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Ο Δρομέας Θράκης πεζοπορεί την Ο Δρομέας Θράκης πεζοπορεί την 
Κυριακή στο πανέμορφο Παγγαίο   Κυριακή στο πανέμορφο Παγγαίο   

▶ 1111

Η επίδειξη του Οίκου Dior live Η επίδειξη του Οίκου Dior live 
από το Τζίβρε του Σουφλίου!από το Τζίβρε του Σουφλίου!

«Πράσινο φως» για την «Πράσινο φως» για την 
έναρξη υλοποίησης του LNG έναρξη υλοποίησης του LNG 
Αλεξανδρούπολης Αλεξανδρούπολης ▶ 6 6

▶ 99

Υποψήφιο για τα βραβεία PUBLIC το ιστορικό 
μυθιστόρημα του Γιάννη Λασκαράκη

«ΚΥΝΗΓΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ» 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο ▶ 16

Κάτοικοι της περιοχής Κ.Ε.Γ.Ε. ζητούν 
την αξιοποίηση του Πάρκου Ποιμενίδη

Ο χώρος αυτός αποτελεί πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους 
και χρήζει βελτιώσεων και παρεμβάσεων ▶ 7

● Περιορίζονται  σταδιακά τα αυστηρά μέτρα, που είχαν επιβληθεί λόγω κορωνοϊ-
ού, δυσκολεύοντας ιδιαίτερα τους παραγωγούς και τους εμπόρους 
●Τι ισχύει πλέον για αποστάσεις, διαστάσεις πάγκων, self-test, ελέγχους   

▶ 5

Σε κανονική λειτουργία 
επιστρέφουν οι λαϊκές 
αγορές του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης

Μανωλόπουλος: «Δεν 
υπάρχει λόγος να μη 
γίνει και η 2η δόση με 
Astra Zeneka»   
Ωστόσο, είναι ασφαλές και το να 
γίνει η 2η δόση με mrna εμβόλιο, 
εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος 

Σημαντική διάκριση 
για μαθητές 
του Λυκείου 
Σαμοθράκης!

Βραβεύτηκε η πρόταση για τη δη-
μιουργία Κέντρου Περιβαλλοντι-
κής Εκπαίδευσης, στο παλιό πέτρι-
νο κτίριο του Δημοτικού σχολείου 
Ξηροποτάμου

Νέα εποχή για 
το εστιατόριο της 
Λίμνης Τυχερού!

Βρέθηκε εκμισθωτής που θα ανα-
λάβει την ανακαίνιση και λειτουρ-
γία του

▶ 10

▶ 8

▶ 8
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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

Κ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ
Υπουργός Εργασίας

Έχω κριθεί κατ' επανάληψην από τους 
Έλληνες πολίτες, έχουν ακούσει την 
κριτική με την οποία και τώρα με πε-
ριλούζετε, αλλά πρέπει να σας πω ότι 
από το 2007 που κατεβαίνω, εκλέ-
γομαι σταθερά στις πρώτες θέσεις.

Θ. ΠΑΦΙΛΗΣ
Βουλευτής ΚΚΕ 

Τι άλλο λέει αυτό το τέρας; Μέχρι 13 
ώρες δουλειά. Μέχρι 78 ώρες την 
εβδομάδα… Θα σας πάρουμε και θα 
σας βάλουμε στη ΛΑΡΚΟ. Να δου-
λέψετε μια βδομάδα επί 78 ώρες, 
οι μισοί θα πεθάνετε, μόνο και μό-
νο απ΄ αυτά που θα αναπνέετε και 
θα βλέπετε.  

Θ. ΦΩΤΙΟΥ
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

Τρεις κινήσεις Ματ κατά της οικογένει-
ας καθιερώνει το νομοσχέδιο Χατζη-
δάκη: Καταργεί την Κυριακάτικη αρ-
γία, καταργεί και τις καθημερινές με 
το 10ωρο που οι δύο επιπλέον ώρες 
θα είναι απλήρωτες και δίνει το δικαί-
ωμα της απόλυσης ανά πάσα στιγμή. 

Φωτιά κατέστρεψε το εσωτερικό ενός εκ των ΠΡΟΚΑΤ αιθουσών στο Λύκειο των Φερών. 
Η έγκαιρη προσέλευση του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου απέτρεψε τα χειρότερα. 
Τι έχουν τραβήξει κι αυτές οι αίθουσες, οι δήθεν προσωρινές, τόσα χρόνια και μαζί με αυτές 
μαθητές κι εκπαιδευτικοί… 

Διόδια 
στην Εγνατία

Εν έτει 2003 ο υπεύθυνος της 
Εγνατίας Οδού μιλώντας στην εφη-
μερίδα ΓΝΩΜΗ είχε προαναγγείλει 
διόδια σε Πυλαία ή Καβάλα ώστε να 
μπορεί να συντηρείται ο αυτοκινητό-
δρομος, η επιλογή είχε πει, θα γίνει 
ανάλογα με την ανταποδοτικότητα. 
Και φτάσαμε στο σήμερα που οι οδη-
γοί σταματούν κάθε λίγο και λιγάκι 
για να καταθέσουν τον οβολό τους 
«για το καλό και τη συντήρηση των 
αυτοκινητοδρόμων» με τους σταθ-
μούς διοδίων, μετωπικούς ή πλευρι-
κούς να είναι πλέον αμέτρητοι    

Γιώργος Πανταζίδης

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ
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`Μικρογνωμικά

Τα νέα κρούσματα  στον Έβρο 
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης (16/6) 

549 νέα κρούσματα κορονοϊού και 13 καταγεγραμμένους 
θανάτους το τελευταίο 24ωρο. Οι διασωληνωμένοι λόγω 
της covid-19 είναι 330.

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ: 
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νό-

σου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 549, 
εκ των οποίων 1 εντοπίστηκε κατόπιν ελέγχων στις πύλες 
εισόδου της χώρας. To Rt για την επικράτεια εκτιμάται σε 0.8 
(95%Crl: 0.09 - 1.59). Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 
είναι 13, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγρα-
φεί συνολικά 12.478 θάνατοι. 

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωλη-
νωμένοι είναι 330 (65.7% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους 
είναι 67 έτη. To 86.4% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλι-
κία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν 
εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.589 ασθενείς. Οι εισαγωγές2 νέων 
ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 
81 (ημερήσια μεταβολή +8%). 

Γ.Π.

Και η Κυριακάτικη αργία τέλος…
Και την Κυριακάτικη αργία καταργεί η κυβέρνηση δια στό-

ματος Κυριάκου Μητσοτάκη με το εργασιακό της νομοσχέ-
διο, όπως ανακοίνωσε με στόμφο από το Βήμα της Βουλής. 
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για το νομοσχέδιο, ο πρω-
θυπουργός ανακοίνωσε ότι τα καταστήματα στην Ελλάδα 
θα παραμένουν ανοιχτά και τις Κυριακές λες και οι πολίτες 
δεν έχουν χρόνο να ψωνίσουν, κι όχι χρήματα.

Γ.Π.

Περισσότεροι Παύλοι 
Ο γνωστός τραγουδιστής Γιάννης Κότσιρας μίλησε στην 

ΕΡΤ και εξομολογήθηκε πως παρακολούθησε το φετινό 
«MasterChef» για πολύ συγκεκριμένους λόγους. «Η παρα-
πληροφόρηση έχει βρει τον χώρο της και στην τηλεόραση. 
Ειδικά, στην καραντίνα ήταν το παράθυρό μας στον κόσμο. 
Δεν βλέπω καθόλου ενημέρωση στην τηλεόραση. Ούτε ρι-
άλιτι δεν βλέπω. Έβλεπα το MasterChef για πολύ συγκε-
κριμένους λόγους. Ο Παύλος ήταν ένας από αυτούς τους 
λόγους. Είναι ένα από τα διαμάντια που βγήκαν μέσα από 
την τηλεόραση και θεωρώ ότι αν υπήρχαν περισσότεροι 
Παύλοι στην Ελλάδα θα ήμασταν μία πολύ καλύτερη χώρα».

Κ.Η. 

10 επιπλέον χώρους πήρε ο Οίκος Dior, χωρίς 
έγκριση του ΚΑΣ

Όχι έναν, όχι δύο, αλλά δέκα επιπλέον αρχαιολογικούς 

χώρους, μνημεία και μουσεία ζήτησε και πήρε ο Οίκος Dior 
για βιντεοσκοπήσεις και φωτογραφήσεις, παρακάμπτοντας το 
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, σύμφωνα με αποκλειστι-
κές πληροφορίες του NEWS 24/7. Τους: Αρχαιολογικό χώρο 
της Ελευσίνας (14/6) που εμπίπτει στην Εφορεία Αρχαιοτή-
των Δυτικής Αττικής. Ανάκτορο της Κνωσού και Αρχαιολο-
γικό Μουσείο Ηρακλείου (13/6) που εμπίπτουν στην Εφο-
ρεία Αρχαιοτήτων του Ηρακλείου. Μουσείο της Θήρας και 
Ακρωτήρι της Σαντορίνης (13/6) που εμπίπτουν στην Εφο-
ρεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Αρχαιολογικό Χώρο Δελφών 
και Μουσείο Δελφών (14/6) που εμπίπτουν στην Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Φωκίδος. Πλατεία Μοναστηρακίου και Flea 

Market που εμπίπτει στην Εφορεία Βυζαντινών Μνημείων 
Πόλης Αθηνών (16/6). Και τέλος Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 
(15/6). Και τους πήρε αφού το σχετικό αίτημα της εταιρείας 
που εκπροσωπεί τον Οίκο στάλθηκε απευθείας στο Υπουργείο 
Πολιτισμού και τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων, χωρίς να 
υποβληθεί έστω για τυπικούς λόγους στο Κεντρικό Αρχαιο-
λογικό Συμβούλιο. Κι όλα αυτά θα κοστίσουν στον ιστορικό 
οίκο μόδας ένα αστείο ποσόν για ένα τέτοιο brand, μάλιστα, 
που καλείται να καταβάλλει μόνο τα τέλη για τη χρήση των 
μνημείων και το αντίτιμο των εισιτηρίων για όσες ημέρες 
παραμένουν οι χώροι κλειστοί…(news247.gr) 

Ναταλί Χατζηαντωνίου 

Για την Άντζι
Η Άντζι Καρρά είναι μια τρανς γυναίκα που ζει στην 

Ξάνθη. Πριν έναν χρόνο αποφάσισε να ανοίξει ένα εστι-
ατόριο μαζί με μια φίλη της, ξοδεύοντας όλες τις οικο-
νομίες της. 

Μετά από λίγους μήνες, η Άντζι εκδιώχθηκε από το εστια-
τόριο, αφού ο σεφ του εστιατορίου κατάφερε να στρέψει τη 
φίλη της εναντίον της. Τελικά, η Άντζι κατάφερε να κερδίσει 

τον δικαστικό αγώνα και να επιστρέψει στην επιχείρησή της. 
Δυστυχώς, όμως, η διαδικασία αυτή αλλά και η πανδημία 

του κορονοϊού είχαν αρνητικό αντίκτυπο στα οικονομικά της. 
Γι΄αυτό και η Άντζι ξεκίνησε μια online καμπάνια οικονομικής 
υποστήριξης, προκειμένου να σταθεί και πάλι στα πόδια της.

Ο στόχος της είναι 3500€, μέχρι το τέλος του μήνα. Μπο-
ρείτε να συμβάλλετε μέσω της πλατφόρμας GoGetFunding, 
αναζητώντας το όνομά της στα αγγλικά (Angie Karra) 

Κ.Η.

Οι κάτοικοι της πρωτεύουσας της Βουλγαρίας έχουν 
όλο και περισσότερες δυνατότητες να εμβολιαστούν 
κατά του κορωνοϊού. Αφού άνοιξαν κέντρα εμβολια-
σμού σε κάποια πάρκα τα Σαββατοκύριακα, δυνατότητα 
για ελεύθερη ανοσοποίηση από αυτό το Σαββατοκύ-
ριακο θα υπάρχει και σε δύο μεγάλα εμπορικά κέντρα 
της Σόφιας. Εμβόλια θα γίνονται επίσης σε λεωφορείο, 
το οποίο εξοπλισμένο ως ιατρείο. Το όχημα είναι δω-
ρεά του ιδρύματος «Αγαθοεργία και ευσπλαχνία», και 

σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στην πλατεία Πρίγκιπα 
Αλεξάνδρου Α΄ και το Σαββατοκύριακο – στον τερμα-
τικό σταθμό 1 του Αεροδρομίου Σόφιας. Μέχρι τώρα 
από τους «πράσινους διαδρόμους» στα πάρκα έχουν 
περάσει περίπου 3.200 άτομα. Η γειτονική χώρα, από 
την οποία έχουμε πολλούς επισκέπτες και φέτος, έχει 
από τα χαμηλότερα  ποσοστά εμβολιασμού κατά του 
Covid-19 στην Ευρώπη  (0,25 ανά 100 κατοίκους).
Κ.Η. 

