντιμέτωποι με χαμηλές ταχύτητες 
στο ίντερνετ, αλλά και διακοπές 
ρεύματος οι μαθητές του πιο ακριτικού 
σχολείου της χώρας
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Σημαντικές καθυστερήσεις 
αναφέρθηκαν στην δίοδο της 
Νυμφαίας το Σάββατο 12 Ιου-
νίου, με ουρές που πλησίαζαν 
τα 2 χιλιόμετρα, και αναμονή 
περίπου 2 ωρών. Η καθυστέ-
ρηση αποδίδεται κυρίως στον 
χρόνο που χρειάζεται για να 
ελεγχθούν τα έγγραφα των τα-
ξιδιωτών στα σύνορα, με την 
επιβεβαίωση των ταξιδιωτι-
κών εγγράφων που απαιτού-
νται για να ταξιδέψουν από 
την Βουλγαρία στη Ελλάδα, 
και σε αρκετά μικρότερο βαθ-
μό, στα δειγματοληπτικά τεστ 
που γίνονται στους εισερχό-
μενους ταξιδιώτες στον χώρο 
που έχει διαμορφωθεί. 

Σημαντική η καθυστέρηση 
στον έλεγχο των 
πιστοποιητικών 

Ενώ όμως η δίοδος μας έχει 
συνηθίσει σε μεγάλες καθυστε-
ρήσεις τα προηγούμενα χρόνια, 
απότοκο των μεγάλων ροών, 

το «μποτιλιάρισμα» το Σάββα-
το έγινε χωρίς η ροή να είναι 
υπερβολική. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, το Σάββατο 12 κα την 
Κυριακή 13 Ιουνίου, 2.260 
άτομα πραγματοποιήσαν εί-
σοδο στη χώρα μας. Αν υπο-
λογίσει κανείς πως τον Ιούνιο 
του 2019 είχαμε 215.209 ει-
σόδους (μ.ο. 7.000 εισόδους 
την ημέρα), με τον μεγαλύτερο 
όγκο να καταγράφεται τα Σαβ-
βατοκύριακα, φαίνεται πως οι 
εγκαταστάσεις, όχι μόνο στον 
υγειονομικό τομέα, χρειάζονται 
άμεσα ενίσχυση. Οι ουρές απο-
δίδονται το γεγονός ότι πολλοί 
Βούλγαροι και Ρουμάνοι ξεκί-
νησαν να ταξιδέψουν το πρωί 
του Σαββάτου για τη χώρα μας, 
για τις προγραμματισμένες δι-
ακοπές τους. 

Όμως ο χρόνος που χρειά-
ζεται για τον έλεγχο των δικαι-
ολογητικών, με δεδομένες και 
τις περιορισμένες δυνατότητες 

των υφιστάμενων υποδομών, 
έκανε ακόμα και αυτή τη μικρή, 
με τα κανονικά δεδομένα, κί-
νηση να φαντάζει μεγαλύτερη. 
Αντίθετα την Κυριακή, όταν δεν 
υπήρχε αυτή η μαζικότητα, η 
κίνηση γινόταν πιο κανονικά. 

Γενικότερα η κίνηση όλο 
αυτό το διάστημα, γίνεται με 
καθυστερήσεις, ακόμα και τις 
καθημερινές, όταν οι εισερ-
χόμενοι δεν έχουν την ίδια 
συχνότητα, αναδεικνύοντας 
συνεχώς την ανάγκη για την 

άμεση βελτίωση των υποδο-
μών τόσο στον ίδιο το συνο-
ριακό σταθμό, όσο και στο 
σημείο όπου γίνονται οι υγει-
ονομικοί έλεγχοι. 

Σύντομα η μόνιμη 
σύνδεση με το διαδίκτυο 
και νέο στέγαστρο για 
την μονάδα του ΕΟ∆Υ 

Ο χώρος όπου γίνονται οι 
υγειονομικοί έλεγχοι βέβαια, 
θα δει ακόμα περισσότερες πα-
ρεμβάσεις το επόμενο διάστη-

μα. Να θυμίσουμε πως όταν εί-
χε ξεκινήσει τη λειτουργία του, 
δεν είχε καν πρόσβαση στο δι-
αδίκτυο, κάτι με το οποίο έχει 
βοηθήσει προσωρινά η Αντι-
περιφέρεια Ροδόπης, μέχρι να 
υπογραφούν οι απαραίτητες 
συμβάσεις. Ήδη έχει αναλη-
φθεί από την Αντιπεριφέρεια 
η κατασκευή ενός υποστέγου 
περίπου 70 τ.μ., ενώ ήδη έχουν 
κάνει τις συνδέσεις τόσο για το 
ρεύμα, όσο και για την ύδρευ-
ση, σύμφωνα με τον Αντιπε-

ριφερειάρχη Ροδόπης κ. Νίκο 
Τσαλικίδη. Είναι επίσης πρόθυ-
μοι να συμβάλλουν σε ό,τι τους 
ζητηθεί, ανέφερε, όμως αυτές 
οι λύσεις, δεν μπορεί παρά να 
είναι προσωρινές. Για αυτό και 
συνεχίζουν, σύμφωνα με τον 
ίδιο, να επιμένουν για τη δη-
μιουργία μόνιμων δομών που 
θα καλύπτει τις ανάγκες μιας 
σύγχρονης λειτουργίας της δι-
όδου.
paratiritis-news.gr  

Ουρές χιλιομέτρων ξανά στη Νυμφαία   
ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟ 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΏΝ, 
Ή ΕΛΛΕΙΨΉ ΥΠΟΔΟΜΏΝ 
ΔΉΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΉΜΑΝΤΙΚΕΣ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΉΣΕΙΣ         

Σε εκκρεμότητα η μόνιμη σύνδεση με το 
διαδίκτυο και το έο στέγαστρο για την 
μονάδα του ΕΟΔΥ

«Το αντεργατικό νο-
μοσχέδιο της Νέας Δη-
μοκρατίας θα αφήσει 
κοινωνικά συντρίμμια», 
υποστήριξε κατά την το-
ποθέτησή της στην Ολο-
μέλεια της Βουλής, για 
το εργασιακό νομοσχέ-
διο, η βουλευτής Έβρου 
και Αναπληρώτρια Τομε-

άρχης Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, Νατάσα Γκαρά. 

Η κα. Γκαρά έκανε λό-
γο για ολέθριες συνέπειες 
που θα έχει για την ελλη-
νική κοινωνία η ψήφιση 
του αναχρονιστικού νο-
μοσχέδιου της ΝΔ για τα 

εργασιακά», σημειώ-
νοντας χαρακτηριστι-
κά πως «η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη νομιμοποιεί 
την ασυδοσία, τη φθη-
νή και ευέλικτη εργα-
σία, εγκρίνοντας ως 

«κανονικότητα» την εκ-
μετάλλευση του εργα-
ζομένου, επιβάλλοντας 
την απλήρωτη υπερωρι-
ακή εργασία, τη μείωση 
μισθού, την αύξηση του 
χρόνου εργασίας, την άρ-
ση της συλλογικής διεκδί-
κησης και εκπροσώπησης 
των εργαζομένων...». 

Η ίδια υπενθύμισε 
πως «ο ΣΥΡΙΖΑ, σε πο-
λύ δύσκολες συνθήκες», 
όπως χαρακτηριστικά εί-
πε, «κατάφερε να μειώ-
σει την ανεργία κατά 10 
μονάδες, αύξησε τον κα-
τώτατο μισθό κατά 11%, 
αναβάθμισε την Επιθεώ-
ρηση Εργασίας και επέ-
κτεινε δεκάδες κλαδικές 
συμβάσεις, επαναφέρο-
ντας την αξιοπρέπεια στην 
εργασία». Καταλήγοντας, 
η βουλευτής εξέφρασε 
τη βεβαιότητα ότι «οι πο-
λίτες δεν θα επιτρέψουν 
την εφαρμογή αυτού του 
νόμου, ούτε και των αντι-
λαϊκών πολιτικών». 

«Το αντεργατικό νομοσχέδιο της Νέας 
Δημοκρατίας θα αφήσει κοινωνικά 
συντρίμμια»

Για σοβαρό πλήγμα στον τουρι-
σμό και ανετοιμότητα της κυβέρ-
νησης να διασφαλίσει την ομαλή 
ροή των τουριστών από τα χερ-
σαία σύνορα της χώρας, κάνει λό-
γο σε δήλωσή της η βουλευτής 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Α΄ Θεσσαλονίκης, Κα-
τερίνα Νοτοπούλου.

 H κα Νοτοπούλου τονίζει ότι 
“στον Προμαχώνα δημιουργούνται 
ουρές χιλιομέτρων, με τους εισερ-
χόμενους τουρίστες, να αναγκά-
ζονται να περιμένουν έως και πά-
νω από 5 ώρες για την διέλευση 
τους!”. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
ζητά να ανοίξουν επιπλέον συ-
νοριακοί σταθμοί για τους τουρί-
στες προκειμένου να αντιμετωπι-
στούν οι αυξημένες ροές από την 
Βουλγαρία. 

Αναλυτικά σημειώνει: «Σοβα-
ρό πλήγμα στον τουρισμό προκα-
λεί η ανετοιμότητα της ελληνικής 
κυβέρνησης να διασφαλίσει την 
ομαλή ροή των τουριστών από 
τα χερσαία σύνορα της χώρας. 
Στον Προμαχώνα δημιουργού-
νται ουρές χιλιομέτρων, με τους 
εισερχόμενους τουρίστες, να ανα-
γκάζονται να περιμένουν έως και 
πάνω από 5 ώρες για την διέλευ-
ση τους! Χαρακτηριστικά είναι τα 

ρεπορτάζ στα Βουλγαρικά ΜΜΕ 
τα οποία αποτελούν δυσφήμιση 
για τη χώρα μας.

 Στους δε Ευζώνους τα σύνορα 
κλείνουν από τις 11μμ με αποτέ-
λεσμα πολλοί ταξιδιώτες να ανα-
γκάζονται να διανυκτερεύουν με 
τις οικογένειές τους στα αυτοκί-
νητα τους! Το χειρότερο όμως για 
τον ελληνικό τουρισμό και ιδιαί-
τερα για τους προορισμούς της Β. 
Ελλάδας, είναι η δυσφήμιση και το 
αρνητικό κλίμα που προκαλείται, 
δημιουργώντας ανησυχία  για τη 
συνέχεια της πιο κρίσιμης τουρι-
στικής περιόδου. 

Δυστυχώς, η πρώτη εμπει-
ρία από το άνοιγμα του τουρι-
σμού είναι πολύωρη ταλαιπωρία 
και εκνευρισμός στις πύλες ει-

σόδου, καθώς η κυβέρνηση δεν 
φρόντισε να ενισχύσει εγκαίρως 
τα τελωνεία για να αντιμετωπί-
σουν αποτελεσματικά τις απαι-
τήσεις των ελέγχων. Όταν όμως 
είχε έναν χρόνο να προετοιμαστεί, 
δεν υπάρχουν δικαιολογίες.

 Αμέλεια, αδιαφορία, ανεπάρ-
κεια, ανικανότητα χαρακτηρίζουν 
το επιχειρησιακό σχέδιο της κυ-
βέρνησης για το άνοιγμα του 
τουρισμού Έστω και την ύστατη 
στιγμή, να ανοίξουν άμεσα και για 
τους τουρίστες επιπλέον συνορι-
ακοί σταθμοί για την αντιμετώπι-
ση των αυξημένων ροών από την 
Βουλγαρία και να ενισχυθούν οι 
υφιστάμενοι, να  αποκατασταθεί 
η ομαλή λειτουργία των Ευζώνων.

Αναμονή έως και 5 
ώρες στον Προμαχώνα 
Νοτοπούλου: Πλήγμα 
για τον οδικό τουρισμό 
οι ουρές στα σύνορα

Ομιλία Γκαρά για το 
νομοσχέδιο Χατζηδάκη 
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Ορατός είναι ο κίνδυνος να 

μη λειτουργήσει, από φέτος, 
το νέο τμήμα Ψυχολογίας του 
ΔΠΘ στο Διδυμότειχο, καθώς 
το πρόβλημα της έλλειψης 
ενός έτοιμου και κατάλληλου 
χώρου δημιουργεί προβληματι-
σμό και ανησυχία στη Σύγκλητο 
του Πανεπιστημίου.

Η ανησυχία αυτή αποτυπώ-
νεται στην επιστολή του Πρύ-
τανη Αλέξανδρου Πολυχρο-
νίδη, με την οποία απαντά σε 
προηγηθείσα επιστολή του Δη-
μάρχου Διδυμοτείχου Ρωμύλου 
Χατζηγιάννογλου. Στην επιστο-
λή, την οποία δημοσιοποίησε 
το Ράδιο Έβρος, ο Πρύτανης 
σημειώνει πως για τη λειτουρ-
γία του τμήματος είναι απαραί-
τητες οι επίσημες αποφάσεις 
των αρμοδίων οργάνων, όπως 
είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, 
κάτι, όμως, που δεν υφίσταται, 
μέχρι στιγμής. Επιπλέον, ο κ. 
Πολυχρονίδης, μεταξύ άλλων, 
υπογραμμίζει τα εξής:

«Θα είχε ιδιαίτερη σημασία 
να μας γνωρίσετε τον προ-
γραμματισμό που επικαλεί-
στε στην επιστολή σας, στον 
οποίο έχετε συμφωνήσει με το 
ΥΠΕΠΘ, καθώς και το χρονοδι-
άγραμμα αποκατάστασης των 
δύο αποθηκών, που έχετε κα-
ταρτήσει σε συνεργασία με τον 
κ. Υφυπουργό και τις Κτιριακές 
Υποδομές Α.Ε. 

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστή-
μιο Θράκης, μετά την ομόφωνη 
απόφαση της Συγκλήτου του, 
είναι καθόλα έτοιμο επιστημο-
νικά, διοικητικά και ακαδημαϊ-
κά για τη λειτουργία του νέου 
τμήματος το Σεπτέμβριο του 
2021, ενώ οι αβελτηρίες που 
προαναφέρθηκαν καθιστούν 
ορατό τον κίνδυνο αναστολής 
λειτουργίας του για το επόμε-
νο ακαδημαϊκό έτος». 

Με βάση τα παραπάνω, το 
Πανεπιστήμιο διατυπώνει μια 
σειρά από σοβαρούς προβλη-
ματισμούς, που, δυστυχώς, 
αποτυπώνουν τη δημιουργία 
ενός δυσάρεστου κλίματος με-
ταξύ Πανεπιστημίου και Δήμου: 

Α) Το Πανεπιστήμιο δεν έχει 
συζητήσει ή συμφωνήσει για 
συστέγαση του τμήματος Ψυ-
χολογίας με τη Νοσηλευτική 

Β) Ουδέποτε συμφωνήθη-
κε από την πλευρά του ΔΠΘ η 

στέγαση του τμήματος στο 3ο 
Δημοτικό Σχολείο για 1 έτος 
και η κατόπιν μετεγκατάστα-
σή του στις αποθήκες της ΕΑΣ. 
Πρόθεση του Πανεπιστημίου 
είναι η εγκατάσταση του τμή-
ματος για τουλάχιστον 5 έτη 
και για όσο απαιτηθεί, μέχρι 
να κατασκευαστεί η Πανεπι-
στημιούπολη του Διδυμοτείχου

Γ) Το ΔΠΘ από την πρώτη 
στιγμή ενημέρωσε τον Δήμαρ-
χο ότι  η στέγαση του τμήματος 
στο 1ο Γυμνάσιο θεωρείται ως 
η καταλληλότερη λύση, με τις 
επεμβάσεις που μπορεί να γί-
νουν στο κτίριο από το Πανεπι-
στήμιο, με χρηματοδότηση από 
την Περιφέρεια. «Υποθέτουμε 
ότι τα 15 τμήματα β’ βάθμιας 
εκπαίδευσης που θα πρέπει να 
μετακινηθούν και παρουσιάζε-
ται η μετακίνησή τους αυτή  ως 

κώλυμα υπήρχαν ήδη όταν μας 
υποδείχθηκε ως προτεινόμενος 
ο χώρος του 1ου Γυμνασίου  
και Παραρτήματος Λυκείου», 
υπογραμμίζει με νόημα ο Πρύ-
τανης, σχολιάζοντας σχετική 
αναφορά στην επιστολή του 
Δημάρχου.

Δ) Οι αποθήκες της ΕΑΣ εί-
ναι ακατάλληλες, σύμφωνα με 
το Πανεπιστήμιο. Η ακαταλλη-
λότητά τους, προκύπτει λόγω 

θέσης, ιδιοκτησιακού καθεστώ-
τος, κατάστασης και υψηλού 
κόστους αποκατάστασης (εκτι-
μήθηκε ότι για κάθε αποθήκη 
θα απαιτηθούν 2,5-3 εκ ευ-
ρώ), ενώ για την ολοκλήρωση 
των εργασιών θα απαιτηθούν 
3-4 χρόνια. Επιπλέον, τονίζε-
ται πως η εγκατάσταση πανε-
πιστημιακού τμήματος σε χώ-
ρο αποθηκών συνιστά ατόπημα 
ακαδημαϊκό και 

σημειολογικά υποβαθμίζει το 
νέο τμήμα. 

Αντιδράσεις από 1ο-2ο 
Γυμνάσιο και ΓΕΛ

Σε κοινή επιστολή τους, οι 
διευθυντές του 1ου Γυμνασί-
ου, του 2ου Γυμνασίου και του 
ΓΕΛ Διδυμοτείχου αντιδρούν 
στο ενδεχόμενο να στεγαστεί 
στο σχολείο τους το νέο τμή-

μα Ψυχολογίας. Υπενθυμίζεται 
πως το προηγούμενο διάστημα 
έχουν καταγραφεί αντιδράσεις 
και από τη διεύθυνση και το 
σύλλογο γονέων του 3ου Δη-
μοτικού Σχολείου Διδυμοτεί-
χου, χώρος που στην παρούσα 
φάση δεν προκρίνεται από το 
ΔΠΘ, όπως προκύπτει από την 
επιστολή Πολυχρονίδη.  

Μπροστά σε αδιέξοδο το ΔΠΘ 
για τη λειτουργία τμήματος 
Ψυχολογίας στο Διδυμότειχο
«ΑΓΚΑΘΙ» Ο ΧΏΡΟΣ 
ΣΤΕΓΑΣΉΣ, ΟΡΑΤΟΣ Ο 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΉΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ, ΣΥΜΦΏΝΑ ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΉ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΉΜΑΡΧΟ   

Αντιδράσεις και από το 1ο Γυμνάσιο σχετικά 
με το ενδεχόμενο στέγασης του τμήματος 
στους χώρους του 

∆ισεπίλυτο αποδεικνύεται το θέμα της στέγασης της σχολής Ψυχολογίας στο ∆ιδυμότειχο

Όπως διαφαίνεται, η στέγαση του πολυπόθητου, νέου 
πανεπιστημιακού τμήματος Ψυχολογίας του ∆ΠΘ στην 
πόλη των κάστρων, έχει εξελιχθεί σε έναν γόρδιο δεσμό, 
που, για την ώρα, φαίνεται ότι δύσκολα θα λυθεί, ώστε 
να καταστεί εφικτή η λειτουργία του από τον Σεπτέμβρη 
και η υποδοχή νέων φοιτητών στην περιοχή του βορείου 
Έβρου. 
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Με προσοχή και προβλη-
ματισμό παρακολουθεί η 
επιστημονική κοινότητα σε 
Ελλάδα και Τουρκία το φαι-
νόμενo της βλέννας του πλα-
γκτού που εμφανίστηκε στη 
θάλασσα του Mαρμαρά και 
θεωρείται δεδομένο ότι θα 
επηρεάσει και τις ακτές της 
Θράκης, πιθανότατα όχι σε 
αυτό το βαθμό.

Ήδη από το Φεβρουάριο 
του 2021 υπάρχουν καταγρα-
φές τέτοιων περιστατικών, με 
κορύφωση Μάρτιο – Απρίλιο 
σε παράκτιες περιοχές. Κυ-
ρίως επηρεάζονται περιοχές 
που δέχονται νερά της Μαύ-
ρης θάλασσας όπως βγαίνουν 
από το Στενό των Δαρδανελ-
λίων (Ελλησπόντου), δηλαδή 

η Σαμοθράκη, οι ανατολικές 
ακτές της Λήμνου, οι κόλποι 
των ακτών Θράκης και Μα-
κεδονίας.

Όπως αναφέρει στο 
news247.gr ο Δρόσος Κου-
τσούμπας, καθηγητής θαλάσ-
σιας βιολογίας στο Τμήμα 
Ωκεανογραφίας και Θαλάσσι-
ων Βιοεπιστημών, της σχολής 
Περιβάλλοντος του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου, «νομοτελει-
ακά ποσότητες της βλέννας 
θα εμφανιστούν στο Αιγαίο, 
γιατί τα επιφανειακά νερά της 
Μαύρης θάλασσας καταλή-
γουν στο Αιγαίο -μεταφέρο-
ντας και τις ιδιότητές τους και 
τις ουσίες και οργανισμούς 
που τα κατοικούν… 

Η απλή εμφάνισή τέτοιων 
περιστατικών κάλυψης πα-
ράκτιων περιοχών σε μικρές 
περιοχές και για σύντομο δι-
άστημα δε θα πρέπει να μας 
ανησυχεί ιδιαίτερα. Αντίθε-
τα, η αύξηση της συχνότητας 
εμφάνισης ή της έντασης τέ-
τοιων φαινομένων είναι ανη-
συχητική, γιατί αφενός επη-
ρεάζει την δυνατότητα του 
θαλάσσιου οικοσυστήματος 
να “αναπνέει”, αφετέρου εί-
ναι δείκτης σημαντικής αν-
θρωπογενούς παρέμβασης».

Από την πλευρά του, ο 

ωκεανογράφος και καθηγη-
τής του Τμήματος Μηχανικών 
Περιβάλλοντος του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης, 
Γιώργος Συλαίος, μιλώντας 
στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, πριν 
λίγες ημέρες, σημείωσε ότι 
«δεν υπάρχει κίνδυνος εκτε-
ταμένης μεταφοράς της ρύ-
πανσης που παρατηρείται 
εδώ και μέρες στη θάλασσα 
του Μαρμαρά, στο Θρακικό 
Πέλαγος».

Όπως τόνισε, είναι γεγο-
νός ότι η θάλασσα του Μαρ-
μαρά επικοινωνεί με το Θρα-
κικό Πέλαγος και το βόρειο 
Αιγαίο, και η κυκλοφορία των 
ρευμάτων είναι προς τη δική 
μας πλευρά, όμως, εκτίμησε 
ότι η διαδικασία απορρύπαν-

σης που έχει ξεκινήσει στην 
Τουρκία  θα καθαρίσει τα νε-
ρά ως έναν βαθμό. 

Πρόσθεσε επίσης πως 
«ένα μέρος της βλέννας θα 
μείνει στα τοπικά νερά της 
θάλασσας του Μαρμαρά 
και ένα μέρος είναι πιθανό 
να μεταφερθεί στο Θρακικό, 
ωστόσο, επειδή η θάλασσά 
μας είναι ανοιχτή, εύκολα θα 
διαλυθεί και δεν θα δώσει 
δυσμενείς επιπτώσεις στην 
περιοχή μας».

Ο ίδιος σημείωσε ότι «πα-
ρακολουθούνται οι εκθέσεις 
των Τούρκων επιστημόνων», 
ενώ και το Δημοκρίτειο πα-
ρακολουθεί την εξέλιξη του 
φαινομένου στα ελληνικά νε-
ρά, με τα μέσα που διαθέτει. 
«Καθημερινές δορυφορικές 
εικόνες, επιτόπιοι αισθητή-
ρες που έχουμε ποντίσει στη 
θάλασσα, κατά μήκος των 
ακτών του Θρακικού, και 
επιτόπιες μετρήσεις, σε μη-
νιαία, και όταν χρειαστεί και 
σε εβδομαδιαία βάση, μας δί-
νουν τη δυνατότητα να παρα-
κολουθούμε την κατάσταση», 
εξήγησε ο κ. Συλαίος.  

Τι είναι η βλέννα του 
πλαγκτού (sea snot) 

Η βλεννώδης ουσία αυ-

τή αποτελείται από νεκρούς 
και ζωντανούς πλαγκτονι-
κούς οργανισμούς (με τον 
όρο πλαγκτόν χαρακτηρίζου-
με το σύνολο των έμβιων ορ-
γανισμών που αναπτύσσονται 
στην επιφάνεια των ωκεα-

νών, των θαλασσών και των 
λιμνών, τα οποία μετακινού-
νται παρασυρόμενα από τα 
ρεύματα των υδάτων), τις 
απεκκρίσεις τους, καθώς και 
βακτήρια που αποικοδομούν 
(μετατρέπουν σε ανόργανα 
συστατικά) αυτήν την οργα-
νική αυτή ύλη. Ευνοείται από 
ασθενή θαλάσσια κυκλοφο-
ρία και αυξημένες εισροές 
θρεπτικών ουσιών στο σύ-
στημα, συχνά ανθρωπογενείς.

Μέσα στο θαλασσινό νε-
ρό, αλλά και στο γλυκό νε-
ρό, ζουν και αναπτύσσονται 

φυτικοί μικροοργανισμοί που 
δεν είναι ορατοί στο γυμνό 
μάτι, γνωστοί ως φυτοπλα-
γκτόν. Όταν οι μικροοργανι-
σμοί αυτοί, σε κατάλληλες 
συνθήκες, αναπτυχθούν σε 
μεγάλους πληθυσμούς σε πο-

λύ μικρό χρονικό διάστημα 
παρατηρείται το φαινόμενο 
του ευτροφισμού.

Σημείωση 1: Ευτροφισμός 
είναι το περιβαλλοντικό φαι-
νόμενο της υπέρμετρης αύξη-
σης στη συγκέντρωση θρεπτι-
κών στοιχείων που έχει ως 
συνέπεια τη μείωση του δι-
αλυμένου οξυγόνου στο νε-
ρό και άρα την αλλοίωση της 
βιοποικιλότητας.

Σημείωση 2: Η βιοποικι-
λότητα ορίζεται από το νόμο 
ως η ποικιλία των ζώντων 
οργανισμών πάσης προελεύ-

σεως, περιλαμβανομένων, με-
ταξύ άλλων, των χερσαίων, 
θαλασσίων και άλλων υδα-
τικών οικοσυστημάτων και 
οικολογικών συμπλεγμάτων, 
των οποίων αποτελούν μέ-
ρος. Στη βιολογική ποικιλότη-
τα περιλαμβάνεται και η ποι-
κιλότητα των γονιδίων μέσα 
και μεταξύ των ειδώv.