Εμβολιασμοί μέχρι και σε πάρκα

Η ΓΝΩΜΗ μέσα από τα social media 
στέκεται στο πλευρό των υποψηφίων στις 
πανελλαδικές εξετάσεις. Συνομιλήσαμε με 
καθηγητές – εκπαιδευτικούς φροντιστηρί-
ων της Αλεξανδρούπολης για τα εξεταζό-
μενα μαθήματα και αναλύσαμε τις ερωτή-
σεις/απαντήσεις, τις παγίδες, συζητήσαμε 
για όλες τις δυσκολίες που συνάντησαν οι 
μαθητές κατά το παρατεταμένο λοκντάουν 
των περασμένων μηνών και την απουσία 
δια ζώσης διδασκαλίας. 

Στην κάμερα της ΓΝΩΜΗΣ μίλησαν ο 

φιλόλογος Κώστας Πρασσάς και ο μαθη-
ματικός Λευτέρης Δραγανίδης του φρο-
ντιστηρίου «Ανοδος» για τα εξεταζόμενα 
μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και 
των Μαθηματικών καθώς και η φιλόλογος 
Ειρήνη Αρχοντίδου από το φροντιστήριο 
«Εξέλιξη» για τα αρχαία ελληνικά. Όσοι δεν 
τις έχετε δει μπορείτε να αναζητήσετε τις 
συνεντεύξεις στο facebook της εφημερίδας 
μας, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ακολου-
θήσουν και άλλες. 
Γ.Π.  

Η ΓΝΩΜΗ στο πλευρό των υποψηφίων 
των πανελλαδικών εξετάσεων
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Τη μετονομασία της οδού 
«Τάσου Ισαάκ», στην περιοχή 
του Αγίου Βασιλείου σε «Τά-
σου Ισαάκ & Σολωμού Σολω-
μού» προτείνει το Συμβούλιο 
της Κοινότητας Αλεξανδρού-
πολης, μετά από εισήγηση της 
Ένωσης Μοτοσικλετιστών «Οι 
Αγριάνες».   

Όπως υπογράμμισε ο Πρό-
εδρος της Κοινότητας, Γιάννης 
Ναϊτίδης, η ονομασία συνοικι-
ών, οδών και πλατειών γίνε-
ται με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου, η οποία λαμβάνε-
ται ύστερα από εισήγηση του 
συμβουλίου της κοινότητας, με 
σύμφωνη γνώμη επιτροπής η 
οποία συστήνεται από την Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση.

Η Ένωση Μοτοσικλετιστών 
έφερε το θέμα στο συμβούλιο 
της Κοινότητας με αφορμή την 
επίσκεψη στη χώρα και στην 
περιοχή μας, από την 1 μέχρι 
τις 11 Ιουλίου, ομάδας Κυπρί-
ων μοτοσικλετιστών, που θα 
πραγματοποιήσουν  μοτοπο-
ρεία, με αφορμή τα 200 χρό-
νια από την Επανάσταση του 
1821 και τα 25 χρόνια από τις 
δολοφονίες των Ισαάκ και Σο-
λωμού. Από τη Θεσσαλονίκη 

και τη Μακεδονία, θα φτάσουν 
στις Καστανιές του Έβρου, στην 
Αλεξανδρούπολη, στο χωριό 
Αυξέντιο, μεταφέροντες τη 
σκυτάλη του Αυξεντίου. Από 
εκεί, θα γίνουν ένα με την ιστο-
ρία, στο Οχυρό Ρούπελ, στο 
Σιδηρόκαστρο του Γεώργιου 
Κατσάνη, στα Ιωάννινα του 
Χριστόδουλου Σώζου, στο Με-
σολόγγι της ηρωικής εξόδου, 
στα αντιφασιστικά Καλάβρυτα, 
στο Παλαμήδι του Κολοκοτρώ-
νη, στο Ναύπλιο, την πρώτη 
πρωτεύουσα, στη Σπάρτη του 
Λεωνίδα, στον βυζαντινό Μυ-
στρά, στον Πειραιά, στην αλύ-
γιστη Κρήτη, στην Αθήνα. «Στο 
οδοιπορικό, η μνήμη θα τρέξει 
ξανά και θα συναντήσει Έλλη-
νες από κάθε γωνιά, με σκο-
πό να τονιστεί η σημασία του 
κοινού αγώνα Ελλάδας – Κύ-
πρου. Για τον Τάσο, τον Σολω-
μό, την ιστορία, την ελευθερία 
και τη δικαιοσύνη» αναφέρεται 
σε σχετική ανακοίνωση.

Έτσι λοιπόν, προτάθηκε η 
μετονομασία της οδού Τάσου 
Ισαάκ, στην περιοχή Αγίου Βα-
σιλείου σε Τάσου Ισαάκ – Σο-
λωμού Σολωμού, μιας και στις 
μνήμες όλων των Ελλήνων, η 

θυσία των δύο νέων είναι αδι-
αίρετη.  

Υπέρ της μετονομασίας ψή-
φισαν 7 σύμβουλοι και κατά 3. 

Ο Δημήτρης Μερκούρης   
καταψήφισε, υπογραμμίζο-
ντας τα εξής: «Η ονομασία ή 
μετονομασία οδών, πλατειών 
ή συνοικιών γίνεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 8 
του Κώδικα Δήμων & Κοινοτή-
των (ΚΔΚ, κυρωτικός ν. 3463/ 
2006), όπως ισχύει. Επιπλέον 
της εισήγησης του συμβουλίου 
της κοινότητας, συστατικό στοι-
χείο λήψης της τελικής απόφα-
σης του δημοτικού συμβουλίου 
αποτελεί και η σύμφωνη γνώμη 
της επιτροπής η οποία λειτουρ-
γεί εφαρμόζοντας καταρχήν τις 
διατάξεις του ν. 2690/1999.

Επιπρόσθετα η μετονομασία 
επιτρέπεται για εξαιρετικούς 

λόγους και πρέπει να εφαρμό-
ζεται με φειδώ, δεδομένων των 
επιπτώσεων που συνεπάγεται η 
αλλαγή ονομασίας τόσο στην 
καθημερινότητα των πολιτών 
όσο και στην προσαρμογή της 
οικονομικής και κοινωνικής ζω-
ής στα νέα δεδομένα.

Στην ως άνω εισήγηση η 
οποία εισήχθη προς συζήτηση 
ενώπιον του συμβουλίου μετά 
από αίτημα της Ένωσης Μο-
τοσικλετιστών Αλεξανδρούπο-
λης «Οι Αγριάνες» δεν λαμβά-
νει υπόψη της ότι η Πόλη μας, 
ο Δήμος μας έχουν τιμήσει του 
δύο Κυπρίους αγωνιστές με τις 
οδούς «Τάσου Ισαάκ» και «Σο-
λωμού Σολωμού». Νομίζω ότι 
οι «αγωνιστές» αξίζουν σεβα-
σμό και μεγαλύτερης προσο-
χής από τους εισηγητές... Τέ-
λος τα μέτρα χαλάρωσαν και οι 

συνεδριάσεις μας παραμένουν 
άοσμες, άχρωμες και κυρίως 
χωρίς πολιτικό πλουραλισμό … 
Σας δηλώνω ότι είναι η τελευ-
ταία φορά που συμμετέχω σε 
συνεδριάσεις δια περιφοράς».

Καταψήφισε επίσης η Σοφία 
Τερζούδη, με την παρατήρη-
ση ότι: «Υπάρχει οδός Σολω-
μού Σολωμού όπως και οδός 
Τάσου Ισαάκ, και προτείνω να 
παραμείνουν όπως είναι», στο 
ίδιο πνεύμα και η ψήφος της 
Κλεονίκης Παζαρλιώτη.

Παρών δήλωση ο Παύλος 
Γεωργιάδης,  με την εξής το-
ποθέτηση «Για κάθε δημοκρα-
τικά σκεπτόμενο πολίτη, η τιμή 
προς τη μνήμη σημαινόντων 
προσωπικοτήτων που θυσιά-
στηκαν για τον εθνικό σκοπό 
εκφράζεται με την καθημερι-
νή και συνειδητή εξάσκηση της 

φιλοπατρίας μέσω της κοινω-
νικής ενσυναίσθησης και της 
συμμετοχής στα κοινά. Πράγ-
ματα που απέχουν πολύ από 
τη συστηματική φίμωση, τη δι-
εκπεραιωτική και κατ' επίφα-
ση λειτουργία των εκλεγμένων 
οργάνων που δυστυχώς απο-
τελούν μία θλιβερή πραγματι-
κότητα για τον Δήμο Αλεξαν-
δρούπολης το 2021. Για ακόμη 
μια φορά, αρνούμαι να γίνω 
συνένοχος σε μία θλιβερή δια-
δικασία-παρωδία, ωστόσο δη-
λώνω το ΠΑΡΩΝ, εκφράζοντας 
τόσο απογοήτευση τη δική μου, 
αλλά και των συμπολιτών μου 
που εκπροσωπώ. Είναι πρω-
τοφανής η επιφανειακή προ-
σέγγιση στο θέμα της ονομα-
τοδοσίας οδών και δημόσιων 
χώρων της Αλεξανδρούπολης, 
όπου με πρόφαση μία ολιγόλε-
πτη εκδήλωση μιας μικρής κοι-
νωνικής ομάδας προτείνεται η 
μετονομασία της οδού, ταλαι-
πωρώντας δεκάδες νοικοκυ-
ριά τα οποία θα αναγκαστούν 
να αλλάξουν τις διευθύνσεις 
τους, τη στιγμή μάλιστα που 
τα προτεινόμενα ονόματα είναι 
ήδη δοσμένα σε οδούς πλησί-
ων της περιοχής στόχευσης. 
Είναι, πραγματικά, φαιδρό τη 
στιγμή που απουσιάζει ο πο-
λιτικός διάλογος για τα σημα-
ντικά θέματα που απασχολούν 
την τοπική κοινωνία, η διοίκη-
ση να ασχολείται αποκλειστικά 
και μόνο με την εξυπηρέτηση 
μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων 
και της αυτοαναφορικότητάς 
της. Αυτό δεν τιμά τη μνήμη 
των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού 
Σολωμού.»
Κ.Η.

Πρόταση για μετονομασία οδού σε 
«Τάσου Ισαάκ-Σολωμού Σολωμού»
ΑΠΌ ΤΑ ΣΥΜΒΌΥΛΙΌ 
ΤΗΣ ΚΌΙΝΌΤΗΤΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΌΥΠΌΛΗΣ, ΜΕΤΑ 
ΑΠΌ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΜΌΤΌΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ «ΌΙ 
ΑΓΡΙΑΝΕΣ»  

Το σκεπτικό και οι προβληματισμοί 
συμβούλων   

Τη μετονομασία της οδού «Τάσου Ισαάκ», στην περιοχή του Αγίου 
Βασιλείου σε «Τάσου Ισαάκ & Σολωμού Σολωμού» προτείνει το 
Συμβούλιο της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης

Το Επιμελητήριο Έβρου 
σας προσκαλεί σε ενημερω-
τική τηλεδιάσκεψη την Πέ-
μπτη 17 Ιουνίου και ώρα 
14.30  με θέμα  «Πως ρυθμί-
ζονται οι οφειλές με το Νόμο 
4738/2020».

Ο Ειδικός Γραμματέας Δι-
αχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
του Υπουργείου Οικονομικών 
κος Φώτης Κουρμούσης και 
τα στελέχη της Ειδικής Γραμ-
ματείας θα παρουσιάσουν και 
θα απαντήσουν σε ερωτήσεις 
για τα ακόλουθα θέματα:

• Το θεσμικό πλαίσιο για 
τη ρύθμιση και την απαλλα-

γή οφειλών – παροχή 2ης ευ-
καιρίας

• Τον εξωδικαστικό μηχα-
νισμό ρύθμισης οφειλών για 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
όπου προβλέπεται και απο-
πληρωμή ληξιπρόθεσμων 
οφειλών προς το Δημόσιο και 
τα Ασφαλιστικά Ταμεία σε έως 
240 δόσεις

• Τη ρύθμιση οφειλών μέ-
σω της διαδικασίας της εξυγί-
ανσης επιχειρήσεων

Η συμμετοχή στην ημερί-
δα είναι ελεύθερη και θα γίνει 
στον εξής σύνδεσμο (zoom): 
http://bit.ly/Diaxirisi-xreous

Από το Επιμελητήριο Έβρου, με ομιλητή 
τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους Φώτη Κουρμούση

Οι παραγωγοί των οποίων 
οι δενδρώδεις καλλιέργειες 
(ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ και ΡΟΔΙΑ) 
έχουν υποστεί ζημιά, από πα-
γετούς κατά τη διάρκεια του 
χειμώνα και της άνοιξης 2021, 
μπορούν να υποβάλουν δηλώ-
σεις ζημιάς έως και την Τετάρ-
τη 30/6/2021.

Επίσης οι παραγωγοί των 
οποίων οι δενδρώδεις καλ-
λιέργειες (ΑΧΛΑΔΙΑΣ και ΚΕ-
ΡΑΣΙΑΣ) έχουν υποστεί ζημιά, 
από παγετούς Φεβρουαρίου 
- Απριλίου 2021, μπορούν να 
υποβάλουν δηλώσεις ζημιάς 
μέχρι την Τρίτη 29/6/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι παρα-

γωγοί, των παρακάτω Κοινο-
τήτων, θα απευθύνονται στην 
Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, Θεοδωρί-
δου Μαρίνα, Ισόγειο παλιάς 
Δημαρχίας - Γραμματεία Καθα-
ριότητας, τηλ. 2551350083.

Οι δηλώσεις θα γίνονται το 
μεσημέρι από τη 13:30 έως 
τις 16:00.

1. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Αλεξανδρούπο-
λη, Αγνάντια, Αμφιτρίτη, Απα-
λός, Μαΐστρος, Παλαγία κλπ)

2. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΗΣ 
(Μάκρη, Μεσημβρία, Δίκελ-
λα, Πλάκα)

Θα πρέπει να ενημερώσουν 

πρώτα τηλεφωνικά.
3. ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΒΑΝΤΑ, 

ΑΙΣΥΜΗΣ, ΣΥΚΟΡΡΑΧΗΣ
Θα πρέπει να ενημερώσουν 

πρώτα τηλεφωνικά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέ-
πει να έχουν μαζί τους τη Δή-
λωση Καλλιέργειας έτους 
2021.

Δηλώσεις ζημιάς από παγετό σε 
δενδρώδεις καλλιέργειες στη Δ.Ε. 
Αλεξανδρούπολης
Σε ελαιόδενδρα, ροδιές, αχλαδιές, 
κερασιές στις Κοινότητες 
Αλεξανδρούπολης, Μάκρης, Άβαντα, 
Αισύμης, Συκορράχης

e-ημερίδα την 
Πέμπτη για τη 
ρύθμιση οφειλών με 
το Νόμο 4378/2020
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Στην κανονική τους λει-
τουργία επιστρέφουν στα-
διακά οι λαϊκές αγορές του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης, με-
τά τις νέες υπουργικές απο-
φάσεις και λόγω ύφεσης της 
πανδημίας. Όπως είναι γνω-
στό, οι λαϊκές αγορές, είχαν 
επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό 
από τον κορωνοϊό, με αύξηση 
των αποστάσεων μεταξύ των 
πάγκων και μείωση της κατα-
ναλωτικής κίνησης. 

Η νέα απόφαση 
του ∆ήμου 
Αλεξανδρούπολης 

Στη νέα του απόφαση, με 
ημερομηνία 14/6/2021, ο 
Δήμαρχος Αλεξανδρούπο-
λης ανακοινώνει: 

«Την λειτουργία παράλ-
ληλων λαϊκών αγορών, στις 
Δημοτικές Ενότητες του Δή-

μου Αλεξανδρούπολης και 
για όσο χρονικό διάστημα 
ισχύουν μέτρα περιορισμού 
για τις λαϊκές αγορές και το 
υπαίθριο εμπόριο λόγω απο-
φυγής διάδοσης του κορωνο-
ϊού COVID-19 ως εξής :

1) Κάθε Δευτέρα θα λει-
τουργεί λαϊκή αγορά στην 
Δ.Ε. Φερών, νότια του σχο-
λικού συγκροτήματος του 
λυκείου Φερών, με την συμ-
μετοχή όσων φέρουν νόμιμη 
άδεια, τηρουμένου του ενός 
(1) μέτρου ελεύθερου χώρου 
μεταξύ των πάγκων.

2) Κάθε Πέμπτη θα λει-
τουργεί λαϊκή επί της οδού 
Παπαναστασίου, με την συμ-
μετοχή όσων φέρουν νόμιμη 
άδεια, τηρουμένου του ενός 
(1) μέτρου ελεύθερου χώρου 
μεταξύ των πάγκων.

Όσοι διατηρούν άδεια για 

πάγκους 9 μέτρων πλέον θα 
συμμετέχουν με πάγκους 8 
μέτρων. Όσοι διατηρούν 
άδεια για πάγκους 6 μέτρων 
πλέον θα συμμετέχουν με πά-
γκους 5 μέτρων. Όσοι δια-
τηρούν άδεια για πάγκους 3 
μέτρων θα συμμετέχουν με 
πάγκους 2,5 μέτρων.

Η Δημοτική Αστυνομία, θα 
πραγματοποιεί συνεχείς και 
τακτικούς ελέγχους και θα 

επιβάλλει πρόστιμα στους πα-
ραβάτες.

Η Διεύθυνση Καθαριότη-
τας θα φροντίσει για την απο-
λύμανση των χώρων λειτουρ-
γίας των λαϊκών αγορών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια λει-
τουργίας των λαϊκών αγο-
ρών για την αντιμετώπιση 
διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19 τόσο οι παραγωγοί 
και οι επαγγελματίες, όσο και 

οι καταναλωτές υποχρεού-
νται να τηρούν απαρέγκλιτα 
τα απαραίτητα μέτρα ατομι-
κής και συλλογικής προστα-
σίας και αποφυγής συγχρω-
τισμού.

Υποχρεωτική Πραγματο-
ποίηση αυτοδιαγνωστικού 
ελέγχου (self-test) τουλάχι-
στον μία (1) φορά την εβδο-
μάδα για πωλητές και εργα-
ζόμενους στην αγορά.

Η ελάχιστη απόσταση με-
ταξύ των πάγκων των πολι-
τών ορίζεται σε ένα (1) μέτρο 
με τον ενδιάμεσο χώρο κενό  
ελεύθερο από αντικείμενα.

Είναι υποχρεωτική η χρή-
ση μη ιατρικής μάσκας από 
το προσωπικό των πωλητών 
και τους καταναλωτές/κοι-
νό. Τηρείται απόσταση ενά-
μιση (1,5) μέτρου μεταξύ των 
ατόμων».

Σε κανονική λειτουργία 
επιστρέφουν οι λαϊκές αγορές 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης
ΠΕΡΙΌΡΙΖΌΝΤΑΙ  ΣΤΑΔΙΑΚΑ 
ΤΑ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑ, 
ΠΌΥ ΕΙΧΑΝ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ 
ΛΌΓΩ ΚΌΡΩΝΌΪΌΥ, 
ΔΥΣΚΌΛΕΥΌΝΤΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 
ΤΌΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΌΥΣ ΚΑΙ ΤΌΥΣ 
ΕΜΠΌΡΌΥΣ    

Τι ισχύει πλέον για αποστάσεις, διαστάσεις 
πάγκων, self-test, ελέγχους   

Εμπρησμό δείχνουν οι πρώ-
τες ενδείξεις στη φωτιά που 
ξέσπασε  στα λυόμενα του Λυ-
κείου Φερών, χθες νωρίς το 
μεσημέρι, όμως με την έγκαιρη 
επέμβαση του Πυροσβεστικού 
κλιμακίου Φερών η φωτιά και 

οι ζημιές  περιορίστηκαν άμεσα. 
Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν 
εμπρησμό  όπως αναφέρει ο κ. 
Κολγιώνης σε ανάρτηση του, 
κάτι που μένει να διερευνηθεί 
από τις αρμόδιες αρχές. 

Συνιστά επίσης ηρεμία και 
ψυχραιμία στους μαθητές όπου 
σήμερα οι εξετάσεις των πα-
νελλαδικών συνεχίζονται κα-
νονικά. 

Η ανάρτηση του κ. Κολγιώ-
νη : 

“Φωτιά ξέσπασε στα λυό-
μενα του Λυκείου Φερών. Η 
έγκαιρη επέμβαση του πυροσβε-
στικού κλιμακίου Φερών απε-
σόβησε τα χειρότερα. Η φωτιά 
περιορίστηκε σε ένα μόνο κο-
ντέινερ. Δυστυχώς οι πρώτες 
εκτιμήσεις δείχνουν εμπρησμό.

Συνιστώ ηρεμία στους μα-
θητές οι πανελλήνιες εξετάσεις 
συνεχίζονται κανονικά”.
Evrosonline.gr

 Εμπρησμό 
δείχνουν οι πρώτες 
ενδείξεις

Επίσκεψη στην Περιφερει-
ακή Ενότητα Έβρου θα πραγ-
ματοποιήσει ο Υφυπουργός 
Εσωτερικών (Μακεδονίας – 
Θράκης) κ. Σταύρος Καλαφά-
της την Πέμπτη 17 και την Πα-
ρασκευή 18 Ιουνίου 2021.

Το απόγευμα της Πέμπτης, 
με την άφιξή του στην Αλε-
ξανδρούπολη, θα έχει συνα-
ντήσεις με εκπροσώπους της 
Αυτοδιοίκησης και των παρα-
γωγικών φορέων της Θράκης. 
Δηλώσεις θα γίνουν μετά το 
τέλος των κλειστών συσκέ-
ψεων.

Την Παρασκευή, ο κ. Καλα-
φάτης θα επισκεφθεί το Πα-
νεπιστημιακό Γενικό Νοσοκο-
μείο Αλεξανδρούπολης και τον 
Οργανισμό Λιμένος Αλεξαν-
δρούπολης.

Στο Διδυμότειχο θα επισκε-
φθεί την Ιερά Μητρόπολη Δι-
δυμοτείχου, Ορεστιάδας και 
Σουφλίου.

Θα μεταβεί, επίσης, στην 
περιοχή των Φερών και θα 
επισκεφθεί το εργοτάξιο κα-

τασκευής του φράχτη στα ελ-
ληνοτουρκικά σύνορα ενώ η 
περιοδεία του κ. Καλαφάτη 
στην περιοχή θα ολοκληρω-
θεί με επίσκεψή του στο Με-
θοριακό Φυλάκιο Καστανεών 
Ορεστιάδας.

Τον Έβρο θα επισκεφθεί ο 
Υφυπουργός Μακεδονίας – 
Θράκης κ. Καλαφάτης
Ποιο το πρόγραμμα 

Φωτιά σε λυόμενα του 
Λυκείου Φερών
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Διαδικαστικό χαρακτήρα 
έχει η διευθέτηση και των τε-
λευταίων εκκρεμοτήτων, ώστε 
να ανοίξει ο δρόμος για τη 
λήψη της Τελικής Επενδυτι-
κής Απόφασης για το FSRU 
Αλεξανδρούπολης από την 
Gastrade, τον φορέα υλο-
ποίησης και διαχείρισης του 
πλωτού σταθμού παραλαβής, 
αποθήκευσης και επαναεριο-
ποίησης υγροποιημένου φυσι-
κού αερίου. Έτσι, εκτός απρο-
όπτου έως το τέλος του μήνα 
η εταιρεία θα δώσει και επίση-
μα το «πράσινο φως» για την 
έναρξη υλοποίησης του έργου. 

Σύμφωνα με το insider, το 
διάστημα που θα μεσολαβήσει, 
και σύμφωνα με εκτιμήσεις την 
επόμενη εβδομάδα, αναμένε-
ται να σταλεί από την Κομισιόν 
η έγκριση της συμβατότητας 
της επένδυσης με τους κανό-

νες κρατικών ενισχύσεων, γε-
γονός που θα «ξεκλειδώσει» τη 
συγχρηματοδότηση της υποδο-
μής από το ΕΣΠΑ 2014-2020, 
καθώς είναι ενταγμένο στον 
«Κατάλογο Μεγάλων Έργων» 
του ΕΠΑΝΕΚ. Η Γενική Διεύ-
θυνση Ανταγωνισμού έχει ήδη 
αξιολογήσει θετικά το σχετι-
κό αίτημα της ελληνικής πλευ-
ράς, όπως είχε ενημερώσει τον 
υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, η 
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαρ-
γκρέιτε Βεστάγκερ, κατά τη συ-
νάντηση που είχαν στα μέσα 
Μαΐου. 

Υπογραφή των 
συμβάσεων με τους 
αναδόχους 

Παράλληλα, τις αμέσως 
επόμενες εβδομάδες θα υπο-

γραφούν οι συμβάσεις με τους 
αναδόχους κατασκευής του 
FSRU. Για την ανάληψη των 
έργων, δηλαδή τόσο την κα-
τασκευή της πλωτής μονάδας, 
όσο και του συστήματος αγω-
γών σύνδεσής της με το εθνικό 
σύστημα μεταφοράς φυσικού 
αερίου, η Gastrade είχε πραγ-
ματοποιήσει δύο διεθνείς δια-
γωνισμούς. 