Οι περιοχές που παρα-
τηρούνται συχνότερα φαι-
νόμενα ευτροφισμού είναι 
περιοχές όπου (α) υπάρχει 
μεγαλύτερη παροχή θρεπτι-
κών στην επιφάνεια και (β) 
η ανάμειξη του νερού είναι 
μειωμένη και η κυκλοφορία 
ασθενής.

Γιατί κινδυνεύουν 
οι άνθρωποι από το 
φαινόμενο

Οι αυξημένες συγκεντρώ-
σεις οργανικής ύλης από την 
άνθηση του φυτοπλαγκτού 
(από τις λέξεις φυτό και 
πλαγκτός που σημαίνει 'πε-
ριπλανώμενος') δημιουργεί 
προβλήματα στην αλιευτική 
δραστηριότητα. Τα δίχτυα γε-
μίζουν από τη “βλέννα του 
πλαγκτού” και γίνεται αδύ-
νατη η συλλογή θαλάσσιων 

οργανισμών.
Κάποια από τα είδη των 

φυτοπλαγκτονικών οργανι-
σμών περιέχουν τοξικές ου-
σίες που μεταφέρονται μέ-
σω της τροφικής αλυσίδας 
και συγκεντρώνονται σε θα-
λάσσιους οργανισμούς που 
αποτελούν θαλάσσιους βιο-
λογικούς πόρους (βλέπε δί-
θυρα μαλάκια, οστρακοειδή 
και ψάρια). Έτσι προκύπτουν 
προβλήματα στον άνθρωπο 
που τα καταναλώνει.

Σε περιοχές τις Ελλάδος 
όπου υπάρχει υψηλή παρα-
γωγική δραστηριότητα θα-
λάσσιων βιολογικών πόρων 
και έχουν εμφανιστεί τα πα-
ραπάνω φαινόμενα, οι αρμό-
διες Υπηρεσίες Κτηνιατρικής 
εκδίδουν οδηγίες αναστολής 
διάθεσης αλιευτικών προϊό-
ντων μέχρι να παρέλθει το 
φαινόμενο των τοξικών φυ-
τοπλαγκτονικών ανθίσεων. 
Συνήθως η απαγόρευση δι-
αρκεί για κάποιες μέρες.

Η Ελλάδα είναι υποχρε-
ωμένη από τις Ευρωπαϊκές 
Οδηγίες για τη Θαλάσσια 
Στρατηγική, την Ποιότητα των 
Υδάτων και του Προγράμμα-
τος των Γαλάζιων Σημαιών 
να παρακολουθεί τακτικά την 
ποιότητα των υδάτων της σε 
ανοιχτή θάλασσα και παρά-
κτιες περιοχές.

Πώς μπορούμε να 
εξαφανίσουμε αυτήν τη 
βλέννα

Παρέμβαση μπορεί να γί-
νει μόνο σε μικρή κλίμακα, 
με τη συλλογή της επιπλέου-
σας άμορφης μάζας, ώστε να 
ανακουφιστεί το τοπικό οικο-
σύστημα. Σε μεγάλη κλίμακα 
πρέπει να γίνει παγκόσμια και 
μακροπρόθεσμη δουλειά, μέ-
σω πολιτικών μείωσης των 
απορροών των ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων στο παρά-
κτιο περιβάλλον αλλά και 
υιοθέτησης πολιτικών αντι-
στροφής της ανθρωπογενούς 
θέρμανσης του πλανήτη.
Κική Ηπειρώτου 

Δεδομένη η εμφάνιση της βλέννας 
του Μαρμαρά στις ακτές της Θράκης
ΚΑΘΉΣΥΧΑΣΤΙΚΟΙ, ΓΙΑ ΤΉΝ 
ΏΡΑ, ΟΙ ΕΠΙΣΤΉΜΟΝΕΣ, ΏΣΤΟΣΟ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΉ ΣΥΧΝΟΤΉΤΑ ΤΟΥ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΤΑΛΑΙΠΏΡΕΙ 
ΤΉΝ ΤΟΥΡΚΙΑ                                    

Κυρίως επηρεάζονται περιοχές που 
δέχονται νερά της Μαύρης θάλασσας, 
δηλαδή η Σαμοθράκη, οι ανατολικές ακτές 
της Λήμνου, οι κόλποι των ακτών Θράκης 
και Μακεδονίας

Καθησυχαστικοί, για την ώρα, 
οι επιστήμονες, ωστόσο υπάρχει 
προβληματισμός για τη συχνότητα 
του φαινομένου που ταλαιπωρεί 
την Τουρκία

Κυρίως επηρεάζονται περιοχές 
που δέχονται νερά της Μαύρης 
θάλασσας, δηλαδή η Σαμοθράκη, 
οι ανατολικές ακτές της Λήμνου, 
οι κόλποι των ακτών Θράκης και 
Μακεδονίας

Θεωρείται δεδομένο ότι θα επηρεάσει και τις ακτές της 
Θράκης, πιθανότατα όχι σε αυτό το βαθμό.

Με προσοχή και προβληματισμό παρακολουθεί η επιστημονική 
κοινότητα σε Ελλάδα και Τουρκία το φαινόμενo της βλέννας του 
πλαγκτού που εμφανίστηκε στη θάλασσα του Mαρμαρά
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Στις αρχές Ιουλίου αναμέ-
νεται να «πέσουν» οι υπογρα-
φές μεταξύ της ελληνικής κυ-
βέρνησης και της Κομισιόν τη 
συμφωνία για το νέο ΕΣΠΑ, 
σύμφωνα με τα όσα αναφέ-
ρει ο υφυπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων Γιάννης Τσα-
κίρης, μιλώντας στον «Οικονο-
μικό Ταχυδρόμο». Ο ίδιος πρό-
σθεσε μάλιστα ότι τα πρώτα 
κονδύλια αναμένεται να φτά-
σουν στη χώρα μας μέσα στον 
ερχόμενο Σεπτέμβρη.

Ακόμη, ο κ. Τσακίρης σημεί-
ωσε ότι η πιο σημαντική δια-
φορά σε σύγκριση με προη-
γούμενα προγράμματα, είναι 
το γεγονός σχεδόν το 1/3 των 
πόρων θα διατεθεί στις Περι-
φέρειες, προσθέτοντας ότι θα 
υπάρχουν λίγες αλλά ευρείες 
εμβληματικές δράσεις, για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, σημείωσε ότι 
τα συνολικά κονδύλια από το 

νέο ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης, τα ευρωπαϊκά κονδύλια 
για τον αγροτικό τομέα και τη 
μόχλευση του ιδιωτικού τομέα 
αναμένεται να ξεπεράσουν τα 
140 δισ. ευρώ για την Ελλά-
δα μέσα στην επόμενη 5ετία.

Αναφορικά με το αν θα 
υπάρξει επιπλέον ενίσχυση στο 
λιανεμπόριο, ο υφυπουργός 
ανέφερε ότι τα χρήματα από 
το τρέχον ΕΣΠΑ έχουν εξα-
ντληθεί για κάτι τέτοιο.

Ωστόσο, πρόσθεσε πως «Σε 
περίπτωση που υπάρξει διαθε-
σιμότητα πόρων και με τη σύμ-
φωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής προφανώς και θα 
προχωρήσουμε άμεσα και προς 
αυτή την κατεύθυνση».

Αναφορικά με τις βασι-
κότερες διαφορές του νέου 
προγράμματος σε σχέση με 
τα προηγούμενα, ο Υφυπουρ-
γός, αναλυτικά, υπογράμμισε 
τα εξής:

«Οι βασικοί πυλώνες του 
νέου ΕΣΠΑ είναι ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός, η πράσινη 
οικονομία και οι επενδύσει, η 
τεχνολογία και η ανταγωνιστι-
κότητά. Επίσης σημαντικό κομ-
μάτι του νέου ΕΣΠΑ θα έχει 
περιφερειακή και κοινωνική 
διάσταση. Τέλος, ειδικό κομ-
μάτι αφορά αυτό της απολι-
γνιτοποίησης. 

Μια από τις βασικές διαφο-
ρές του νέου προγράμματος 
είναι η σημαντική περιφερεια-
κή διάσταση του. Το ένα τρίτο 
σχεδόν των πόρων, θα διατεθεί 
στις περιφέρειες μεσώ των Πε-

ριφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων και η πλειο-
νότητα αυτών των πόρων θα 
διατεθεί για έργα και δράσεις 
περιφερειακού ενδιαφέροντος.

Μια άλλη διαφορά που 
αφορά το Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα για την Ανταγωνιστι-
κότητα, είναι ότι θα υπάρχουν 
λίγες αλλά ευρείες εμβλημα-
τικές δράσεις, για τις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις και η αξιο-
λόγηση δεν θα είναι συγκριτική 
που απαιτεί τεράστιους χρό-
νους αλλά με προτεραιότητα 
ένταξης.

Επίσης, όπως το έχω πολ-

λές φορές προαναγγείλει, το 
νέο ΕΣΠΑ θα είναι απλούστερο 
σε ότι αφορά τουλάχιστον τις 
εγχώριες διαδικασίες.

Πρωταρχικό μας μέλημα 
αποτελεί η αναστροφή του 
«παραδοσιακού» μοντέλου 
της μη αποτελεσματικής διά-
χυσης των κοινοτικών πόρων, 
λόγω καθυστερήσεων στις δι-
αδικασίες παραγωγής έργων, 
μη έγκαιρης ωρίμανσης έρ-
γων, βεβιασμένων δράσεων 
και προγραμμάτων, επιπρόσθε-
της ελληνικής γραφειοκρατί-
ας στην ήδη υπάρχουσα της 
Ευρώπης, αλλά και απουσίας 

ενδεχομένως μιας συνεκτικής 
και μακροχρόνιας πολιτικής.

Τα έργα/δράσεις που προ-
σανατολιζόμαστε να χρημα-
τοδοτήσουμε από το ΕΣΠΑ 
απαντούν στις διαρθρωτικές 
υστερήσεις της ελληνικής οικο-
νομίας, ακολουθούν τις συστά-
σεις της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για την Ελλάδα και βέβαια 
το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης.
Κ.Η.

Το 1/3 των πόρων του νέου 
ΕΣΠΑ θα δοθεί στις Περιφέρειες
ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ «ΠΕΣΟΥΝ» 
ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΉΣ 
ΕΛΛΉΝΙΚΉΣ ΚΥΒΕΡΝΉΣΉΣ 
ΚΑΙ ΤΉΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΕΟ ΧΡΉΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ     

Θα «πέσουν» πάνω από 140 δισ. στην 
οικονομία την επόμενη 5ετία, αναφέρει ο  
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

Ενόψει της έναρξης ισχύος 
του νέου πλαισίου της ΕΕ στον 
τομέα του ΦΠΑ, σε σχέση με 
τις ηλεκτρονικές συναλλαγές 
(e-commerce), και ειδικότε-
ρα τη φορολογική επιβάρυνση 
των μικροδεμάτων, που εισά-
γονται από τρίτες χώρες, από 
1η Ιουλίου 2021, επέρχονται 
αλλαγές. Αρμόδιες πηγές της 
ΑΑΔΕ παρέχουν τις ακόλουθες 
διευκρινίσεις:

• Όλες οι εισαγωγές δεμά-
των αξίας έως 22 ευρώ, που 
παραγγέλνονται ηλεκτρονικά 
και σήμερα απαλλάσσονται του 
ΦΠΑ, υπόκεινται στον φόρο 
αυτόν απο την 1Ιουλίου. Συ-
νεπώς, οι καταναλωτές επι-
βαρύνονται με τον συντελεστή 
ΦΠΑ, που ισχύει στη χώρα μας 

(24% ή 13% ή 6%), αναλόγως 
του είδους του αγαθού.

• Η επιβολή ΦΠΑ στα μικρο-
δέματα σχετίζεται με τον χρόνο 
εισόδου τους στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και είναι ανεξάρτητη 
από τον χρόνο της ηλεκτρονι-
κής παραγγελίας ή την έναρξη 
αποστολής από τον πωλητή. 
Συνεπώς, μεμονωμένοι εισα-

γωγείς ή ταχυδρομικές εταιρεί-
ες, που εισάγουν από 1.7.2021 
μικροδέματα στη χώρα μας, 
ανεξαρτήτως ποσού, οφείλουν 
να τηρήσουν την προβλεπόμε-
νη τελωνειακή διαδικασία και 
να καταβάλουν - κατά περί-
πτωση, ανάλογα με το είδος 
του αγαθού- τον ΦΠΑ, που 
ισχύει.

Τι αλλάζει από 1η Ιουλίου 
στον ΦΠΑ για δέματα 
που παραγγέλνουμε μέσω 
διαδικτύου από το εξωτερικό
Αναλυτικά τι ισχύει 
με τη φορολογική 
επιβάρυνση

Το νέο ΕΣΠΑ θα είναι απλού-
στερο σε ό,τι αφορά τουλάχι-
στον τις εγχώριες διαδικασίες..

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

Το 1/3 των πόρων του νέου ΕΣΠΑ θα δοθεί στις Περιφέρειες

Ο Δήμος Ορεστιάδας κα-
λεί τους Συλλόγους (Πολιτι-
στικούς και Αθλητικούς), που 
βρίσκονται και δραστηριοποι-
ούνται εντός των ορίων του, 
να καταθέσουν αίτηση με συ-
νημμένο το σχέδιο δράσης, 
προκειμένου το Δημοτικό 
Συμβούλιο να λάβει σχετική 
απόφαση για την επιχορή-
γηση τους για το έτος 2021.