Την ίδια στιγμή, σε τελικό 

στάδιο βρίσκεται και η έγκρι-
ση της Κομισιόν, αναφορικά με 
την «είσοδο» του ΔΕΣΦΑ στο 
μετοχικό σχήμα της Gastrade. 
Η έγκριση έχει διαδικαστικό 
χαρακτήρα, με δεδομένο ότι 
η Κομισιόν έχει ήδη δώσει το 
«πράσινο φως» για τη συμ-
μετοχή στο μετοχικό σχήμα 
της Gastrade του «βουλγα-
ρικού ΔΕΣΦΑ», δηλαδή της 
Bulgartransgaz που διαχειρί-

ζεται το  το εθνικό σύστημα 
φυσικού αερίου της γειτονικής 
χώρας. Σε κάθε περίπτωση, η 
Τελική Επενδυτική Απόφαση 
θα ληφθεί ανεξάρτητα από το 
εάν έως τη δεδομένη χρονική 
στιγμή έχει κλείσει και τυπικά 
η συμμετοχή του ΔΕΣΦΑ. 

Σε δεύτερο χρόνο, θα γί-
νει και η «είσοδος» της κρα-
τικής Eταιρείας Aξιοποίησης 
Eνεργειακών Πόρων της Βό-

ρειας Μακεδονίας (NER) με 
10% στην Gastrade. Κι αυτό 
γιατί θα πρέπει πρώτα να ορι-
στικοποιηθεί το υφιστάμενο 
μετοχικό σχήμα της εταιρεί-
ας, ώστε από κοινού οι μέτο-
χοι να αποφασίσουν με ποιον 
τρόπο θα ανακατανεμηθούν τα 
μερίδιά τους, για τη συμμετο-
χή της NER. 

Έως το τέλος του μήνα το «πράσινο 
φως» για την έναρξη υλοποίησης 
του LNG Αλεξανδρούπολης 
ΥΠΌΘΕΣΗ ΛΙΓΩΝ 
ΕΒΔΌΜΑΔΩΝ ΤΌ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΌ «ΠΡΑΣΙΝΌ 
ΦΩΣ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΤΌΥ 
ΜΕΓΑΛΌΥ ΕΡΓΌΥ          

Διαδικαστικού χαρακτήρα η διευθέτηση 
των τελευταίων εκκρεμοτήτων, σύμφωνα 
με την Gastrade 

Σύμφωνα με ενημερωτικό 
δελτίο από την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης, 
καθήκοντα Διοικητή της συ-
γκεκριμένης υπηρεσίας, από 
τις 15 Ιουνίου 2021 ανέλα-
βε ο Αντιπύραρχος (15172) 
Τσιάρας Λεωνίδας του Δη-
μητρίου. Ο νέος Διοικητής εί-
χε προαχθεί στον βαθμό του 

Αντιπυράρχου τον περασμένο 
Ιανουάριο, μετά από απόφα-
ση του Ανώτατου Συμβούλιο 
του Πυροσβεστικού Σώματος 
στο πλαίσιο των κρίσεων για 
το 2021.

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία 
στα νέα του καθήκοντα!

Ανέλαβε ο 
Αντιπύραρχος 
Λεωνίδας Τσιάρας   Νέα «Πράσινη Αποστο-

λή»! Βρες το ενεργό Green 
Mission στο Followgreen Δή-

μου Αλεξανδρούπολης «Συ-
σκευασίες προϊόντων και ανα-
κύκλωση!» και ενημερώσου 
για την βιωσιμότητα των προ-
ϊόντων μέσα από τρία άρθρα!

Ολοκλήρωσε την Πράσινη 
Αποστολή, κέρδισε πόντους 
& λάβε μέρος στην κλήρω-
ση του Followgreen για ένα 

Samsung Galaxy A20e 32 
GB:

w w w . f o l l o w g r e e n .
g r / a l e x p o l i s / M i s s i o n /
Single/2998

Κάθε 10 ημέρες, μία νέα 
«Πράσινη Αποστολή» θα είναι 
στη διάθεση των δημοτών!

«Πράσινη Αποστολή»! Βρες 
το ενεργό Green Mission 
Στο Followgreen 
Δήμου 
Αλεξανδρούπολης

Νέος Διοικητής στην 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Αλεξανδρούπολης
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Της Ολγας Τατσίδου
Πιο αναγκαίο από ποτέ ήταν 

και είναι για τους κατοίκους 
της περιοχής ΚΕΓΕ το πάρκο 
τους επί της οδού Αγγέλλου 
Ποιμενίδη. Iδίως, το διάστημα 
της καραντίνας -μετά και την 
επιβολή περιοριστικών μέτρων 
λόγω covid -μιας και γι’ αυ-
τούς ήταν αλλά κι εξακολουθεί 
να είναι μια «ανάσα» σημαντι-
κή στην καθημερινότητά τους. 

Το συγκεκριμένο Πάρκο πέ-
ρα από τόπος συνάντησης και 
αλληλεπίδρασης μικρών και 
μεγάλων κατά τις απογευμα-
τινές, κυρίως, ώρες θα μπο-
ρούσε να πει κανείς ότι εί-
ναι κι ένας χώρος αναψυχής. 
Εκεί κάποιος μπορεί να κάνει 
τη βόλτα του, να τρέξει, να κά-
νει ποδήλατο, να γεμίσει οξυ-
γόνο και να «τραβήξει» οπτι-
κά εικόνες φυσικής ομορφιάς 
που, αν μη τι άλλο, θα τον γε-
μίσουν και θα τον χαλαρώ-
σουν. Είναι θα λέγαμε, όπως 
συμβαίνει, άλλωστε, και με όλα 
τα πάρκα φυσικού κάλλους κι 
ομορφιάς μια διέξοδος από τα 
όποια προβλήματα φέρνει κά-
θε μέρα η ζωή στην πόλη. 

Εδώ κι ένα χρόνο περίπου 
και συγκεκριμένα προς το τέ-
λος της άνοιξης με αρχές κα-
λοκαιριού του 2020 λόγω κι 
ακαταλληλότητας, φυσικής 
φθοράς στο χρόνο αλλά και 
αρκετές φορές κακής χρήσης 
των 2 παιδικών χαρών που 
προϋπήρχαν, υπήρξε επιτα-
κτική ανάγκη της αφαίρεσής 
τους από την αρμόδια υπηρε-
σία του Δήμου Αλεξανδρούπο-

λης, προκειμένου να φτιαχτούν 
και να επανατοποθετηθούν σε 
ένα σεβαστό χρονικό διάστημα. 

Κάτοικοι της περιοχής και 
ιδίως γονείς με παιδιά σχο-
λικής, αλλά και προσχολικής 
ηλικίας εκφράζοντας, εδώ και 
κάποιο καιρό, την δικαιολογη-
μένη απορία τους ζητούν να 

μάθουν αν υπάρχει κάποια εξέ-
λιξη σε ότι αφορά το θέμα των 
παιδικών χαρών που υπήρχαν 
και τώρα δεν υπάρχουν.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία 
που υπήρξε με τον Αντιδήμαρ-
χο Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωρο-
ταξικού και Πολεοδομικού Σχε-
διασμού και Προσβασιμότητας, 
κ. Κυριάκο Αραμπατζή, μας δι-
αβεβαίωσε ότι οι 2 παιδικές 
χαρές που προϋπήρχαν, αλλά 
για ευνόητους λόγους συντή-

ρησης και, κυρίως, ασφάλει-
ας των παιδιών αφαιρέθηκαν, 
θα επανατοποθετηθούν προς 
το τέλος του καλοκαιριού με 
αρχές του επόμενου φθινο-
πώρου.

Πιο συγκεκριμένα, επεσήμα-
νε ότι έχει βρεθεί το χρηματο-
δοτικό εργαλείο κι ο ανάδοχος 
του έργου κι ότι από εδώ και 
πέρα η εργολαβία έχει μπει στο 
τελικό στάδιο των ενστάσεων. 
Πρόκειται, όπως χαρακτηριστι-
κά διευκρίνισε, για δυο παιδι-

κές χαρές «παίδων και νηπίων» 
οι οποίες θα διαθέτουν όργα-
να, τάπητες πτώσεις, κρυφό 
φωτισμό, καθώς, και περιφρά-
ξεις σε τέτοιο επίπεδο που να 
μπορούν να πάρουν την πιστο-
ποίηση σύμφωνα με τα Ευρω-
παϊκά Πρότυπα ασφάλειας και 
λειτουργικότητας των παιδι-
κών χαρών.  

Ωστόσο, κάτοικοι της περιο-
χής του ΚΕΓΕ κρίνουν σκόπιμο 
να αιτηθούν προς την αρμόδια 
δημοτική υπηρεσία την ύπαρ-

ξη διάβασης από την πλευρά 
που το πάρκο συναντά τη δια-
σταύρωση της οδού Ισιδώρου 
με Ποιμενίδη, καθώς, και μια 
οδική σήμανση που να προ-
ηγείται του πάρκου, ώστε τα 
διερχόμενα αυτοκίνητα να μει-
ώνουν την ταχύτητά τους πριν 
την ώρα διέλευσής τους μπρο-
στά από το πάρκο. 

Να αναφέρουμε ότι διάβα-
ση υπάρχει μόνο από τη μια 
πλευρά του πάρκου εκεί που η 
Ποιμενίδη διασταυρώνεται με 

την οδό Ξενοπούλου διευκο-
λύνοντας την πρόσβαση προς 
σ’ αυτό. Λόγω, τέλος, και της 
μεγάλης έκτασης που διαθέτει 
το πάρκο, περί τα 5 στρέμμα-
τα, κάτοικοι αιτούνται, εφό-
σον υπάρχει η δυνατότητα από 
πλευράς Δήμου να τοποθετη-
θούν παγκάκια ή κιόσκια τα 
οποία και θα κάνουν την πα-
ραμονή των επισκεπτών του 
πάρκου ακόμα πιο ευχάριστη!

Κάτοικοι της περιοχής Κ.Ε.Γ.Ε. ζητούν 
την αξιοποίηση του Πάρκου Ποιμενίδη
Ό ΧΩΡΌΣ ΑΥΤΌΣ ΑΠΌΤΕΛΕΙ 
ΠΌΛΌ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΌΥΣ 
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΌΥΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΖΕΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ          

Οι δημότες βρίσκονται εν αναμονή και 
προσμονή της επανατοποθέτησης παιδικών 
χαρών στο Πάρκο «Άγγελου Ποιμενίδη»

Στις φωτογραφίες βλέπουμε τη διάβαση επί της διασταύρωσης Ξενοπούλου με Ποιμενίδη. Οι κάτοικοι ζητούν να υπάρχει οδική σήμανση 
για 30 χλμ. την ώρα σε όλη την περιοχή περινετρικά του πάρκου. Το πάρκο δεν έχει διάβαση επί της διασταύρωσης Ισίδωρου με Ποιμενίδη

Το πάρκο Ποιμενίδη στην περιοχή του ΚΕΓΕ εξυπηρετεί όλη την ευρύτερη περιοχή και 
αποτελεί πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους

Οι δημότες βρίσκονται εν αναμονή και προσμονή της επανατοποθέτησης παιδικών χαρών στο Πάρκο «Άγγελου Ποιμενίδη»
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Η ομάδα των μαθητών της 
Β΄ Λυκείου Σαμοθράκης, που 
συμμετείχε στον μαθητικό δι-
αγωνισμό “Τα νησιά μας, Φά-
ροι Βιώσιμης Ανάπτυξης” του 
δικτύου Δάφνη, βραβεύτη-
κε χθες, 15 Ιουνίου, με το 3ο 
βραβείο Υλοποίησης της Ιδέ-
ας τους.

Η πρόταση της ομάδας 
αφορά την δημιουργία Κέ-
ντρου Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης, στο παλιό πέτρινο 
κτίριο του Δημοτικού σχολεί-
ου Ξηροποτάμου, το οποίο θα 
ανακαινιστεί με μελέτη που θα 
γίνει από το δίκτυο Δάφνη και 

το οποίο θα βοηθήσει το Δήμο 
Σαμοθράκης στην αναζήτηση 
οικονομικής χρηματοδότησης.

Το ΚΠΕ ως φορέας Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης θα 
αναδείξει την πλούσια βιοποι-
κιλότητα του νησιού, θα προ-
στατέψει τα φυσικά και πο-
λιτιστικά χαρακτηριστικά του 
νησιού, αναπτύσσοντας πα-
ράλληλα βιοθεωρία πράσινης 
ανάπτυξης. Σημαντική επίσης 
θα είναι η συμβολή του ΚΠΕ 
στην τουριστική προβολή του 
νησιού αφού θα διοργανώνο-
νται δράσεις και προγράμματα 
που θα προσελκύουν μαθη-

τές και φοιτητές από όλη την 
Ελλάδα.