Στη σχετική αίτηση θα 
πρέπει να επισυνάπτεται το 
καταστατικό του Συλλόγου 
και υποχρεωτικά να προσδιο-
ρίζονται οι συγκεκριμένες εκ-
δηλώσεις, σύμφωνα με τους 
σκοπούς αυτού (καθαρά πο-
λιτιστικού ή αθλητικού σκο-
πού και όχι θρησκευτικού) με 
σχετική αιτιολογία και ανα-
λυτικό προϋπολογισμό- κο-
στολόγηση των εξόδων τους.

Επισημαίνεται ότι 
• δεν είναι δυνατή η επι-

χορήγηση από το Δήμο για 
την κάλυψη λειτουργικών 
αναγκών.

• Οι Σύλλογοι επιβάλ-
λεται πρωτίστως να έχουν 
προβεί σε όλα όσα ορίζο-
νται ρητά στο άρθρο 41 του 
Ν.4129/2013, δηλαδή να 
έχουν υποβάλλει στο Ελε-
γκτικό Συνέδριο Ν. Έβρου και 
στην Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης τα 
δικαιολογητικά που απαιτού-
νται από το νόμο έως 28-2-
2021 (απολογισμό συνολικής 
οικονομικής δραστηριότη-
τας και ξεχωριστό απολογι-
σμό της επιχορήγησης έτους 
2020 που έλαβαν και είναι 
μικρότερη του 100% των 
συνολικών χρηματικών πο-
σών που διαχειρίστηκαν κα-
θώς και τον προϋπολογισμό 
τους για το επόμενο έτος) 
και να έχουν λάβει αριθμό 
πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση 
που δεν χρηματοδοτήθηκαν 
το προηγούμενο έτος υπο-
βάλλουν σε αυτούς μόνο τον 
απολογισμό και τον προϋπο-

λογισμό του επόμενου έτους.
• Οι Σύλλογοι που έχουν 

λάβει επιχορήγηση πάνω από 
3.000,00 € κατά το προηγού-
μενο έτος (2020) θα πρέπει 
να έχουν αναρτήσει τα στοι-
χεία των δαπανών της επιχο-
ρήγησης στην Διαύγεια στο 
Μητρώο Επιχορηγούμενων 
Φορέων, σύμφωνα με το άρ-
θρο 10Β του Ν. 3861/2010, 
όπως προστέθηκε με το άρ-
θρο 16 του Ν. 4305/2014.

Οι αιτήσεις θα κατατίθε-
νται έως και 5/7/2021 στο 
Δήμο Ορεστιάδας και θα 
έχουν συνημμένα τα παρα-
πάνω σχετικά αποδεικτικά 
έγγραφα, όπως επίσης και 
τις αναλυτικές δαπάνες με τα 
παραστατικά που αφορούν 
στην επιχορήγηση του προ-
ηγούμενους έτους. 

Παρακαλούμε να αναφέ-
ρονται απαραίτητα το όνομα 
του Προέδρου και τα στοι-
χεία επικοινωνίας του Συλ-
λόγου.

Επιχορηγήσεις πολιτιστικών και 
αθλητικών συλλόγων από τον 
Δήμο Ορεστιάδας
Κάλεσμα για 
υποβολή αιτήσεων
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Σε θετικό κλίμα παρά την 
αρχική αμηχανία πραγματο-
ποιήθηκε η συνάντηση του 
πρωθυπουργού, Κυριάκου 
Μητσοτάκη και του Τούρκου 
Προέδρου, Ταγίπ Ρετζέπ Ερ-
ντογάν, που ολοκληρώθηκε 
λίγο μετά τις 6:00 το από-
γευμα της Δευτέρας (14/06) 
και μπορεί να μην επιφέρει 
θεαματική αλλαγή στις ελ-
ληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά 
επέτρεψε να σπάσει ο πάγος 
μετα από 18 μήνες και να πα-
ραμείνουν τουλάχιστον "στον 
πάγο" τα καυτά θέματα όπως 
η ΑΟΖ.

Πρόκειται για την τρίτη 
φορά που οι δύο ηγέτες συ-
ναντήθηκαν από κοντά, αλ-
λά για το πρώτο πραγματικό 
τετ α τετ, καθώς συνομίλη-
σαν οι δυο τους, χωρίς τους 
υπουργούς Εξωτερικών και 
Άμυνας. Το καλό κλίμα που 
επικράτησε στη συνάντησή 
του με τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη επιβεβαιώθηκε από τις 
τοποθετήσεις του Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν.

Αφού ο Τούρκος τόνισε 
πως "η αναζωογόνηση των 
διαύλων επικοινωνίας μεταξύ 
της Τουρκίας και του γείτονας 
και συμμάχου μας, της Ελλά-
δας και η επίλυση διμερών 
θεμάτων θα εξυπηρετήσουν 
την ευημερία και τη σταθερό-
τητα στην περιοχή μας" παρα-
τήρησε ότι "δεν χρειάζονται 
μεσολαβητές με την Ελλάδα, 
θα συναντιέμαι απευθείας με 
τον Έλληνα πρωθυπουργό".

Οι κυβερνητικές πηγές
Άνοιγμα σε όλα τα επίπεδα 

όλων των διαύλων επικοινω-
νίας, συμπεριλαμβανομένου 
του ανώτατου με συχνότερη 
απευθείας επικοινωνία του 
Έλληνα πρωθυπουργού με 
τον Ταγίπ Ερντογάν, προα-
νήγγειλε ουσιαστικά η κυβερ-
νητική εκπρόσωπος Αριστοτε-
λία Πελώνη.

Η κα Πελώνη κατά την 
ενημέρωση των πολιτικών 
συντακτών τόνισε ότι ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης «προ-
σβλέπει σε πιο πυκνές επαφές 
σε όλα τα επίπεδα, συμπερι-
λαμβανομένου του ανώτατου, 
ώστε να χτιστούν γέφυρες 
εμπιστοσύνης που θα απο-
βούν προς όφελος των δύο 
χωρών» κάτι άλλωστε που 
μετέφερε χτες και στον ίδιο 
τον Ταγίπ Ερντογάν.

Πάντως η κα Πελώνη δεν 
διευκρίνισε τι είδους θα είναι 
αυτές οι συχνότες απευθείας 

επαφές ή επικοινωνίας μετα-
ξύ του Έλληνα πρωθυπουρ-
γού και του Τούρκου προ-
έδρου, ενώ ερωτηθείσα αν 
έγινε πρόταση από τον Τα-
γίπ Ερντογάν στον Κυριάκο 
Μητσοτάκη να επισκεφτεί 
την Τουρκία τόνισε ότι «δεν 
υπάρχει κάτι πιο ειδικό προς 
το παρόν».

Ενώ στο ερώτημα αν θα 
υπάρξει ενημέρωση των κομ-
μάτων της αντιπολίτευσης για 
τη συνάντηση του κ. Μητσο-
τάκη με τον Τούρκο πρόεδρο 
η κα Πελώνη παρέπεμψε στον 
υπουργό Εξωτερικών λέγο-
ντας ότι «ο κ. Δένδιας είναι 
σε διαρκή επαφή με τους εκ-
προσωπους των κομμάτων».

Συμφώνησαν να μην 
επαναληφθεί η ένταση 
του 2020

Ειδικότερα κατά την ει-
σαγωγική της τοποθέτηση 
η Αριστοτελία Πελώνη ανέ-

φερε:
«Ο Πρωθυπουργός Κυριά-

κος Μητσοτάκης είχε χθες 
συνάντηση με τον Πρόεδρο 
της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν μετά την ολοκλή-
ρωση των εργασιών της Συ-
νόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ 
στις Βρυξέλλες.

»Και οι δύο συμφώνησαν 
ότι είναι θετικό το γεγονός 
ότι υπάρχει απευθείας επαφή 
ανάμεσά τους, ενώ, παρά τις 
διαμετρικά αντίθετες θέσεις 
των δύο χωρών σε διάφορα 
ζητήματα, συμφώνησαν ότι 
η ένταση του 2020 δεν πρέ-
πει να επαναληφθεί το 2021.

»Επιπλέον, χαρακτήρι-
σαν θετική την ενεργοποίη-
ση όλων των υφισταμένων 
διαύλων επικοινωνίας, ενώ 
εξέφρασαν την ικανοποίησή 
τους για την προώθηση της 
θετικής ατζέντας επί 25 ση-
μείων στα οποία εργάζονται 
ήδη οι Υφυπουργοί Εξωτερι-
κών Ελλάδας και Τουρκίας, 
αλλά και για τη συμφωνία 
Ελλάδας-Τουρκίας για αμοι-
βαία αναγνώριση των πιστο-
ποιητικών εμβολιασμού κατά 

της Covid-19.
»Ο Πρωθυπουργός Κυριά-

κος Μητσοτάκης υπογράμ-
μισε ότι Ελλάδα και Τουρκία 
μπορούν να εργαστούν από 
κοινού για την αντιμετώπιση 
του Μεταναστευτικού/Προ-
σφυγικού ζητήματος και την 
καταπολέμηση των δικτύ-
ων διακίνησης, με βάση την 

Κοινή Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας. 
Υπό αυτό το πρίσμα, επεσή-
μανε ότι η επιστροφή στην 
Τουρκία 1.450 ατόμων, των 
οποίων η αίτηση ασύλου έχει 
απορριφθεί, θα είχε θετικό 
αντίκτυπο και στην Ε.Ε..

Απορριπτέα επί της 
αρχής η τουρκική 
πρόταση για το 
Κυπριακό

»Σε ό,τι αφορά το Κυπρι-
ακό, ο Πρωθυπουργός επα-
νέλαβε ότι η λύση δύο κρα-
τών που προτείνει η Τουρκία 
και η τουρκοκυπριακή πλευ-
ρά είναι επί της αρχής απορ-
ριπτέα, ενώ αντιβαίνει τόσο 
στις αποφάσεις του Συμβου-
λίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., 
όσο και στο κοινοτικό κεκτη-
μένο.

»Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
τόνισε ότι προσβλέπει σε πιο 
πυκνές επαφές σε όλα τα επί-
πεδα, συμπεριλαμβανομένου 
του ανώτατου, ώστε να χτι-
στούν γέφυρες εμπιστοσύνης 
που θα αποβούν προς όφελος 
των δύο χωρών.

»Οι διαφωνίες προφανώς 

παραμένουν, παρά τη θετική 
διάθεση που διαπιστώθηκε. 
Μένει να φανεί στην πράξη 
αν αυτή η διάθεση αποδειχθεί 
ένα ουσιαστικό βήμα για τη 
βελτίωση των σχέσεων.

∆ένδιας: Μόνο ο πάγος 
έσπασε με τον Ερντογάν 
– Παραμένουν οι 

διαφορές
Ο υπουργός Εξωτερικών 

Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε 
στο χτεσινό τετ α τετ του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη με τον Τα-
γίπ Ερντογάν στις δηλώσεις 
που έκανε μετά την συνάντη-
σή του με τον Λιθουανό ομό-
λογό του.

Ο κ. Δένδιας σε ιδιαίτερα 
συγκρατημένους τόνους ανέ-
φερε χαρακτηριστικά: «Δυ-
στυχώς πρέπει να πω πως η 
συνάντηση του πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη με 
τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντο-
γάν ήταν ένα «σπάσιμο πά-
γου» και όχι μια συνάντηση 
για να πάμε μπροστά. Οι δια-
φορές, όπως είπε ο κ.Μητσο-

τάκης μετά, είναι εκεί, εξακο-
λουθούν να υπάρχουν, είναι 
μεγάλες και σημαντικές».

Η υποδοχή του κ. Δέν-
δια, στην πρώτη του επίσκε-
ψη στην πρωτεύουσα της 
Λιθουανίας, έγινε σε εγκάρ-
διο κλίμα από τον Λιθουα-
νό υπουργό Εξωτερικών και 
σηματοδοτεί το άριστο επί-
πεδο των σχέσεων Ελλάδας 
και Λιθουανίας και την κοινή 
βούληση για προώθηση της 
συνεργασίας σε διμερές και 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πως είδαν τα τουρκικά 
ΜΜΕ τη συνάντηση Μητσο-
τάκη – Ερντογάν

Όπως αναφέρει το Βήμα, 
την θετική ατζέντα στα ελλη-
νοτουρκικά προβάλλουν τα 
τουρκικά μέσα ενημέρωσης, 
ακολουθώντας τις δηλώσεις 
του Προέδρου της Τουρκίας 
στις Βρυξέλλες. Οι πληρο-
φορίες και από την τουρκι-
κή πλευρά, που επιβεβαιώθη-
καν δια στόματος Ερντογάν, 
παραπέμπουν σε ένα ήρε-
μο καλοκαίρι κι ας μην έχει 
επιλυθεί κανένα θέμα. Στην 
συνάντηση με τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη, ο Ταγίπ Ερντο-
γάν έθεσε και το προσφυγικό 
και την ανατολική Μεσόγειο, 
όπως και όλη την ατζέντα.

Όπως είπε και στις δηλώ-
σεις του συμφωνήθηκε απ΄ 
ευθείας γραμμή επικοινωνί-
ας με τον πρωθυπουργό της 
Ελλάδας για αποφυγή δυ-
σάρεστων περιστατικών και 

προσδοκία να δίνουν οι δύο 
ηγέτες χωρίς παρεμβολή τρί-
των, την τελευταία πινελιά και 
πολιτική απόφαση για όποια 
θέματα θα ωριμάζουν μετά 
από διαβουλεύσεις των αξι-
ωματούχων.

Ο χρόνος θα δείξει αν πρό-
κειται μόνο για ένδειξη καλής 
θέλησης εν όψει μιας απο-
κατάστασης των σχέσεων με 
την Δύση και ειδικότερα την 
νέα διοίκηση Μπάιντεν στις 
Ηνωμένες Πολιτείες.
Mε πληροφορίες από 
in.gr, news247.gr
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Μητσοτάκης - Ερντογάν : Συμφώνησαν 
να μην επαναληφθεί η ένταση του 2020
Ή ΕΠΟΜΕΝΉ ΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΉ 
ΣΥΝΑΝΤΉΣΉ ΤΟΥ ΕΛΛΉΝΑ 
ΠΡΏΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ 
ΤΟΥΡΚΟ ΠΡΟΕΔΡΟ   

«Μητσοτάκης και Ερντογάν θα έχουν πιο 
συχνές επαφές» αναφέρει η κυβέρνηση. 
Πως είδαν τα τουρκικά ΜΜΕ τη συνάντηση 
Μητσοτάκη – Ερντογάν

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Μουτσίανας Γεώργιος του Δημητρίου και της Ασημένιας το γένος Μήττα                             
που γεννήθηκε στην Ευκαρπία Βισαλτίας Σερρών και  κατοικεί στην Ευκαρπία Βι-
σαλτίας Σερρών και η Φαλέκα Λαμπρινή του  Δημητρίου και της Παναγιώτας το γέ-
νος Πιστόλα που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και κατοικεί στην Αλεξανδρού-
πολη πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Βισαλτίας Σερρών

Μιλώντας σε διπλωματική γλώσσα, ο Ερντογάν δήλωσε 
καταρχάς ότι συμφωνεί με τον Έλληνα πρωθυπουργό, πως θα 
πρέπει να κυριαρχήσει η ειρήνη και να αποφευχθεί κάθε ένταση 
στο Αιγαίο και σε άλλες περιοχές. Στο σημείο αυτό έσπευσε να 
προσθέσει ότι «δεν χρειάζονται μεσολαβητές με την Ελλάδα» 
και τάχθηκε υπέρ ενός απευθείας διαλόγου μέσω των διαύλων 
επικοινωνίας που έχουν οι δύο πλευρές. 

Η ελληνική πλευρά δέ-
χεται ότι υπάρχουν μό-
νο δύο θέματα προς συ-
ζήτηση με την Άγκυρα: 
η οριοθέτηση της υφα-
λοκρηπίδας και το θέ-
μα της ΑΟΖ. Ωστόσο, ο 
Τούρκος πρόεδρος ου-
σιαστικά ανοίγει το τρα-
πέζι των διαπραγματεύ-
σεων, προωθώντας τη 
δική του ατζέντα, ώστε 
να κερδίσει όσα περισ-
σότερα μπορεί. Όλα αυ-
τά, σε διμερείς επαφές 
και χωρίς τη μεσολάβηση 
τρίτων, όπως επιθυμεί η 
Τουρκία.  

Info



Η ΓΝΩΜΗ
16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Κολύμβησης Ανδρών – Γυναι-
κών  τελείωσε και η Θεσσαλο-
νίκη μπορεί να υπερηφανεύε-
ται ότι διοργάνωσε το καλύτερο 
πρωτάθλημα κολύμβησης  των 
τελευταίων ετών στην κατηγο-
ρία αυτή!

Για την ιστορία, ο Ολυμπια-
κός κατέκτησε το 62ο  Πρωτά-
θλημα της ιστορίας του και οι 
κολυμβητές του το πανηγύρι-

σαν ανάλογα!
Το τετραήμερο των αγώ-

νων (9-12/6/21) ανέδειξε τον  
Ο.Φ.Θ. Αλεξανδρούπολης πρώ-
το επαρχιακό σύλλογο στην κα-
τηγορία Γυναικών και δεύτερο 
επαρχιακό σύλλογο στην Γενική 
Κατηγορία Ανδρών –Γυναικών,  
13ο σύλλογο ανάμεσα σε 48 
συλλόγους που βαθμολογήθη-
καν και 1ο κολυμβητικό σύλλο-
γο στην Αλεξανδρούπολη  στις 
παραπάνω κατηγορίες!

Ο ΟΦΘΑ συμμετείχε με 10 
κολυμβητές-τριες (οι 9 βαθ-
μολογήθηκαν μπαίνοντας στις 
8άδες !) , συγκέντρωσε συνολι-
κά 150 βαθμούς, με 3 κολυμβή-
τριες να συμμετέχουν σε 6 μεγά-
λους τελικούς (θέσεις 1-8) και 
5 κολυμβητές-τριες να συμμε-
τέχουν σε  4 μικρούς τελικούς( 
θέσεις 9-16), ενώ στην 8άδα 
που βαθμολογείται είχε και 3 
ομαδικά αγωνίσματα!

Το ασημένιο μετάλλιο της κο-
λυμβήτριας του ΟΦΘΑ Σοφίας 
Δημητριάδου στα 200μ. ύπτιο 
Γυναικών, είναι  η μεγαλύτερη 
επιτυχία της Αλεξανδρούπολης 
στην κολυμβητική ιστορία της 
πόλης, καθώς είναι η μόνη κο-
λυμβήτρια που έχει κατακτήσει 
ασημένιο μετάλλιο στην ανώ-
τερη κατηγορία. Η Σοφία μπαί-

νει με τη αξία της στο πάνθεον 
των κολυμβητών της πόλης μας 
που έχουν κατακτήσει μετάλλιο 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Ανδρών-Γυναικών , μαζί με τον 
Αργύρη Τυλιγαδά (2 ασημένια 
μετάλλια το 2010 και το 2011), 
την Γιώτα Αθανασίου(χάλκινο 
το 2005), την Ευγενία Κουσά-
ρη (χάλκινο το 2008) και την 
Ειρήνη Μπράμου (χάλκινο το 
2013), όλοι αθλητές του ΟΦΘΑ 

, αφού είναι ο μόνος σύλλογος 
της Αλεξανδρούπολης που κο-
λυμβητές-τριές του έχουν ανέ-
βει στο βάθρο αυτό!

Ένα άλλο αξιοσημείωτο γε-
γονός που μας κάνει περήφα-
νους, είναι η παρουσία στον 
μεγάλο τελικό των 200μ. πε-
ταλούδας Γυναικών 2 κοριτσιών 
μας , της Όλγας Στούρα (5η) 
και της Γεωργίας Γκουτζιβελά-
κη(8η)!

Αναλυτικά οι επιτυχίες των 
10 κολυμβητών-τριών του 
ΟΦΘΑ που συμμετείχαν στο φε-
τινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Ανδρών-Γυναικών, που ενοποι-
ήθηκε μετά  από 2 χρόνια λό-
γω της πανδημίας του covid-19 
ήταν:

•  Σοφία Δημητριάδου:1 
ασημένιο μετάλλιο στα 200μ 
ύπτιο, 3 μεγάλους τελικούς στα 
200 ύπτιο(ασημένιο), 100 ύπτι-
ο(7η), 50 ύπτιο(8η) και 1 μικρό 
τελικό στα 200 Μικτή Ατομι-
κή(13η), 4Χ100μ Μ.Ομαδική 
mix(8οι), 4Χ100μ Μ.Ομαδική 
Γυναικών(8ες), 4Χ200μ ελεύθε-
ρο Γυναικών(8ες),4Χ100μ ελεύ-
θερο Γυναικών(12ες), 4Χ100μ 
ελεύθερο mix(9οι). Κολύμπησε 
13 αγωνίσματα σε 4 μέρες , αδι-
αμφισβήτητα η καλύτερη αθλή-
τρια της Αλεξανδρούπολης στο 

Πρωτάθλημα αυτό.
•  Όλγα Στούρα: 2 μεγάλοι 

τελικοί στα 200 πεταλούδα(5η) 
και 100 πεταλούδα(8η), 1 μικρό 
τελικό στα 100μ ελεύθερο(14η) 
και συμμετοχή στα 400 ελεύθε-
ρο(25η),  4Χ100μ Μ.Ομαδική 
mix(8οι), 4Χ100μ Μ.Ομαδική 
Γυναικών(8ες), 4Χ200μ ελεύθε-
ρο Γυναικών(8ες),4Χ100μ ελεύ-
θερο Γυναικών(12ες), 4Χ100μ 
ελεύθερο mix(9οι). Κολύμπη-
σε 11 αγωνίσματα σε 4 μέρες 
και  παρόλο που ταλαιπωρήθη-
κε από ίωση το τελευταίο διά-
στημα, δεν πτοήθηκε και έδειξε 
ακόμη μία φορά την κλάση της.

•  Γεωργία Γκουτζιβελάκη:1 
μεγάλο τελικό στα 200 πετα-
λούδα(8η), συμμετοχή στα 50 
πεταλούδα(28η), 100 πεταλού-
δα(17η), 4Χ100μ Μ.Ομαδική Γυ-
ναικών(8ες), 4Χ200μ ελεύθερο 
Γυναικών(8ες),4Χ100μ ελεύθε-
ρο Γυναικών(12ες).

•  Αργύρης Τυλιγαδάς: 1 
μικρό τελικό στα 200πετα-
λούδα, που ήταν και νικη-
τής(9ος),συμμετοχή στα 100 
πεταλούδα(23ος), 200 Μικτή 
Ατομική(19ος), 50 πεταλού-

δα(44ος), 4Χ100 ελεύθερο Αν-
δρών(10οι), 4Χ100μ Μ.Ομαδι-
κή mix(8οι), 4Χ100μ ελεύθερο 
mix(9οι). 30 χρονών και συνε-
χίζει δυναμικά να μάχεται στις 
πισίνες!

•  Φίλιππος Παρλίδης: 1 μι-
κρό τελικό στα 200 Μικτή Ατο-
μική(15ος), συμμετοχή στα 50 
πεταλούδα(32ος), 50 ελεύθε-
ρο(34ος), 100 πρόσθιο(28ος), 
4Χ100 ελεύθερο Ανδρών(10οι), 
4Χ100μ ελεύθερο mix(9οι). 
Πρωτοεμφανιζόμενος στο κο-
ρυφαίο Πρωτάθλημα , έκανε 
εντύπωση το πάθος του!

•  Γιώργος Αλεξάκης: συμμε-
τοχή στα 200 πρόσθιο(20ος), 
100 πρόσθιο(34ος), 4Χ100μ 
Μ.Ομαδική mix(8οι), 4Χ100 
ελεύθερο Ανδρών(10οι). Πρω-
τοεμφανιζόμενος και αυτός, με 
το ατομικό του ρεκόρ στα 200 
πρόσθιο, αφήνει υποσχέσεις για 
το μέλλον!

•  Ραφαήλ Σαΐρης: συμμετοχή 
στα 200 ύπτιο(17ος), 50 ύπτι-
ο(35ος), 4Χ100 ελεύθερο Αν-
δρών(10οι). Ο μικρότερος της 
παρέας του ΟΦΘΑ, ατενίζει με 
προσδοκίες το κολυμβητικό του 
μέλλον!

•  Καλλιόπη Ξενιτοπούλου: 
συμμετοχή στα 100 πεταλού-
δα(35η), 4Χ200μ ελεύθερο Γυ-

ναικών(8ες),4Χ100μ ελεύθερο 
Γυναικών(12ες). Ικανή να κάνει 
την διαφορά κυρίως στα ομα-
δικά αγωνίσματα!

•  Κουτσούβαλη Μαρία: συμ-
μετοχή στα 100 πρόσθιο(21η), 
50 πρόσθιο(25η), 200 πρόσθι-
ο(20η), 4Χ100μ Μ.Ομαδική 
Γυναικών(8ες). Η Αλεξανδρου-
πολίτισσα που είναι φετινή με-
ταγραφή έδειξε πολύ καλά 
στοιχεία, αν αναλογιστούμε το 
νεαρό της ηλικίας της!

•  Δημηροπούλου Ελένη: 
συμμετοχή στα 100 ύπτιο(40η), 
50 ύπτιο(35η). Μεταγραφή από 
την ομάδα του ΝΟ Λάρισας, αν 
και 16 χρόνων δεν δείλιασε να 
κολυμπήσει ισάξια δίπλα σε πο-
λύ δυνατότερες αντιπάλους!

Στα ομαδικά αγωνίσματα 
είχαμε την είσοδο στην 8άδα 
που βαθμολογείται στα 4Χ100μ 
Μ.Ομαδική Γυναικών, 4Χ200ελ 
Γυναικών και στα 4Χ100μ Μ.Ο-
μαδική mix(2 άνδρες-2 γυναί-
κες) με την 8η θέση σε όλες!