Οι μαθητές:

Κούσιαντα Χριστίνα, Κούσι-
αντα Χρυσή, Παπαγρηγορίου 
Αντώνης, Ράξενας Ματθαίος, 

Ταλό Νίκη, Τσιαούση Ουρανία 
και Ψούνη Στέλλα.

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: 

Ταμπάκη Καλλιόπη

φωτ.Αγγ.Σαμαρά

Σημαντική διάκριση για μαθητές 
του Λυκείου Σαμοθράκης!
Η ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΌΜΑΔΑ 
ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΌΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΌΝ 
ΜΑΘΗΤΙΚΌ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ 
“ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ, ΦΑΡΌΙ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”   

Αφορά την δημιουργία Κέντρου 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο παλιό 
πέτρινο κτίριο του Δημοτικού σχολείου 
Ξηροποτάμου

Σε μία νέα εποχή περνά 
η περιοχή της Λίμνης Τυχε-
ρού, που τα προηγούμενα 
χρόνια, μαζί με τον ξενώνα, 
που επαναλειτουργεί υπό νέα 
διεύθυνση, αποτελούσε πόλο 
έλξης και σημείο αναφοράς 
για επισκέπτες και κατοίκους 
του Έβρου. Μετά τον ξενώ-
να, και το εστιατόριο της Λί-
μνης βγήκε σε δημοπρασία, 
αναζητώντας ενοικιαστή, κι 
όπως ενημερώνει ο Αντιδή-
μαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Σουφλίου Δημή-
τρης Δαρούσης, η διαδικασία 
είχε θετική έκβαση!

Μετά από 16 χρόνια απο-
κτά και πάλι νέο εκμισθωτή 
το εστιατόριο στη Λίμνη Τυ-

χερού. Ολοκληρώθηκε με επι-
τυχία σήμερα η διαδικασία 
δημοπράτησης από το Δήμο 
Σουφλίου μετά και την σχε-
τική γνωμοδότηση του συμ-
βουλίου της τοπικής κοινότη-
τας Τυχερού, το εστιατορίου 
στη Λίμνη Τυχερού. Νέος εκ-
μισθωτής για τα επόμενα 15 
χρόνια είναι η εταιρία YTONG 
HOUSE HELLAS. Οι δραστη-
ριότητες στη Λίμνη πλέον η 
μία μετά την άλλη μπαίνουν 
σε λειτουργία. Ο Δήμος συ-
νεχίζει τις παρεμβάσεις με κα-
θαρισμό των εκτάσεων που 
βρίσκονται περιμετρικά. Η δη-
μοτική αρχή με σταθερά βή-
ματα προχωράει σε όλα όσα 
δεσμεύτηκε.

Νέα εποχή για το εστιατόριο της Λίμνης Τυχερού! 
Βρέθηκε εκμισθωτής που θα αναλάβει 
την ανακαίνιση και λειτουργία του
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Εκδήλωση για την Πο-
λιτιστική Διαδρομή «VIA 
EGNATIA» θα πραγματο-
ποιηθεί την Τρίτη 6 Φε-
βρουαρίου στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών. Πρόκει-

ται για μία πρωτοβουλία 
του MEGARON PLUS με το 
Σωματείο Διάζωμα. 

Το πρόγραμμα της εκ-
δήλωση περιλαμβάνει δι-
άλεξη με ομιλητή τον Επί-
τιμο Έφορο Αρχαιοτήτων 
ΟΜΙΛΗΤΗΣ Διαμαντή Στ. 
Τριαντάφυλλο. Θέμα 
της διάλεξης: «Ταξιδεύο-
ντας με άμαξα πολυτελεί-
ας (Carpentum) στην αρ-
χαία Εγνατία οδό, από την 
Τόπειρο του Νέστου ως τη 
Δύμη και την Πλωτινόπολη 
του Έβρου, θα ανακαλύψου-
με τα μνημεία της Θράκης». 
Προλογίζει ο πρόεδρος του 
Διαζώματος Σταύρος Μπέ-
νος. 

Μετά το πέρας της ομι-
λίας ακολουθεί ένα μουσι-
κό οδοιπορικό στην Ανατο-
λική Μακεδονία και Θράκη, 

το οποίο επιμελήθηκε ο 
Θανάσης Γκαϊφύλλιας. 

Συμμετέχουν: Θανάσης 
Γκαϊφύλλιας, Χαλήλ Μου-

σταφά, Ευαγγελία Τζιαμπά-
ζη, Γιώργος Φραντζολάς, 
Βασίλης Ευφροσυνίδης, 
Δημήτρης  Ευφροσυνίδης, 

Τάσος Καπζάλας.
Η μουσική επιμέλεια της 

εκδήλωσης ανήκει στον 
Θανάση Γκαϊφύλλια.

Εκδήλωση για την Πολιτιστική 
Διαδρομή «VIA EGNATIA» στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 
ΔιΑλΕξη του ΔιΑΜΑντη 
τριΑντΑφυλλου κΑι 
Μουσικο ΔρώΜΕνο ΑΠο 
τον ΘΑνΑση ΓκΑϊφυλλιΑ

Προλογίζει ο πρόεδρος του Διαζώματος 
Σταύρος Μπένος 

Εκδήλωση για την Πολιτιστική Διαδρομή «VIA EGNATIA» 
θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών 

Που ΘΑ ΠΕτΑξώ τΑ ΜΠΑΖΑ;
●  Η απόρριψη*  των άχρηστων υλικών (μπάζων), από τις κάθε είδους εκσκαφές και κατεδαφίσεις δεν είναι πλέον πρόβλημα. 

●  Τώρα μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν, προς όφελος της αειφορίας και του περιβάλλοντος.  

●  Η ανακύκλωση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, στον χώρο των «Λατομείων Μάκρης ΑΕ» . 

* Απόρριψη αποβλήτων εκσκαφών σε χώρους που δεν είναι αδειοδοτημένοι απαγορεύεται με το νόμο 4042/2012

● Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 

25510 27404 & 25510 80173 

Καθαρό περιβαλλόν,  
 εξόιΚόνόμηση 
φυσιΚών πόρών 

λαΤόμεια μαΚρησ α.ε.

ο Γιάννης 
σμαραγδής 
απόψε στον 
κινηματογράφο 
ηλύσια
Ο σκηνοθέτης θα συνομιλήσει 
με το κοινό 
της Αλεξανδρούπολης

Ο καταξιωμένος Έλληνας σκηνοθέτης, Γιάν-
νης Σμαραγδής, έρχεται στην Αλεξανδρού-
πολη και τον Κινηματογράφο Ηλύσια, να μας 
παρουσιάσει την τελευταία του ταινία, «Κα-
ζαντζάκης», και να συνομιλήσει με το κοινό 
μετά την προβολή, την Τρίτη 30 Ιανουαρί-
ου, στις 22:00.

Η ταινία στοχεύει να αναδείξει τη συναρπα-
στική προσωπικότητα του Νίκου Καζαντζάκη, 
καθώς και το μαγευτικό τοπίο της Ελλάδας 
μέσα στο οποίο διαμορφώθηκε. Ο μεγάλος 
Κρητικός συγγραφέας έλεγε πως η ζωή του 
ορίζεται από τα ταξίδια του και τα όνειρά 
του. Αυτό είναι ακριβώς και ότι ο σκηνοθέ-
της σκοπεύει να επιτύχει με αυτήν την ταινία. 
Παρουσιάζει τα ταξίδια του στη Γερμανία, την 
Αυστρία, τη Ρωσία, τη Γαλλία και το όρος Σι-
νά και μέσα από αυτές τις εμπειρίες, να ανα-
δείξει τις φιλοσοφικές και μεταφυσικές του 
αναζητήσεις.

Πρωταγωνιστούν: Οδυσσέας Παπασπηλιό-
πουλος, Μαρίνα Καλογήρου, Αλέξανδρος Κα-
μπαξής, Στέφανος Ληναίος, Αργύρης Ξάφης, 
Θοδωρής Αθερίδης, Μαρία Σκουλά, Νίκος 
Καρδώνης, Αμαλία Αρσένη, Γιούλικα Σκαφι-
δά, Ζέτα Δούκα, Αλέξανδρος Κολλάτος, Στά-
θης Ψάλτης.

Προπώληση εισιτηρίων με αριθμημένες θέ-
σεις από το ταμείο του κινηματογράφου.

Χώρος: 
Αίθουσα «Δημήτρης 
Μητρόπουλος» 
Ημερομηνία/ 
Ώρα έναρξης:
6 Φεβρουαρίου 2018/ 
19:00
Ελεύθερη είσοδος με 
δελτία προτεραιότη-
τας.
Η διανομή των δελτίων 
αρχίζει στις 5:30 μ.μ. 

Info

Για τη συλλογή Cruise 
2022 του Dior, η Μαρία 
Γκράτσια Κιούρι επέλεξε 
να εξερευνήσει/επισκεφθεί 
τρεις ελληνικές πόλεις: Άρ-
γος, Σουφλί και Καλαμάτα.

Εμπνευσμένη από τον 
πλούτο των μουσείων τους 
και τη λεπτή γνώση που συ-
ντηρούν, η καλλιτεχνική δι-
ευθύντρια των γυναικείων 
συλλογών Dior θέλησε, με 
αφορμή αυτή την επίδειξη 
Dior, να συνομιλήσει με το-
πικούς τεχνίτες και ατελιέ, τι-
μώντας πανηγυρικά τις πολύ-
τιμες τεχνικές τους.

Κατά τη διάρκεια αυτών 
των συναρπαστικών ταξιδιών, 
η Μαρία Γκράτσια Κιούρι συ-
νάντησε τον Άρη Τζερνοβάκη, 
ράφτη και κεντητή. Η επίσκε-
ψη στο εργαστήρι του κοντά 
στο Άργος, στην περιοχή της 
Πελοποννήσου, ήταν καθο-

ριστική για την καλλιτεχνι-
κή διευθύντρια, η οποία του 
ανέθεσε να κεντήσει ένα σα-
κάκι και μια σάκα Dior χρη-
σιμοποιώντας τη μοναδική 
μέθοδο με την οποία στολί-
ζει, δίνοντάς τους συγχρό-
νως σχήμα, φορέματα και 
αξεσουάρ.

Άλλη συναρπαστική σύν-
δεση με πολιτιστικούς χώ-
ρους: τα εργοστάσια μεταξιού 
στο Σουφλί, και ένα μουσείο 
αφιερωμένο στην τέχνη του 
μεταξιού στην ίδια πόλη – 
πατρογονικό επίκεντρο της 
παραγωγής μεταξιού στην 
περιοχή της Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης – όπου 
διαιωνίζεται η παραδοσιακή 
τεχνική της ύφανσης του με-
ταξιού με αργαλειό ζακάρ. Η 
Μαρία Γκράτσια Κιούρι θέ-
λησε να αναδείξει αυτή την 
πανάρχαια γνώση στη συλλο-

γή Dior Cruise 2022, κυρίως 
μέσα από την επανερμηνεία 
των εμβληματικών μοτίβων 
του οίκου, όπως είναι οι ρίγες 
και το πιε ντε πουλ.

Τέλος, στην Καλαμάτα, 
στην περιοχή της νότιας Πε-
λοποννήσου, η Μαρία Γκρά-
τσια Κιούρι επισκέφθηκε τη 
συλλογή παραδοσιακών ελ-

ληνικών ενδυμασιών « Βι-
κτωρία Γ. Καρέλια », τιμώ-
ντας πανηγυρικά αυτή την 
ανεκτίμητη κληρονομιά την 
οποία και θέλει να μεταδώ-
σει στις νεότερες γενιές μέ-
σω των πολιτιστικών ανταλ-
λαγών που έφεραν στη ζωή 
αυτή τη συλλογή Cruise.

Με αφορμή τις παρα-

πάνω επισκέψεις ο Οίκος 
Christian Dior διοργανώνει 
live streaming του show σε 
κεντρικά σημεία για τους κα-
τοίκους του Άργους της Κα-
λαμάτας και του Σουφλίου.

Ο Δήμος Σουφλίου απευ-
θύνει ανοιχτή πρόσκληση σε 
όποιον επιθυμεί να επισκε-
φτεί  το Βιομηχανικό Συγκρό-

τημα Τζίβρε και να παρακο-
λουθήσει το υπερθέαμα που 
θα παρουσιάσει ο Οίκος Dior.

Κατά τη διάρκεια της Ανα-
μετάδοσης θα τηρηθούν όλα 
τα μέτρα που προστάζουν οι 
υγειονομικές συνθήκες της 
εποχής λόγω της πανδημίας 
του ιού Covid-19.

Η επίδειξη του Όίκου 
Dior live από το Σουφλί! 
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 9ΜΜ ΤΌ 
ΒΙΌΜΗΧΑΝΙΚΌ ΣΥΓΚΡΌΤΗΜΑ 
ΤΖΙΒΡΕ                                    

Ο Δήμος απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση 
σε όποιον επιθυμεί να επισκεφτεί  το 
Βιομηχανικό Συγκρότημα και να 
παρακολουθήσει το υπερθέαμα που θα 
παρουσιάσει ο Οίκος Dior 
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Για την νέα απόφαση της 
Εθνικής Επιτροπής Εμβολια-
σμών που συστήνει πλέον το 
εμβόλιο της Astrazeneca να 
χορηγείται σε ηλικίες 60 ετών 
και άνω, την ώρα που 470.000 
πολίτες έχουν ήδη κάνει την 
πρώτη δόση, στη συντριπτι-
κή τους πλειοψηφία νεότερων 
ηλικιών, μίλησε στο Open ο κα-
θηγητής Φαρμακολογίας του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης Βαγγέλης Μανωλό-
πουλος.

Ο καθηγητής σημείωσε πως 
«μπορούμε να πούμε ότι κι-
νήθηκε λίγο αργά η Επιτροπή 
σε αυτό το θέμα, θα μπορού-
σε να έχει εναρμονιστεί με τις 
αποφάσεις και άλλων χωρών 
νωρίτερα. Βέβαια, το αιτιολό-
γησε με ένα επιδημιολογικό 
σκεπτικό, δηλαδή είπε ότι είχε 
πάρει απόφαση να μη βάλει 
ηλικιακό όριο, πάρα μόνο τα 
30, γιατί υπήρχε μεγάλο ιικό 
φορτίο και το ρίσκο να κολ-
λήσει κάποιος και να νοσήσει 

ήταν μεγαλύτερο,  κι έτσι έπρε-
πε να εμβολιαστούν οι πολί-
τες όσο πιο γρήγορα γινόταν. 
Τώρα που το ιικό φορτίο έχει 
μειωθεί, θεωρεί ότι σχέση ρί-
σκου-οφέλους είναι διαφορε-
τική, κι έτσι προτείνεται αυτό 

το ηλικιακό όριο».
Ο κ. Μανωλόπουλος ση-

μείωσε, ακόμη, πως όσοι έκα-
ναν την πρώτη δόση με τo 
Astra Zeneka και δεν είχαν 
κάποια σοβαρή παρενέργεια, 
δεν έχουν κανένα λόγο να μην 

κάνουν και τη δεύτερη δόση με 
το ίδιο εμβόλιο.

«Δεν άλλαξε κάτι, τα δεδο-
μένα είναι ίδια όσον αφορά το 
εμβόλιο και τι προκαλεί ή δεν 
προκαλεί. Δεν έχουμε καινού-
ρια στοιχεία».

Ερωτηθείς για το εάν είναι 
ασφαλές, ενώ έχει γίνει η πρώ-
τη δόση με Astra Zeneka, που 
είναι διαφορετικής τεχνολογί-
ας από τα εμβόλια της Pfizer 
και της Moderna, η δεύτερη 
δόση να γίνει με κάποιο από 
αυτά τα δύο, σημείωσε: 

«Κάνουμε λίγο αλχημείες σε 
αυτή την περίπτωση, αλλά δεν 
είναι ανησυχητική η αλχημεία 
αυτή. Οι ενδείξεις μας λένε ότι 
και αυτό  προστατεύει κι ότι 
είναι ασφαλές άρα δεν προ-
κύπτει θέμα ότι με αυτό τον 
τρόπο δεν θα έχουμε προστα-
σία. Εξάλλου, κάποιες χώρες 
ήδη κάνουν αυτού του είδος 
το mix & match. Δεν έχει κα-
ταγραφεί κάποιο δυσάρεστο 
περιστατικό, λόγω χορήγησης 
της δεύτερης δόσης με διαφο-
ρετικό εμβόλιο, πέρα από τις 
αναμενόμενες παρενέργειες 
των εμβολιασμών. Δεν υπάρ-
χει φόβος, λοιπόν, απλώς δεν 
υπάρχει λόγος να γίνει η δεύ-
τερη δόση με άλλο εμβόλιο, 
εξάλλου η Επιτροπή Εμβολι-
ασμών δεν το επιτρέπει, πα-
ρά μόνο σε εξαιρετικές περι-
πτώσεις».
Κ.Η.  

Μανωλόπουλος: «Δεν υπάρχει λόγος να 
μη γίνει και η 2η δόση με Astra Zeneka»
ΌΠΩΣ ΤΌΝΙΖΕΙ Ό ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΦΑΡΜΑΚΌΛΌΓΙΑΣ ΤΌΥ ΔΠΘ, 
ΕΦΌΣΌΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ 
ΣΌΒΑΡΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΣΤΗΝ 1Η ΔΌΣΗ ΤΌΥ 
ΕΜΒΌΛΙΑΣΜΌΥ, Η 2Η 
ΜΠΌΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΌ 
ΙΔΙΌ ΕΜΒΌΛΙΌ     

Ωστόσο, είναι ασφαλές και το να γίνει η 2η 
δόση με mrna εμβόλιο, εφόσον συντρέχει 
σοβαρός λόγος 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του 
στρατηγικού σχεδιασμού της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων για την καταπο-
λέμηση του λαθρεμπορίου και 
της διακίνησης ναρκωτικών, 
όπλων, τσιγάρων, ρευστών δι-
αθεσίμων και παραποιημένων 
προϊόντων, η Γενική Διεύθυνση 
Τελωνείων & Ε.Φ.Κ της ΑΑΔΕ 
συνεχίζει τους εκτεταμένους 
και στοχευμένους ελέγχους σε 
ολόκληρη τη χώρα. Ενδεικτικά 
παρατίθενται οι σημαντικότε-
ρες περιπτώσεις κατασχέσεων 
που πραγματοποιήθηκαν στο 
πρώτο τετράμηνο του 2021.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Κατά το ανωτέρω χρονικό 

διάστημα καταγράφηκαν συ-
νολικά οκτώ (8) υποθέσεις κα-
τασχέσεων ναρκωτικών ου-
σιών, με σημαντικότερες τις 
ακόλουθες:

Το Τελωνείο Αερολιμένα 
«Ελ. Βενιζέλος» κατάσχεσε ση-
μαντική ποσότητα ινδικής κάν-
ναβης (7 κιλά και 169 γραμμ) 
μέσα σε δέμα προερχόμενο 
από την Κύπρο.

Το Τελωνείο Ευζώνων κα-
τάσχεσε σημαντική ποσότητα 
ινδικής κάνναβης (5 κιλά και 
266 γραμμ) σε φορτηγό προ-
ερχόμενο από τη Βόρεια Μα-
κεδονία.

Το Τελωνείο Αερολιμέ-
να «Ελ. Βενιζέλος» κατάσχε-
σε σημαντική ποσότητα ινδι-

κής κάνναβης (1 κιλό και 537 
γραμμ) μέσα σε δέμα προερ-
χόμενο από το Μεξικό.

ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ 
-ΘΑΛΑΜΗΓΟΙ

Υπάλληλοι του Τελωνείου 
Κέρκυρας προέβησαν σε δέ-
σμευση πολυτελούς ταχύπλο-
ου/ιδιωτικού σκάφους ανα-
ψυχής, με σημαία Cayman 
Islands, μήκους 27,85 μέτρων, 
το οποίο μέχρι την ημέρα της 
δέσμευσής του κυκλοφορού-
σε, ελλιμενιζόταν και παρέμε-
νε στα ελληνικά χωρικά ύδα-
τα χωρίς να έχει προβεί στις 
προβλεπόμενες διατυπώσεις 
και χωρίς να έχει καταβάλει 
τους αναλογούντες δασμούς, 
φόρους και τέλη ως πλοίο με 
σημαία τρίτης χώρας.

ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ
Οι Τελωνειακές Αρχές κατά 

το διάστημα αυτό πραγματο-
ποίησαν κατασχέσεις όπλων 
και πυρομαχικών. Μεταξύ των 
κατασχεθέντων ήταν μαχαίρια, 
ξιφίδια, σπαθιά κ.λ.π.

Το Τελωνείο Κήπων κατέ-
σχεσε 3 σπαθιά το καθένα μή-
κους 75 εκ., με προέλευση από 
την Τουρκία.

ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Από τις Τελωνειακές Αρχές 
πραγματοποιήθηκαν 1.426 
έλεγχοι για τον εντοπισμό πα-

ραποιημένων προϊόντων, δι-
απιστώθηκαν 28 παραβάσεις 
και εντοπίστηκαν 251.750 τε-
μάχια παραποιημένων προϊό-
ντων, με κυριότερες περιπτώ-
σεις τις εξής:

Το Γ΄ Τελωνείο Πειραιά 
δέσμευσε 33.000 τμχ φιάλες 
κρασιού με προέλευση από τη 
Μολδαβία και με σκοπό να ει-
σαχθούν στις αγορές της Ε.Ε 
ως προϊόντα Η.Π.Α.

Το Γ΄ Τελωνείο Πειραιά κα-
τέσχεσε 77.000 τεμάχια ειδών 
γυναικείας υγιεινής από την 
Κίνα με τελικό προορισμό τον 
Λίβανο.

Το Τελωνείο Αερολιμέ-
να «Ελ. Βενιζέλος» δέσμευσε 
38.210 λεπίδες ξυρίσματος.

Κατασχέθηκε επίσης πλήθος 
από φουλάρια, ζώνες, καλλυ-
ντικά, γυαλιά ηλίου, είδη έν-
δυσης, υπόδησης, ρουλεμάν, 
τσάντες, ρολόγια, αξεσουάρ 

για κινητά κλπ

ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕΣΑ

Δεσμεύθηκαν/κατασχέθη-
καν 118 Ε.Ι.Χ., 1 μοτοσυκλέ-
τα, 1 βυτιοφόρο, 25 φορτηγά, 
6 εμπορευματοκιβώτια και 1 
επικαθήμενο.

Η Ομάδα Δίωξης του Τε-
λωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βε-
νιζέλος» δέσμευσε πολυτελές 
Ε.Ι.Χ μάρκας Mercedes με ξέ-
νες πινακίδες κυκλοφορίας, 
για οδήγηση από μη δικαιού-
χο πρόσωπο.

ΡΕΥΣΤΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
Πραγματοποιήθηκαν 2.534 

έλεγχοι για εντοπισμό αδήλω-
των ρευστών διαθεσίμων και 
εντοπίστηκαν 35 περιπτώσεις 
μη δήλωσης ρευστών δια-
θεσίμων. Δεσμεύθηκαν ρευ-
στά διαθέσιμα συνολικού πο-

σού 667.264,00 ευρώ ενώ 
επιβλήθηκαν και εισπράχθη-
καν πρόστιμα ύψους περίπου 
170.000,00 ευρώ.

Ενδεικτικά, δεσμεύτηκαν 
στο Τελωνείο Αερολιμένα «Ελ. 
Βενιζέλος» 201.500,00 δολά-
ρια Η.Π.Α. σε επιβάτη με προο-
ρισμό από τη Ρωσία προς την 
Ελλάδα.

ΕΙ∆Η Ε.Φ.Κ :
1. ΚΑΠΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ:

Πραγματοποιήθηκαν 3.096 
έλεγχοι και διαπιστώθηκαν 
152 παραβάσεις. Κατασχέθη-
καν 38.397.340 τεμάχια τσι-
γάρων και 3.079.800 γραμ. 
καπνού.
2. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ

Πραγματοποιήθηκαν συ-
νολικά 2006 έλεγχοι, διαπι-
στώθηκαν 114 παραβάσεις και 
κατασχέθηκαν 27.153 λίτρα 
αλκοολούχων προϊόντων.
3. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Πραγματοποιήθηκαν συνο-
λικά 2.793 έλεγχοι και διαπι-
στώθηκαν 206 παραβάσεις.

H Ελεγκτική Υπηρεσία Τε-
λωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής 
πραγματοποιώντας έλεγχο σε 
ατομική επιχείρηση που παρα-
λάμβανε διαλύτες από χώρες 
της Ε.Ε., διαπίστωσε ότι η εν 
λόγω επιχείρηση προμηθεύτη-
κε τους διαλύτες χωρίς πρόθε-
ση χρήσης τους ως διαλυτικό 
αλλά με σκοπό να τους αναμεί-
ξει με άλλα ενεργειακά προϊό-
ντα προκειμένου να αποφύγει 
την καταβολή δασμοφορολο-
γικών επιβαρύνσεων ύψους 
1.200.185,67 ευρώ.