Όλα αυτά τα αποτελέσμα-
τα είναι ο καθρέφτης  της δου-
λειάς που γίνεται στον ΟΦΘΑ 
από όλους όσους εργάζονται γι 
αυτό(κολυμβητές- προπονητές-

παράγοντες-γονείς) καταδεικνύ-
οντας την σχέση εμπιστοσύνης 
που υπάρχει, χωρίς να ωραιο-
ποιείται τίποτε και με τη ματιά 
μας στο μέλλον. Η Αλεξανδρού-
πολη μας εμπιστεύεται ακόμη 
και στα δύσκολα, όπως είναι η 
περίοδος του covid-19, γι αυτό 

προχωρούμε σε δυσκολότερους 
στόχους. Επόμενος στόχος εί-
ναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Κατηγοριών στην Θεσσαλονίκη 
14-19/7/2021.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΦΘΑ
ΤΟ ∆.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Ένα μετάλλιο και σπουδαία παρουσία στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κολύμβησης 
ΕΙΧΕ Ο ΟΜΙΛΟΣ 
ΦΙΛΏΝ ΘΑΛΑΣΣΉΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΉΣ ΣΤΉΝ 
ΚΑΤΉΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΏΝ - 
ΓΥΝΑΙΚΏΝ                          

Ο ΟΦΘΑ αναδειχθηκε πρώτος επαρχιακός 
σύλλογος στην κατηγορία Γυναικών, 
δεύτερος επαρχιακός στην Γενική 
Κατηγορία Ανδρών –Γυναικών, 13ος 
σύλλογος ανάμεσα σε 48 συλλόγους που 
βαθμολογήθηκαν
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 15-06-2021
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                                                          ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2809
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ        
(Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) προκηρύσσει ανοικτό 
δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια «Προμήθεια χημικών  και  κροκκιδωτικών  υλικών» για δύο 
έτη, προϋπολογισμού413.290,00ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24% , συνολικού προϋπολογισμού πεντακοσίων δώδεκα  
χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα εννιά ευρώ και εξήντα  λεπτών (512.479,60 €) με Φ.Π.Α..

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομι-
κή άποψη ανά είδος προσφορά,αποκλειστικά βάσει τιμής,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 
4412/2016.

  Η προμήθεια αφορά την προμήθεια χημικών  και  κροκκιδωτικών υλικών για δύο έτη προκειμένου να υπο-
στηρίζονται οι ανάγκες των βιολογικών καθαρισμών Αλεξανδρούπολης και Φερών, του διυλιστηρίου πόσιμου 
νερού Αλεξανδρούπολης, των ταχυδιυλιστηρίων καθώς και των γεωτρήσεων  της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. Αναλυτικότερα 
τα υπό προμήθεια υλικά είναι το υποχλωριώδες Νάτριο, ο μη ιονικός πολυηλεκτρολύτης, ο ανιονικόςπολυη-
λεκτρολύτης ,το χλωριούχο πολυαργίλιο,ο κατιονικός πολυηλεκτρολύτης , το μεταδιθειώδες νάτριο και ο τρι-
σθενής χλωροθειϊκός σίδηρος.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην 
οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00 σύμφωνα με τα άρθρα 66, 120 και 
121 (παρ. 1α) του Ν. 4412/2016. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.promitheus.gov.
gr  με αύξων αριθμό 
συστήματος134243

ΤΡΙΤΗ
15-06-2021 
Ώρα 15:00

ΤΡΙΤΗ
15-06-2021 
Ώρα 15:00

ΠΕΜΠΤΗ
1-07-2021
Ώρα 15:00 

Η αποσφράγιση των ηλεκτρονικών φακέλων των  δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών των συμ-
μετεχόντων θα γίνει την Τετάρτη7Ιουλίου 2021και ώρα 10:00 π.μ.

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται 
αποδεδειγμένα με το εμπόριο χημικών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβα-
σης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή ποσού οκτώ χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (8.265,80€). 
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα είδη της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμε-
τοχής ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α. με την ανάλογη στρογγυλοποίηση, του/των προ-
σφερομένου/ων είδους/ειδών. Η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών θα είναι 210 ημέρες προσμετρούμενες 
από την επομένη της διεξαγωγής του διαγωνισμού ημέρα .

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  λάβουν  γνώση  των εγγράφων της σύμβασης και να λάβουν πληροφορίες 
για το διαγωνισμό από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής και στα τηλέφωνα 25510-84964, 25510-25504 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη,  πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  ηλε-
κτρονική  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της σύμβασης, στην ιστοσελίδα  www.deyaalex.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.
ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

Το ασημένιο μετάλλιο της κολυμβήτριας του ΟΦΘΑ 
Σοφίας ∆ημητριάδου στα 200μ. ύπτιο Γυναικών, είναι  
η μεγαλύτερη επιτυχία της Αλεξανδρούπολης

Πολλά χαμόγελα για τους κολυμβητές του ΟΦΘΑ
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Χρονογράφημα

Στιγμές ανθρώπων τόσο ίδιων, μα και τόσο διαφορετικών

Έ
να ασυνήθιστα συννεφιασμένο και βροχερό 
απόγευμα του Ιούνη ο Ζήσης καθισμένος ανα-
παυτικά στον καναπέ του, έχοντας για συντρο-
φιά ένα ποτήρι παγωμένο καφέ και καλή μου-
σική, προσπαθεί να βάλει σε τάξη 
λέξεις και προτάσεις που θα δη-

μιουργήσουν μία ακόμα ανθρώπινη ιστορία. 
Μία από εκείνες που περιμένουν τη σειρά 
τους για να ειπωθούν. Φανταστικές ή όχι, 
του είναι αδιάφορο. Γιατί αυτό που επιζητά 
από τις ιστορίες του είναι το να είναι βαθιά 
ευαίσθητες και ανθρώπινες ώστε ν’ αγγίξουν 
τους αναγνώστες του.  

Οι στιγμές περνούν και κείνος δε μπο-
ρεί να συντάξει αυτή την αφετηριακή πρώτη 
πρόταση που θα είναι και η αρχή μίας νέας 
ιστορίας. Αγωνιώντας ότι δε θα τα καταφέ-
ρει δίνει για λίγο παράταση στη σκέψη του 
πίνοντας  μία γουλιά από τον παγωμένο του 
καφέ και ανασκουμπώνεται. Πιάνει το στυλό και αρχίζει 
να μουντζουρώνει πάνω στο χαρτί. Το μυαλό του για μια 
στιγμή ταξιδεύει και χάνεται. Προσπαθεί να φέρει στην 
επιφάνεια της μνήμης του ιστορίες. Θυμάται τη Ξένια, μία 
γυναίκα γύρω στα σαράντα τώρα πια, που πριν από χρό-
νια όταν την είχε συναντήσει εκείνη με τρεμάμενη φωνή, 
προσπαθώντας να μην κλάψει, του διηγήθηκε μία δική της 
ιστορία που την είχε σημαδεύσει. Τον γύρισε πίσω στις 5 
Ιουνίου του 1992. Τότε που αποχαιρέτησε για πάντα τον 
αγαπημένο της μπαμπά. Ο Ζήσης θυμάται πως η Ξένια του 
είχε περιγράψει με πολύ πόνο, αλλά και θυμό μία δύσκολη 
στιγμή που βίωσε η μάνα της σε μεγάλο δημόσιο νοσοκο-
μείο της Βόρειας Ελλάδας. 

Όταν η μάνα της Ξένιας πήγε στο γραφείο του μεγαλο-
γιατρού για να ενημερωθεί για την κατάσταση του συζύ-
γου της, εκείνος με πολύ κυνικό τόνο της δήλωσε ότι αν 
αυτή θέλει ν’ αναλάβει ο ίδιος μαζί με την ομάδα του τον 
άντρα της θα έπρεπε να δώσει ένα αξιοσέβαστο χρηματι-
κό ποσό, αλλιώς, όπως τόνισε με στόμφο, ο σύζυγός της 
θα γινόταν έρμαιο της αρρώστιας του.

Η Ξένια καθώς διηγούνταν την ιστορία της στο Ζήση 
προσπαθούσε, αν και είχαν περάσει χρόνια από τότε που 
διαδραματίστηκαν αυτά τα γεγονότα, να μην δακρύσει. 
Δυστυχώς η οικογένειά της δεν είχε τα χρήματα, μιας και 
ο πατέρας της λόγω της αρρώστιας του μπαινοέβγαινε 
στα νοσοκομεία. Ενώ η  μάνα της δούλευε περιστασιακά, 
κάνοντας δουλειές του ποδαριού. Έτσι, λοιπόν, στις 5 Ιου-
νίου του 1992 στις 11:00 το πρωί ο μπαμπάς της Ξένιας 
θα έφευγε για πάντα από κοντά τους. 

Τα χρόνια περνούν και κείνη έχει παραδοθεί στη δύνη 
της επιβίωσης και στην προσπάθειά της να τα καταφέρει 
στη ζωή. Παρόλα αυτά πολλές φορές στεναχωριέται όταν 
σκέφτεται πως έχει ελάχιστες φωτογραφίες από τον αγα-
πημένο της μπαμπά, ενώ η μορφή του εδώ και χρόνια έχει 
ξεθωριάσει από τη μνήμη της. Ο πόνος και ο θυμός έχουν 
μετουσιωθεί πια σε δύναμη,  αλλά και απομυθοποίηση όλων 
των ανθρώπων, των δήθεν κάποτε σπουδαίων για εκείνη. 

Καθώς ο Ζήσης θυμάται την ιστορία της Ξένιας με το 
στυλό σχηματίζει γρήγορα πάνω στο χαρτί λέξεις και προ-
τάσεις, φτιάχνοντας μία ακόμα ιστορία. Μία από εκείνες που 
πολλοί άνθρωποι έχουν βιώσει εξαιτίας κάποιων γιατρών, 
οι οποίοι προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
ζητούν πακτωλούς χρημάτων, φτιάχνοντας καριέρες και 
μεγαλώνοντας τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, εκ-
μεταλλευόμενοι τον ανθρώπινο πόνο. Ενώ την ίδια στιγμή 
πετούν στα σκουπίδια τον όρκο του Ιπποκράτη.      

Ο Ζήσης θυμάται ένα απόγευμα πριν από χρόνια στην 
Αθήνα να κάθεται σ’ ένα καφέ, και δίπλα του μία παρέα 
νέων ανθρώπων, όπου ανάμεσά τους βρισκόταν ένας ειδι-
κευόμενος χειρούργος. Θυμάται το νέο άντρα να διηγείται 

με καμάρι στους φίλους του πως μία ημέρα 
στο νοσοκομείο την ώρα της επέμβασης ο 
καθηγητής χειρουργικής έλεγε στους ειδι-
κευόμενούς του «γινόμαστε χειρούργοι για 
το χρήμα, τις ωραίες γυναίκες και τ’ ακριβά 
και γρήγορα αυτοκίνητα».  

Ξάφνου σηκώνεται, θέλει να κάνει ένα 
διάλειμμα από το γράψιμο,  βγαίνοντας στο 
μπαλκόνι του παίρνει μία βαθιά ανάσα. Έξω 
έχει αρχίσει να σκοτεινιάζει. Το νυχτολού-
λουδο μαζί με το αγιόκλημα της διπλανής 
πολυκατοικίας σκορπίζουν για μία ακόμη 
φορά απλόχερα το άρωμά τους. Στον ου-
ρανό δεν υπάρχουν αστέρια, μα μόνο βαριά 
και γκρίζα σύννεφα που θα ρίξουν σταγόνες 

βροχής στο διψασμένο έδαφος. Έξω στο δρόμο πεζοί και 
αυτοκίνητα σπάνε τη σιωπή της νύχτας. Μιας νύχτας τό-
σο γλυκιάς σαν και κείνης πριν πολλά χρόνια που έζησε 
στο καράβι με προορισμό τον Πειραιά,  όταν συνάντησε 
τυχαία την Έφη, μία τριαντάχρονη γυναίκα που είχε πάει 
για λίγες μέρες σ’ ένα μεγάλο αιγαιοπελαγίτικο νησί για 
να επισκεφτεί το μικρότερο αδερφό της που δούλευε εκεί. 
Την είδε στο κατάστρωμα του καραβιού μια ζεστή καλο-
καιριάτικη βραδιά να κοιτάζει μελαγχολικά τη θάλασσα 
και να δακρύζει. Εξάλλου, ήταν στενοχωρημένη που θα 
γύριζε πίσω στο χωριό της. Ένα τόπο που μισούσε πολύ. 
Δυστυχώς οι γονείς της, αγρότες στο επάγγελμα και άν-
θρωποι με απόψεις μιας άλλης εποχής, δεν την άφησαν 
να σπουδάσει και να κυνηγήσει τα όνειρά της, γιατί ήταν 
κορίτσι και καθήκον της ήταν να παντρευτεί, ενώ στη συ-

νέχεια να γηροκομήσει τους γονείς και τα πεθερικά της. 
Τις σκέψεις της και τα όνειρά της ο Ζήσης τα άκουσε να τα  
διηγείται στ’ αστέρια και στη θάλασσα, ορκίζοντάς τους να 
μην τα μοιραστούν με κανέναν. Ενώ εκείνος σε μιαν άκρη 
του καταστρώματος γινόταν ο μοναδικός μάρτυρας αυτής 

της τόσο συγκινητικής στιγμής που αφορούσε τη ζωή μιας 
γυναίκας που συνάντησε τυχαία για λίγο μέσα στο πλοίο. 