Η Θαλάσσια Ομάδα Ελέγ-
χου της ΕΛΥΤ Αττικής, σε έλεγ-
χο πλοίου διαπίστωσε πλεονά-
ζουσα διαφορά στα καύσιμα 
ιδιοκατανάλωσης συνολικής 
ποσότητας 27,7 Μ/Τ, χωρίς να 
υπάρχουν τα απαραίτητα πα-
ραστατικά για τη νόμιμη κατο-
χή τους. Επιβλήθηκε πρόστιμο, 
οι δε αναλογούντες δασμοί και 
φόροι ανέρχονται στο ποσό 
των 19.000,00 ευρώ.

ΑΛΛΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Σε διενεργούμενους ελέγ-
χους της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής δι-
απιστώθηκαν λαθρεμπορικές 
παραβάσεις, οι οποίες συνίστα-
νται στην καταστρατήγηση της 
τελωνειακής διαδικασίας με 
την οποία παρέχεται απαλλαγή 
Φ.Π.Α. για εμπορεύματα που 
εισάγονται και στη συνεχεία 
αποστέλλονται σε άλλα Κ – Μ. 
Ειδικότερα, εντοπίσθηκαν εται-
ρείες οι οποίες, χρησιμοποιώ-
ντας τo τέχνασμα του εξαφα-
νισμένου εμπόρου “missing 
trader” και της έκδοσης εικο-
νικών στοιχείων, επιχείρησαν 
να διαφύγουν της καταβολής 
συνολικού ποσού Φ.Π.Α. που 
υπερβαίνει τις 220.000,00 €.

Το Τελωνείο Κήπων κα-
τάσχεσε φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα με προέλευση από 
την Τουρκία (110 φιάλες).

Το Τελωνείο Κήπων κατά-
σχεσε, για παράνομη εισαγωγή 
στη χώρα από την Τουρκία, εί-
δη χρυσού (χρυσές λίρες Τουρ-
κίας, βραχιόλια) συνολικού βά-
ρους 211,50 γραμμ.

Τρία… σπαθιά από Τουρκία κατασχέθηκαν στο Τελωνείο Κήπων
Το Τελωνείο Κήπων κατάσχεσε επίσης 
χρυσές λίρες Τουρκίας και κοσμήματα 
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Μετά την επιτυχή ολοκλή-
ρωση της πρώτης πεζοπορικής 
διαδρομής του Δρομέα Θρά-
κης στον Άβαντα, Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης, συνεχίζουμε 
δυναμικά με την δεύτερη σε 
σειρά πεζοπορία, στις 20 Ιου-

νίου, αυτή την φορά αφιερω-
μένη στους δυνατούς και πιο 
«μάχιμους» πεζοπόρους του 
Δρομέα Θράκης και τους φί-
λους του.

Προορισμός το όρος Παγ-
γαίο, μονοπάτι της Μεσορό-
πης, στην Σπηλιά “Βοσκοβρύ-
ση” (Τσομπάν Σουί).

Πρόκειται για μια από τις 
ομορφότερες διαδρομές μιας 
και ο όγκος του Παγγαίου εκ 

των πραγμάτων συγκαταλέγε-
ται ανάμεσα στα ομορφότερα 
και πλουσιότερα, από πλευράς 
πανίδας και χλωρίδας, βου-
νά της χώρας μας. Η δική μας 
Κικη Τσακαλδήμη πρόσφατα 
περπάτησε στο συγκεκριμένο 

μονοπάτι και ο ενθουσιασμός 
και η περιγραφή των τοπίων 
ήταν αρκετά ώστε να επιλε-
χθεί η συγκεκριμένη διαδρομή 
για τους φίλους και μέλη του 
συλλόγου.

Πρόκειται για μονοπάτι 
σπάνιας ομορφιάς με μικρούς 
καταρράχτες και λίμνες, δι-
αθέτει παγκάκια και κιόσκια 
στα σημεία ξεκούρασης, προ-
στατευτικούς φράκτες, ξύλινα 

γεφυράκια και πέτρινα σκα-
λοπάτια.

Το χωριό της Μεσορόπης 
βρίσκεται στο 36ο χιλιόμετρο 
της παλιάς εθνικής οδού Καβά-
λας- Θεσσαλονίκης. Θα ξεκινή-
σουμε την πεζοπορία μας μέ-
σα από το χωριό σε υψόμετρο 
350 μέτρων και θα φτάσουμε 
πρώτα στο σημείο που λέγεται 
“Ομβριός”, εκεί όπου γίνεται 
ο αγιασμός των υδάτων του 
χωριού! Η πορεία μας έπειτα 
θα γίνει ανηφορική και θα μας 
οδηγήσει μέχρι τη σπηλιά της 
“Βοσκόβρυσης” στα 1150 μ. 
Για την επιστροφή μας θα ακο-
λουθήσουμε την ίδια πορεία 
προς τα πίσω. Η διαδρομή που 

θα ακολουθήσουμε στο σύνο-
λό της απευθύνεται σε άτομα 
με καλή φυσική κατάσταση.

Αρχηγός αποστολής: Κική 
Τσακαλδήμη.

Υποστήριξη από την Ελλη-
νική Ομάδα Διάσωσης.

• Συνολικό μήκος διαδρο-
μής: 11 χιλ. (μπρος / πίσω)

• Υψομετρική ανάβαση: 800 
μ.

• Συνολικός χρόνος πεζο-

πορίας: 5 – 6 ώρες
• Βαθμός δυσκολίας δια-

δρομής: 2/2+ (κλίμακα 1 – 5, 
καλή φυσική κατάσταση)*

• Κατάλληλο για παιδιά: 
11+ (απαραίτητη η συνοδεία 
γονέα)

Η χρήση πεζοπορικού πα-
πουτσιού και πεζοπορικών 
μπαστουνιών είναι υποχρεω-
τική.

Η μετακίνηση θα γίνει με 
ναυλωμένο λεωφορείο, το 
οποίο θα πραγματοποιήσει 
στάσεις σε Κομοτηνή και Ξάν-
θη.

Ώρα εκκίνησης από Αλεξαν-
δρούπολη: 7:30πμ

Σημείο αναχώρησης, Χώρος 
στάθμευσης σταδίου Φώτης 
Κοσμάς.

Μετά το πέρας της πεζοπο-
ρίας θα ακολουθήσει γεύμα σε 
παραδοσιακή τοπική ταβέρνα.

*Σημείωση Βαθμού Δυ-
σκολίας: Τεχνικά Εύκολο αλ-
λά ΔΥΣΚΟΛΟ όσον αφορά την 
φυσική κατάσταση, καθώς το 
μονοπάτι είναι μόνιμα ανηφο-
ρικό για 5 χιλιόμετρα και επι-
στροφή από το ίδιο σημείο, 
που σημαίνει ακόμη 5 χλμ μό-
νιμης κατηφόρας.

**Μην ξεχάσετε να πάρετε 
μαζί σας μια μικρή πετσέτα σε 
περίπτωση που επιλέξετε να 
βουτήξετε τα πόδια σας στα 
ευχάριστα παγωμένα νερά των 
μικρών λιμνών που σχηματί-
ζουν οι καταρράκτες!

Θα τηρηθούν αυστηρά τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα της 

Γ.Γ.Α. Αναλυτικά:
1) Συμμετοχή έως 50 πε-

ζοπόρων.
2) Χρήση μάσκας πριν την 

έναρξη και μετά το πέρας της 
πεζοπορίας.

3) Τήρηση απόστασης 2 μέ-
τρων μεταξύ των πεζοπόρων 
κατά τη διάρκεια της πεζοπο-
ρίας.

4) Απαραίτητη η χρήση 
rapid test ή pcr test των τε-
λευταίων 48 ωρών ή self test 
των τελευταίων 24 ωρών.

5) Σύσταση για αποφυγή 
εναγκαλισμών και χειραψιών.

6) Για τους εμβολιασμένους 
δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφα-
ση από την υγειονομική επι-
τροπή, για την απαλλαγή τους 
από τα τεστ συνολικά.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ  11

Ό Δρομέας Θράκης πεζοπορεί 
την Κυριακή στο Παγγαίο 
ΕΠΑΝΗΛΘΑΝ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΌΙ 
ΠΕΖΌΠΌΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΌΜΕΣ    

Η εξόρμηση στη φύση αυτή την φορά 
είναι αφιερωμένη  στους δυνατούς και πιο 
«μάχιμους» πεζοπόρους του Δρομέα Θράκης 
και τους φίλους του.

Για 7η συνεχή χρονιά και 
μετά από απαίτηση των γο-
νέων του Εθνικού και όχι μό-
νο διοργανώνεται το camp 
του Εθνικού για να γνωρί-
σουν οι μικροί μας φίλοι όλα 
τα αθλήματα του Εθνικού και 
φυσικά να περάσουν ένα ευ-
χάριστο καλοκαίρι.

Λόγω του ήδη μεγάλου 
αριθμού εγγραφών σε συν-
δυασμό με τα πρωτόκολλα 
του covid θα τηρηθεί αυστη-
ρά η σειρά προτεραιότητας 
των εγγραφών.

Ξεκινάει στις 28 
Ιουνίου 

7ο Summer Multi Sports 
Camp του Εθνικού Για χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, 

εξαρτημένους από το αλκοόλ και τα 
τυχερά παιχνίδια και τις οικογένειές τους

Συμβουλευτικό Κέντρο Θράκης & Μονάδα 
Οικογενειακής Υποστήριξης

Τούντζας 100, 681 00 Αλεξανδρούπολη Τηλ.: 25510 89595, φαξ: 25510 89596
Ημέρες & ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:00-16:00

Γ. Ζαρίφη & Πύργου, 69100 Κομοτηνή (Πολυλειτουργικό Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών 
Δήμου Κομοτηνής) Τηλ.: 25310 37842, φαξ: 2531037798

• Η προσέλευση στο πρόγραμμα είναι εθελοντική.
• Οι υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής & θεραπείας παρέχονται δωρεάν. 
• Δεν χορηγούνται υποκατάστατα ή φάρμακα.
• Οι υπηρεσίες παρέχονται με σεβασμό στο απόρρητο.

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ)
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Στο βήμα της Βουλής πα-
ρουσιάστηκε την Τρίτη (15/6) 
ο Υφυπουργός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγε-
νάκης, ο οποίος ανέλυσε τι 
ισχύει με τiς β’ ομάδες της 
Super League 1, την ανά-
πλαση στον Βοτανικό και την 
αναδιάρθρωση των επαγγελ-
ματικών κατηγοριών.

Αναλυτικά η ομιλία του 
Λευτέρη Αυγενάκη:
Τι θα ισχύσει για β’ 
ομάδες και Βοτανικό

Σημεία από τη σημερινή 
ομιλία στη Βουλή του Υφυ-
πουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Λευτέρη Αυ-
γενάκη, στην 4η και τελευ-
ταία συνεδρίαση της Διαρ-
κούς Επιτροπής Μορφωτικών 
Υποθέσεων για το σχέδιο νό-
μου “Αναμόρφωση θεσμικού 
πλαισίου της Επιτροπής Επαγ-
γελματικού Αθλητισμού, δια-
τάξεις εναρμόνισης με ολιστι-
κή μελέτη FIFA-UEFA για το 
ποδόσφαιρο και την Ελληνική 
Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, 
αναδιάρθρωση επαγγελμα-
τικών κατηγοριών ποδοσφαί-
ρου, λειτουργική ενίσχυση 
Εθνικού Οργανισμού Κατα-
πολέμησης Ντόπινγκ, ανα-
μόρφωση θεσμικού πλαισί-
ου προπονητών αθλημάτων 
και λοιπές τροποποιήσεις της 
αθλητικής νομοθεσίας”, το 
οποίο θα εισαχθεί για ψήφι-
ση στην Ολομέλεια, μεθαύριο 
Πέμπτη, 17 Ιουνίου.

Α. ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ/
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 
ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

• Η αναδιάρθρωση των κα-
τηγοριών επαγγελματικού πο-
δοσφαίρου μέσω συγχώνευ-
σης σε μια ενιαία κατηγορία, 
της Super League 2 με την 
Football League, διορθώνει 
το πανθομολογούμενα απο-
τυχημένο μοντέλο που εφαρ-
μόστηκε το 2019.

Τότε νομοθετήθηκαν τρεις 
επαγγελματικές κατηγορίες, 
όπου κάθε Αθλητική Ανώνυ-
μη Εταιρία στην κατώτερη, 
την Football League, μπο-
ρούσε να συσταθεί με μόλις 
30.000€, με υποσχέσεις χο-

ρηγιών από την ΕΡΤ και χω-
ρίς να διασφαλίζεται κανένα 
κριτήριο βιωσιμότητας.