Καθώς γράφει συνειδητοποιεί ότι ο καφές μέσα στο 
ποτήρι του σιγά σιγά τελειώνει, ενώ το μολύβι του συνεχί-
ζει ακόμα να χορεύει ρυθμικά επάνω στο χαρτί. Σκέφτεται 
πόσο λατρεύει τη νύχτα και την απέραντη σιωπή της. Ασυ-
ναίσθητα έρχεται στο μυαλό του ο στίχος ενός τραγουδιού 
της Αφροδίτης Μάνου «Η νύχτα μοιάζει με γυναίκα…». Μία 
γυναίκα μυστηριώδης, απρόβλεπτη και μαγευτική. Δίπλα 
του χωρίς να το καταλάβει αθόρυβα έρχεται και κουρνιά-
ζει η γάτα του η Πέρσα. Είναι μία γάτα με μακρύ λευκό 
τρίχωμα, ανεξάρτητη, ναζιάρα και αφάνταστα χαδιάρικη, 
αν και τώρα πια έχει γεράσει. Προσπαθεί να του αποσπά-
σει την προσοχή, αλλά άδικος ο κόπος της. Τελικά παραι-
τείται των προσπαθειών της και κάθεται ήσυχα δίπλα του 
θέλοντας να κοιμηθεί και με τον τρόπο της να του κρα-
τήσει συντροφιά. Ενώ την ίδια στιγμή εκείνος παλεύει ν’ 
ανασύρει από τα συρτάρια του μυαλού του στιγμές ανε-
ξίτηλες από το βάθος του παρελθόντος. 

Θυμάται τον κυρ Χαράλαμπο που ζούσε σ’ ένα μικρό 
νησάκι του Αιγαίου. Ένας μικροκαμωμένος άντρας γύρω 
στα εβδομήντα, με γκρίζα μακριά μαλλιά και φαρδύ μου-
στάκι. Το πρόσωπό του εξέπεμπε πονηριά, εξυπνάδα και 
καλοσύνη. Κατέβαινε στο λιμάνι μ’ ένα παλιό γαλάζιο τρί-
κυκλο, έχοντας πολλές φορές για συνοδηγό του τη Βασι-
λεία, τη γυναίκα της ζωής του και δεύτερη ξαδέρφη του.  

Πριν από δεκαετίες σε πολύ απομακρυσμένες περιοχές 
της Ελλάδος με ελάχιστο πληθυσμό επιτρέπονταν άτυπα οι 
γάμοι μεταξύ μακρινών συγγενών, αλλά και εξαδέλφων. Ο 
κυρ Χαραλάμπης τα βράδια στο μικρό και γραφικό ταβερ-
νάκι του, σερβίροντας κρασί και τοπικούς μεζέδες έπιανε 
κουβέντα με τους τουρίστες και τους αφηγούνταν ιστορί-
ες από τον τόπο καταγωγής των κατοίκων του νησιού, τη 
Μικρά Ασία, με μία νότα νοσταλγικής μελαγχολίας. 

Οι δείκτες του ρολογιού απέναντι στον τοίχο προχω-
ρούν όπως και η νύχτα που κάνει το δικό της ταξίδι μέσα 
στο χρόνο. Έξω σχεδόν σε όλες τις πολυκατοικίες τα φώτα 
στα διαμερίσματα είναι σβηστά. Εξάλλου, ξημερώνει κα-
θημερινή και ο κόσμος θα σηκωθεί νωρίς για να πάει στις 
δουλειές του. Αν και είναι περασμένα μεσάνυχτα η ατμό-
σφαιρα έξω στο μπαλκόνι εκπέμπει γλυκύτητα και ζεστα-
σιά. Τα πουλιά δίνουν τη δική τους συναυλία, κάνοντας 
ακόμα πιο όμορφη τη νύχτα. Ο Ζήσης αρχίζει να νυστάζει 
όμως αρνείται πεισματικά να παραδοθεί στην αγκαλιά του 
Μορφέα που τον καλεί. Κάτι τέτοιες νύχτες καλοκαιριού 
αξίζει κανείς να μένει ξάγρυπνος για να δει τον ήλιο ν’ 
ανατέλλει από τον ορίζοντα. Όπως εκείνη την τελευταία 
νύχτα του Αυγούστου σ’ ένα νησί των Κυκλάδων που ο 
Θάνος, ο οποίος είχε διοριστεί δάσκαλος, την πρώτη μέ-
ρα που έφτασε στο νησί, λόγω της υπερέντασης, δεν μπο-
ρούσε να κοιμηθεί. Έτσι, λοιπόν, άνοιξε το παράθυρο στο 
μικρό υπνοδωμάτιό του και έχοντας για παρέα μια ζεστή 
κούπα καφέ απόλαυσε τον ήλιο που σιγά σιγά ξεπρόβαλε 
από το καταγάλανο Αιγαίο.

 Τώρα πια ο Ζήσης νιώθει ότι νυστάζει πολύ. Μπαίνει 
στο δωμάτιο και κάθεται στον καναπέ, γράφοντας τον επί-
λογο ενός ακόμα κειμένου. Δίπλα του η Πέρσα που κοιμά-
ται βαθιά δεν έχει αντιληφθεί την παρουσία του. Κλείνει το 
τετράδιο και το ακουμπάει ευλαβικά στο μικρό τραπεζάκι 
του καφέ. Ένα αίσθημα ικανοποίησης νιώθει να τον κυρι-
εύει που μπορεί και διηγείται στιγμές πραγματικές, αλλά 
και φανταστικές, ανθρώπων τόσο ίδιων, μα και τόσο δια-
φορετικών. Ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα μας.

Καληνύχτα. 

ΤΗΣ ΓΙΩΤΑΣ
 ΑΓΑΠΗΤΟΥ  

www.gnomionline.grwww.gnomionline.gr
Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Δικηγόρος 
Ελλησπόντου 15  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551020595

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

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

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ •  Δικηγόρος

Κων/πόλεως  207  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές

ΤΖΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  •  Λογιστικό Γραφείο 
Βενιζέλου 65  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551033968

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

ΤΕΡΖΗ Π.ΜΑΡΙΑ • Λογιστικό Γραφείο
Κομνηνών 39  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551033789

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

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

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

ΣΕΜΕΡΤΖΗΣ ΚΩΝΤ/ΝΟΣ  •  Δικ. Επιμελητής
Λ. Δημοκρατίας 295   •  Αλεξ/πολη
τηλ: 25510 29911

Συμβολαιο-
γράφοι

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

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

Φαρμακεία Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Κτηνίατροι

Ασφάλειες

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

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

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

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

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ασφαλιστικό Γραφείο
Βενιζέλου 80  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 26738

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

Security

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

Οπτικά

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αχιλλέως 11  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο:  25510 39118

Μεταφορές

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

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

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

ΛΕΩΝ  TOURS
14ης Mαϊου 51 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 27754

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.61)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.60)

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

Χρηστικά Δρομολόγια

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Α/Τ Ασ. Αλεξ/λης 25510 66300
Α/ΤΤροχ. Αλ/λης  25510 66395
Α/ΤΤουρ. Αλ/λης 25510 66200
Α/Τ Φερών 25550 23333
Α/Τ Σουφλίου 25540 22100
Α/Τ Τυχερού 25540 41201
Α/Τ ∆ιδ/χου 25530 22103
Α/Τ Ορεστιάδας 25520 81808
∆. Αλεξ/πολης 25510 64100
∆K Τραϊαν/λης 25513 50900
∆K Φερών 25553 50073
∆. Σουφλίου 25543 50100
∆. ∆ιδυμοτείχου 25530 26000
∆. Ορεστιάδας 25520 22219
∆. Σαμοθράκης 25510 41218
∆. Κομοτηνής 25310 24444
∆ασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
∆ασαρ.Σουφλίου 25540 22221
∆ασαρ. ∆ιδ/χου 25530 22204
∆ασαρ. Ορ/δας 25520 22482
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Πυρ/κή Σαμ/κης 25510 41199
Πυρ/κή Κομ/νής 25310 22199
Πυρ/κή Σουφλ. 25540 22199
Πυρ/κή ∆ιδ/χου 25530 22199
Πυρ/κή Ορ/δας 25520 22221
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 23122
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

Αλεξ/λη-ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
08.40
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη 
12:19
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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: 
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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: 
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3 1 9 8 6

8 6 9 1

5 3 9

9 8 5 2 1

6 9 8

7 3 5 6

8 6 9 2 3
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Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.46)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

αγγελιεσ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Επί των οδών Εμπορίου και Αρκαδιουπόλεως 
(κοντά στη Νομαρχία) εμβαδού 170 m2. ΠΛΗ-
ΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 2551037645 & 2551028690.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Αλεξ/λη - ΘεΣ/ΝΙΚη: 

08:00 - 11:00 , 15.00, 18.45 

ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 

09:00 - 13.00 , 16.00, 23.59

Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 

08.00, 15.00, 18.45

ΚΑΒΑλΑ - Αλεξ/ΠΟλη 

11.15, 18.15,  02:00

ξΑΝΘη -Αλεξ/ΠΟλη 

11.45, 18.45,  02:30

Αλεξ/ΠΟλη - ΦεΡεΣ - ΣΟΥΦλΙ - 

ΔΙΔ/ΧΟ -ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 

04:45, 06:30, 08:30, 11:45, 13.30  

15.30, 17:00, 20.45 

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

09:45,  13:00

ΚΟμΟΤηΝη - Αλεξ/ΠΟλη

09:30, 11:30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις από 
το αεροδρόμιο της Αλεξαν-
δρούπολης, μπορείτε να καλεί-
τε 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  20:50
ΤΡΙΤΗ: 20:50
ΤΕΤΑΡΤΗ: 11:45 
ΠΕΜΠΤΗ: 08:05 - 20:50
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:45 - 20:50
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:45
ΚΥΡΙΑΚΗ: 15:20 , 20:50
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 06:30  - 19:10
ΤΡΙΤΗ: 19:10
ΤΕΤΑΡΤΗ: 10:10
ΠΕΜΠΤΗ: 06:30 - 19:10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:10 - 19:10

ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:10
ΚΥΡΙΑΚΗ: 13:45 , 19:10

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:50 - 18:35
ΤΡΙΤΗ: 21:35
ΤΕΤΑΡΤΗ:  08:50
ΠΕΜΠΤΗ:  21:35
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  08:50, 18:35
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50 
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:50, 18:35

ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 17:00
ΤΡΙΤΗ: 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ:  07:15
ΠΕΜΠΤΗ:  12:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  07:15, 17:00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:15 
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:15, , 17:00

ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΤΡΙΤΗ 13:40  - ΠΕΜΠΤΗ  13:40
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΤΡΙΤΗ 19:30  - ΠΕΜΠΤΗ  19:30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
∆ευτέρα  13:00,  18:00
Τρίτη  09:30 
Τετάρτη 07:00, 19:00 
Πέμπτη 15:30 
Παρασκευή 15:30
Σάββατο  15:30 
Kυριακή  13:00,  18:00

ΣΑμΟΘΡaΚη ΠΡΟΣ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
∆ευτέρα 10:30, 15:30
Τρίτη 07:00, 18:40 
Τεταρτη  16:30
Πέμπτη 07:00, 18:00 
Παρασκευή 18:00
Σάββατο  18:00
Kυριακή  15:30

ΤηλEΦωΝΑ 
λΙμεΝΑΡΧεIωΝ
Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η ς : 
2551356200, 
Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 
Τηλ. Πρακτ.: 25510 38503, 
2551024694, 2551083911

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ κα-
τασκευαστική εταιρία με έδρα την Αλε-
ξανδρούπολη αναζητά να προσλάβει 
μηχανικούς για πλήρη απασχόληση στα 
γραφεία της ή/και στα εργοτάξια της 
στην περιοχή του Έβρου.
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Γεωργίου Λ. Δη-
μοκρατίας 173 ✆2551026442
18:00-08:00 Γούση Μ.Ε. - 
Γρηγορίου Σ. Εθν. Αντιστάσε-
ως 146 (πλησίον S/M Mασούτη 
& ΑΒ) ✆2551400229
ΦΕΡΕΣ
Ηλιάκη Πλαστήρα 3 ✆25550 
22229
ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 
✆2554023176 
∆I∆YMOTEIXO
Καρακατσάνη Μ.-Bαφειάδου 
Κ. έναντι Νοσοκομείου ✆25530 
25115
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
Χατζηγιάννη Ισιδώρα - ∆ήμη-
τρα Ευριπίδου 19  ✆2552024315

σαν σημερα
ΓΕΓΟΝΟΤΆ
1816
Κατά τη διάρκεια μιας κα-
ταιγίδας στη βίλα του στη 
Γενεύη, ο Λόρδος Βύ-
ρων διαβάζει στους συν-
δαιτυμόνες του ιστορίες 
τρόμου. Η 19χρονη Μέρι 
Σέλεϊ εμπνέεται τον Φραν-
κενστάιν.

1913
Αρχίζει ο Β’ Βαλκανικός 
Πόλεμος, με την επίθεση 
της Βουλγαρίας εναντίον 
της Σερβίας και της Ελλά-
δας.

1963
Η σοβιετική Βαλεντίνα Τε-
ρέσκοβα γίνεται η πρώτη 
γυναίκα που ταξιδεύει στο 
διάστημα.

1976
Η Εξέγερση του Σοβέτο
Μία ειρηνική διαδήλωση 
15.000 φοιτητών στο Σο-
βέτο της Νοτίου Αφρικής 
προκαλεί την αντίδραση 
του καθεστώτος του Απαρ-
τχάιντ. Η αστυνομία ανοί-
γει πυρ, με αποτέλεσμα να 
σκοτωθούν 23 νεαροί δι-
αδηλωτές σύμφωνα με τις 
αρχές, πάνω από 200 σύμ-
φωνα με τους διαδηλωτές.

1998
Tέσσερα μαχητικά F16 και 
δύο μεταγωγικά C130 της 
ελληνικής πολεμικής αερο-
πορίας προσγειώνονται για 
πρώτη φορά στην Πάφο, 
στο πλαίσιο του δόγματος 
του ενιαίου αμυντικού χώ-
ρου. Η Τουρκία, η οποία 
ισχυρίζεται ότι η στρατιω-
τική συνεργασία Αθήνας - 
Λευκωσίας απειλεί τώρα 
όχι μόνον τους Τουρκοκυ-
πρίους, αλλά ευθέως και 
την Τουρκία, αντιδρά στέλ-
νοντας έξι μαχητικά F16 
στο αεροδρόμιο του Λευ-
κονοίκου στα Κατεχόμενα.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1723
Άνταμ Σμιθ, σκωτσέζος φι-
λόσοφος και οικονομολό-
γος, που έθεσε τις βάσεις 
της σύγχρονης οικονομικής 
θεωρίας με το έργο του 
«Ο Πλούτος των Εθνών». 
(Θαν. 17/7/1790)

1952
Γιώργος Παπανδρέου
Γιώργος Παπανδρέου, έλ-
ληνας πολιτικός, πρώην 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και 
πρωθυπουργός, νυν πρό-
εδρος του ΚΙΔΗΣΟ.

ΘΆΝΆΤΟΙ
1686 π.Χ.
Χαμουραμπί, βασιλιάς των 
Βαβυλωνίων και μέγας νο-
μοθέτης. (Γεν. 1728 π.Χ.)

1858
Τζον Σνόου, άγγλος γιατρός, 
που εισήγαγε τη χρήση του 
αιθέρα ως αναισθητικό. Θε-
ωρείται από τους πατέρες 
της επιδημιολογίας. (Γεν. 
15/3/1813)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Πωλούνται 2 αυτόματες συσκευαστικές 
μηχανές για ζάχαρη, καφέ, στιγμιαίο και 
ελληνικό, σοκολάτα ρόφημα, καπουτσί-
νο, espresso κλπ. (η μία είναι ολοκαίνου-
ρια και η άλλη σε άριστη κατάσταση). Τηλ 
25310-33193 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Πωλούνται αυτόματες Καφεμηχανές και αυ-
τόματοι πωλητές με 10 επιλογές ροφημάτων 
(καφέ, σοκολάτα, καπουτσίνο, μοκατσίνο, τσάι). 
Ζεστά και κρύα. Κατάλληλοι για ξενοδοχεία, ερ-
γοστάσια, καφετέριες, συνεργεία, γραφεία κλπ. 
Απολαύστε τα ροφήματά σας  με πολύ μικρό 
κοστολόγιο. Πώληση Α’ υλών σε τιμές εργοστα-
σίου. Πληροφορίες στο παρακάτω τηλέφωνο 
25310-20251 και ώρες 08:00 – 16:00.

αγγελιεσ
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Η Αντιδήμαρχος Προγραμ-
ματισμού και Ανάπτυξης Δή-
μου Διδυμοτείχου Στέλλα Θεο-
δοσίου-Ζυγογιάννη μίλησε στο 
ΡΑΔΙΟ ΕΒΡΟΣ και στην εκπο-
μπή “Εντός τόπου και χρόνου” 
για τις Βυζαντινές Γιορτές Κά-
στρου Στο πλαίσιο εξωστρέ-
φειας και του ανοίγματος των 
ιστορικών κτηρίων που κατέ-
χει ο Δήμος Διδυμοτείχου και 
είναι μέρη πολιτισμού, γίνεται 
σε κάθε εκδήλωση η προσπά-
θεια να είναι επισκέψιμα αυτά 
τα κτήρια. 

Πρωταγωνιστής σε αυτό εί-
ναι το “Ευγενίδειο” κέντρο του 
Δήμου, το οποίο έχει πρόεδρο 
τον κ. Λεωνίδα Γεωργιάδη, και 
σε συνεργασία με τους συλλό-
γους της πόλης φέτος θα ανα-
βιώσουν οι “Βυζαντινές Γιορτές 
Κάστρου” ή όπως είναι γνωστό 
εδώ και χρόνια στο Διδυμότει-
χο “Καλέ Παναΐρ” (Πανηγύρι 
Κάστρου), το τριήμερο Σάββα-
το 19, Κυριακή 20 και Δευτέρα 

21 Ιουνίου με διάφορα δρώ-
μενα ιστορικά και πολιτιστικά. 

Το Σάββατο 19 Ιουνίου το 
μουσικό σχήμα “Ἑβρίτικη Ζυ-
γιά” και ο Σύλλογος “Τα Δί-
δυμα Τείχη” θα παρουσιάσουν 
ιστορικά γεγονότα σε συνδυα-
σμό με καθιστικά τραγούδια σε 
μια “ημέρα μνήμης”, εκδήλω-
ση την οποία θα μπορούν να 
παρακολουθήσουν οι πολίτες 
καθήμενοι, όπως ορίζουν και 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα. 

Παράλληλα η Δημοτική Πι-
νακοθήκη Ναλμπάντη, που έχει 
αναπλαστεί θα είναι ανοιχτή 
κάθε μέρα και από τις 18:00 
για τα παιδιά και θα βρίσκο-
νται κυρίες που έχουν συγγρά-
ψει παιδικά βιβλία, με σκοπό 
να τα γνωρίσουν στα παιδιά. 
Επιπλέον ο φούρνος που βρί-
σκεται στον λόφο του Καλέ θα 
είναι ανοιχτός με την συνδρο-
μή του συλλόγου “Θεοδώρα 
Καντακουζηνή” και με τη βο-
ήθεια του συλλόγου “Μπέης”, 

και θα προσφέρουν εδέσμα-
τα στον κόσμο που θα ετοι-
μάζονται εκείνη την ώρα. Όλο 
το τριήμερο θα υπάρχει εκδή-
λωση κουκλοθέατρο για παι-
διά στην αυλή του “Καστρι-
νού“. Στο παλιό τουριστικό 
περίπτερο θα συνεχιστεί μία 
έκθεση φωτογραφίας με πα-
λιά στιγμιότυπα της περιοχής 
του Διδυμοτείχου με την συν-
δρομή του συλλόγου “Δίδυμα 

Τείχη” και του “Ἑυγενιδείου” 
ενώ την ξενάγηση στον χώρο 
θα κάνουν κυρίες ντυμένες με 
παραδοσιακές φορεσιές από 
τον σύλλογο “Θεοδώρα Κα-
ντακουζηνή”. Όταν θα πραγ-
ματοποιηθεί η μεταφορά της 
Ιερής Εικόνας από την Εκκλη-
σία του Σωτήρος Χριστού προς 
τον Άγιο Αθανάσιο, το “Ευγενί-
δειο”, ακολουθώντας το τοπι-
κό έθιμο θα μοιράζει κεράσια 

και νερά στους συμμετέχοντες 
από την αυλή του “Καστρινού”. 

Την Κυριακή 20 Ιουνίου θα 
πραγματοποιηθεί συναυλία με 
την Λίτσα Γκιντίδου και τον 
Χρήστο Γκρέμο και την Δευ-
τέρα 21 Ιουνίου οι “Καστροπο-
λίτες” με τον Ιωάννη Σαρσάκη 
θα παρουσιάσουν μία ιστορι-
κή διαδρομή με την συνοδεία 
γκάιντας, για να τιμηθεί η πα-
ράδοση της παρουσίας γκαι-

ντατζήδων που συμμετείχαν 
κάθε χρόνο στις εκδηλώσεις 
του τριημέρου. 

Επίσης την Δευτέρα 21 Ιου-
νίου η σκυτάλη των εκδηλώσε-
ων θα δοθεί σε νέα συγκροτή-
ματα παραδοσιακού ήχου, με 
τα οποία ήρθε ο δήμος σε επα-
φή ωστόσο δεν έχει οριστικο-
ποιηθεί ακόμα το πρόγραμμα 
της ημέρας, όπως ανέφερε η κ. 
Θεοδοσίου Ζυγογιάννη. 

Ο χώρος που θα γίνουν οι 
συναυλίες θα είναι μπροστά 
από την Μητρόπολη στον λό-
φο του κάστρου και όλες οι 
εκδηλώσεις θα είναι δωρεάν 
για τους επισκέπτες. Πλέον κά-
θε Κυριακή παραμένει ανοι-
χτή η Πινακοθήκη Ναλμπάντη 
για τους επισκέπτες με την 
δυνατότητα να είναι ανοιχτή 
και εκτάκτως καθημερινές με-
τά από τηλεφωνική επικοινω-
νία ενώ τέλος η Αντιδήμαρ-
χος ανέφερε ότι μία εκδήλωση 
που θα πραγματοποιηθεί επί-
σης στην περιοχή του κάστρου 
αργότερα χρονικά θα είναι η 
συναυλία για το αυγουστιάτι-
κο φεγγάρι, εφόσον το επιτρέ-
ψουν υγειονομικά οι συνθήκες
Σταυρούλα Αγελαδαράκη
www.radioevros.gr

Αναβιώνουν οι “Βυζαντινές Γιορτές 
Κάστρου” στο Διδυμότειχο 
ΑΠΟ 19 ΕΏΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ                                 

Τι προγραμματίζεται από τον Δήμο σε 
συνεργασία με φορείς

Με τίτλο «Αναμνήσεις από 
την Απελευθέρωση της Κομο-
τηνής, 14 Μαΐου 1920»

Το σημαντικότερο ιστορι-
κό γεγονός της Θράκης θα 
παρουσιαστεί σε ένα αξιόλο-
γο διεθνές κοινό, μέσα από 
το ντοκιμαντέρ της InSpiral 
Κοιν.Σ.Επ. «Αναμνήσεις από 
την Απελευθέρωση της Κο-
μοτηνής, 14 Μαΐου 1920». Το 
ντοκιμαντέρ, προκρίθηκε να 

παρουσιαστεί στο 6ο Διεθνές 
Φεστιβάλ «Πέρα από τα Σύνο-
ρα» στο Καστελόριζο που δι-
οργανώνει το Ελληνικό Ίδρυ-
μα Ιστορικών Ερευνών.

Την προηγούμενη εβδομά-
δα ανακοινώθηκαν τα 29 ντο-
κιμαντέρ που προκρίθηκαν με-
ταξύ 567 υποψήφιων, για το 
διαγωνιστικό μέρος του Φε-
στιβάλ. «Η επιτυχία αυτή είναι 
ένα πρώτο βήμα να γίνει γνω-

στή η τοπική ιστορία, με την 
χρήση οπτικοακουστικών μέ-
σων και μυθοπλασίας σε ένα 
Φεστιβάλ υψηλών απαιτήσε-
ων», σύμφωνα με τους πα-
ραγωγούς, που εξηγούν: «Η 
δημιουργία του ντοκιμαντέρ 
έγινε με αφορμή την επέτειο 
των 100 χρόνων από την εν-
σωμάτωση της Θράκης στην 
Ελλάδα. Πρόκειται για μία 
παραγωγή που υλοποιήθη-
κε εθελοντικά σε συνεργασία 
με επαγγελματίες μέλη και μη 
μέλη της InSpiral Κοιν.Σ.Επ., 
στο πλαίσιο δράσεων ερμη-
νείας της τοπικής πολιτιστι-
κής κληρονομιάς για τουρι-

στική χρήση».
Οι συντελεστές και το Φε-

στιβάλ
Το ντοκιμαντέρ βασίζεται 

στο ομώνυμο αφήγημα του 
Λυμπέρη Τσαϊλά. Την έρευνα, 
τη σύλληψη της ιδέας και το 
σενάριο υπογράφει η Λία Κα-
τσαρού, με την σκηνοθετική 
υπογραφή του Γιάννη Νταρί-
δη να επισφραγίζει το επιτυ-
χές αποτέλεσμα. Επίσης συμ-
μετείχαν: Κεβόρκ Μελκονιάν, 
Δημήτρης Μαλούσης, Μπέλα 
Ιβάνοβα, Σοφία Μιχαλιτσούδη, 
Εύα Σαρούδη, Αθανασία Που-
πουζή, Νίκος Θεοδωράκης, 
Κλειώ Χρισοχοΐδου, Ελισάβετ 
Σχοινά, Κλαίρη Τσιτινίδου, Λι-
ζέτα Λιούρτα, Αναστασία Χα-
λατζόγλου, Ασσούντα Πετρί-
δου κ.ά. 

Το Φεστιβάλ διοργανώ-
νεται από το Ελληνικό Ίδρυ-
μα Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.
ΙΣ.ΜΕ.), σε συνεργασία με την 
Ecrans des Mondes (Παρίσι). 
Τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. 
της Προέδρου της Δημοκρατί-
ας Κατερίνας Σακελλαροπού-
λου, και έχει την υποστήριξη 
της Βουλής των Ελλήνων, της 
Γενικής Γραμματείας Απόδη-
μου Ελληνισμού και Δημόσι-
ας Διπλωματίας του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών,του Δήμου 
Μεγίστης, των Πρεσβειών της 
Αυστραλίας, ΗΠΑ, Ομοσπον-
διακής Δημοκρατίας της Γερ-
μανίας, Κύπρου, Τσεχίας και 
Ισραήλ καθώς και της Γενικής 
Γραμματείας Νησιωτικής Πολι-
τικής, του Υπουργείου Πολιτι-
σμού, του ΕΚΟΜΕ και της ΕΡΤ.
Xronos.gr

Βραβείο διεκδικεί ντοκιμαντέρ για την απελευθέρωση της Κομοτηνής
Προκρίθηκε να παρουσιαστεί 
στο 6ο Διεθνές Φεστιβάλ «Πέρα 
από τα Σύνορα» στο Καστελόριζο  