-Επειδή, λοιπόν, οι οικο-
νομικο-κοινωνικές συνθήκες, 
αλλά και οι ποδοσφαιρικές, 
στη χώρα απαιτούν αυξημένη:

Βιωσιμότητα
Αξιοπιστία
Ανταγωνιστικότητα
Ποιότητα και
Αναπτυξιακά κριτήρια
Προχωράμε σε μια ενιαία 

2η επαγγελματική κατηγο-
ρία, κάτω από τη «βιτρίνα» 
της Super League 1, με ισχυ-
ρές ΠΑΕ που

•  θα έχουν Μετοχι-
κό Κεφάλαιο τουλάχιστον 
350.000€ (αντί 100.000€ 
που ίσχυε έως τώρα για την 
SL2 και 30.000€ για FL), με 
συνακόλουθη αύξηση στις 
700.000€ για την Super 
League 1 (από 500.000€),

•  θα καταθέτουν Εγγυη-
τική Επιστολή στην ΕΕΑ του-
λάχιστον 150.000€ (αντί 
15.000€),

οι μισοί ποδοσφαιριστές 
τους, τουλάχιστον, που θα 
δηλώνονται κάθε φορά στο 
φύλλο αγώνα, θα πληρούν 
τις προϋποθέσεις συμμετο-
χής σε ελληνική εθνική ομά-
δα, οποιασδήποτε ηλικιακής 
κατηγορίας,

•  θα έχουν τουλάχιστον 
3ετή συμφωνία κεντρικής δι-
αχείρισης τηλεοπτικών δικαι-
ωμάτων,

•  θα εισπράττουν το 15% 
του ποσού για τον επαγγελ-
ματικό αθλητισμό -και έως 
7.500.000€ ετησίως- από τη 
νέα φορολόγηση των κερδών 
των παικτών του στοιχήματος,

•  δεν θα ξεπερνούν σε 
αριθμό τις 18 ομάδες το κα-
λοκαίρι του 2024, με ανά-
λογους υποβιβασμούς και 
προβιβασμούς από την ερασι-
τεχνική Γ’ Εθνική, όπως έχουν 
δεσμευθεί ΕΠΟ και SL2,

•  ειδικά για τη φετινή σε-
ζόν, η αναπροσαρμογή των 
Μετοχικών Κεφαλαίων θα 
έχει ολοκληρωθεί έως τις 23 
Ιουλίου, προκειμένου κατό-
πιν η ΕΕΑ να ελέγξει όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά 
και να δώσει ή όχι πιστοποι-
ητικό συμμετοχής,

•  για την απόκτηση με-
τοχών, αύξηση του Μετο-
χικού Κεφαλαίου και κατά-
θεση εγγυητικής Επιστολής 

από φυσικό πρόσωπο, πέραν 
των υπολοίπων προϋποθέ-
σεων του νόμου, θα απαι-
τείται πλέον και η προσκό-
μιση Δήλωσης Περιουσιακής 
Κατάστασης (Πόθεν Έσχες), 
προκειμένου να δικαιολογεί-
ται πλήρως η προέλευση των 
χρημάτων.
Β. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Β’ 
ΟΜΑ∆ΩΝ ΤΩΝ ΠΑΕ 
ΤΗΣ SUPER LEAGUE 1

Νομοθετούμε τη δυνατό-
τητα συγκρότησης Β’ ομάδας 
για τις ΠΑΕ της Super League 
1, κατόπιν συμφωνίας των 
αρμοδίων ποδοσφαιρικών 
φορέων (ΕΠΟ, SL1 και SL2).

Η δημιουργία Β’ ομάδων 
έχει εντελώς αναπτυξιακά χα-
ρακτηριστικά:

•  Δεν διοργανώνεται στη 
χώρα μας Πρωτάθλημα για 
επαγγελματίες κάτω των 23 
ετών, με συνέπεια κάθε χρόνο 
οι ΠΑΕ να αναζητούν ποδο-
σφαιρική «στέγη» για τους τα-
λαντούχους παίκτες τους, με-
ταξύ των 19 και των 23 ετών, 
ώστε να αποκτήσουν τις κα-
τάλληλες εμπειρίες προκειμέ-
νου να μπορέσουν να αγωνι-
στούν κατόπιν στην Α’ ομάδα.

•  Έτσι, έως τώρα δίδονταν 
μαζικά δανεικοί από τις ΠΑΕ 
τους, εντός και εκτός συνό-
ρων και έπαυαν να έχουν ενι-
αία εκπαίδευση, εποπτεία και 
εξέλιξη, κάτι που αποβαίνει 
εις βάρος του ποδοσφαίρου 
μας συνολικά.

•  Η συμμετοχή τους στην 
Super League 2 θα αυξή-
σει τον ανταγωνισμό και την 
εμπορικότητα της διοργάνω-
σης.

•  Οι Β’ ομάδες, φυσικά, 
απαγορεύεται να αγωνίζονται 
στην ίδια κατηγορία με τη μη-
τρική ΠΑΕ, ενώ μπορούν να 
επιλέξουν εάν θα συμμετά-
σχουν στην Super League 2 
ή στην ερασιτεχνική Γ’ Εθνική.

•  Κάθε άλλη προϋπόθεση 
συμμετοχής των Β’ ομάδων 
θα καθορίζεται από τους κα-
νονισμούς της ΕΠΟ.

•  Ρητά θα προβλέπεται, 
έναντι οποιασδήποτε διαφο-
ρετικής πρόβλεψης καταστα-
τικού ή κανονισμού, ότι δεν 

υφίσταται κανένα όριο ηλι-
κίας στο δικαίωμα εγγραφής 
μέλους σε αθλητικό σωμα-
τείο, το οποίο πληροί τα λοι-
πά κριτήρια του νόμου. Κατά 
συνέπεια δεν υφίσταται και 
όριο ηλικίας για την έκδοση 
δελτίου ερασιτέχνη αθλητή.

•  Όσο κι αν ακούγεται 
παράδοξο και πρωτοφανές, 
υπάρχει Ομοσπονδία, ο ΣΕ-
ΓΑΣ εν προκειμένω, που τα 
τελευταία χρόνια ΑΠΑΓΟΡΕΥ-
ΕΙ να ανακαλύψει ο καθένας 
από εμάς τη χαρά του οργα-
νωμένου αθλητισμού, εφό-
σον έχει συμπληρώσει το 35ο 
έτος της ηλικίας του. Δεν επι-
τρέπει την έκδοση δελτίου 
ερασιτέχνη αθλητή μεγαλύ-
τερου των 35 χρόνων, κάτι 
που είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ και 
δεν χρειάζεται, φαντάζομαι, 
περισσότερη τεκμηρίωση το 
αυτονόητο.

•  Ωστόσο, θα πω μόνο το 
εξής: Εκείνοι που μας κατα-
κεραύνωναν και μας ύβριζαν 
διότι θεσπίσαμε στα διεθνή 
πλαίσια «καλής διακυβέρνη-
σης στον αθλητισμό” το όριο 
ηλικίας στα 70 έτη για την 
εκλογή στο ΔΣ των Ομοσπον-
διών, οι ίδιοι δεν επέτρεπαν 
στους άνω των 35 ετών την 
άθληση!

ΕΠΟ: «Ναι» στις 
Β’ ομάδες, κόντρα 
λιγκών στο πόσοι θα 
ανέβουν και παρέμβαση 
Ζαγοράκη!

Θετική είναι η ΕΠΟ στη δη-
μιουργία Β’ ομάδων των ΠΑΕ 
της Super League και στην 
τοποθέτησή τους στο πρω-
τάθλημα της Super League 
2, όπως προέκυψε από την 
συνεδρίαση της Επιτροπής 
Επαγγελματικού Ποδοσφαί-
ρου της ομοσπονδίας την Τρί-
τη (15/6).

Όμως η συνέχεια ήταν η 
απολύτως αναμενόμενη: Δεν 
υπήρχε περίπτωση η Super 
League 2 που υποτίθεται 
πως του χρόνου θα αριθμεί 
36 ομάδες, να δεχτεί να ανε-
βαίνει στην Super League 1 
μόνο μία ομάδα και άλλη μία 
να δίνει μπαράζ!

Τι ζητάει λοιπόν η δεύτερη 
κατηγορία, ώστε να δεχτεί τις 
Β’ ομάδες του Ολυμπιακού, 
του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ 
και του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλη-
μά της Όπως προέκυψε από 
τη συνεδρίαση της Επιτροπής 
Επαγγελματικού Ποδοσφαί-
ρου της ΕΠΟ, ζητάει να ανε-
βαίνουν δύο ομάδες απ’ ευ-
θείας, αλλά και μία τρίτη να 
δίνει αγώνα μπαράζ!

Η Super League 2 
ζητάει ακόμα:

– Οι Β’ ομάδες να μη με-
τέχουν στα πλέι οφ (θα μετέ-
χουν στα πλέι άουτ), να μην 
μπορούν να συμμετέχουν στο 
εκάστοτε πρωτάθλημα πλέον 
των τεσσάρων, να μην έχουν 
δικαίωμα ψήφου στα ΔΣ, να 
μη μετέχουν στα έσοδα και 
να έχουν στο φύλλο αγώνα 
ποδοσφαιριστές ηλικίας έως 
23 ετών και μόνο τρεις πέραν 
αυτής της ηλικίας.

– Η SL1 να βοηθήσει για 
την εξεύρεση τριετούς τηλε-

οπτικού συμβολαίου.
– Να επιτρέπεται ο δανει-

σμός ποδοσφαιριστών από 
ομάδες της SL1 σε αυτές της 
SL2.

Όπως γίνεται εύκολα αντι-
ληπτό, η Super League 1 δεν 
θα συναινέσει εύκολα στα αι-
τήματα της δεύτερη κατηγο-
ρίας. Αυτό, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες του sport-fm.gr, 
προκάλεσε την παρέμβαση 
του Θοδωρή Ζαγοράκη στην 
Επιτροπή Επαγγελματικού 
Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, με 
τον πρόεδρο της ομοσπον-
δίας να ζητάει από τις δύο 
επαγγελματικές λίγκες να κά-
τσουν τραπέζι άμεσα, ώστε 
να βρουν λύση και το θέμα 
να λήξει.

Super League 2: 
Πρεμιέρα στις 12 
Σεπτεμβρίου με 
εμβολιασμένους παίκτες 
και τεχνικά επιτελεία

Την έναρξη του πρωταθλή-
ματος στις 12 Σεπτεμβρίου 
αποφάσισε την Τρίτη (15/06) 
το ΔΣ των Super League 2, 
Football League.

Η διοργανώτρια αρχή, μά-
λιστα, έχει ζητήσει από τους 
αρμόδιους φορείς τον μαζικό 
εμβολιασμό των ποδοσφαιρι-
στών και να ενσωματωθούν 
στη διαδικασία τα μέλη των 
τεχνικών τιμ. Σύμφωνα με 
την ενημέρωση, τις προσε-
χείς ημέρες θα καθοριστούν 
οι σχετικές ημερομηνίες.

Ακολούθως ο πρόεδρος 
της λίγκας, Λεωνίδας Λεου-
τσάκος προγραμμάτισε να 
συμμετάσχει στη συνεδρία-
ση της Επιτροπής Επαγγελ-
ματικού Ποδοσφαίρου, προ-
κειμένου εκεί να αναπτύξει 
τις προϋποθέσεις κάτω από 
τις οποίες η Super League 
2 δέχεται τη συμμετοχή των 
Β ομάδων στο πρωτάθλημα.

Στη Βουλή όλο το σχέδιο των 
αλλαγών στο ελληνικό ποδόσφαιρο 
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: 
“ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΗΓΌΡΙΩΝ ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ Β’ 
ΌΜΑΔΕΣ”                          

ΕΠΟ: «Ναι» στις Β’ ομάδες, κόντρα λιγκών 
στο πόσοι θα ανέβουν και παρέμβαση 
Ζαγοράκη! Super League 2: Πρεμιέρα στις 
12 Σεπτεμβρίου με εμβολιασμένους παίκτες 
και τεχνικά επιτελεία
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Πάτρα   11  /  6  / 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση μίας κενής θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκου-
ρου Καθηγητή με θητεία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπι-
στημίου Πατρών. 

   
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Μία κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με 

θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοθεραπεία στην Τρίτη Ηλικία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1296/7-6-2021 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 8-6-2021)
ΑΔΑ: ΨΕΘΩ469Β7Θ-ΟΒ6   
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 22073
Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση 

είναι στις   12  /  8   / 2021
   Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρί-

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

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επι-
σκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και  να επικοινωνούν στα τη-
λέφωνα και e-mail που αναγράφονται:   

Φυσικοθεραπείας:    
e-mail: physiosecr@upatras.gr 
Ιστότοπος: www.physio.upatras.gr 
τηλ.: 26910-61270

Ο Πρύτανης 
ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 
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Επιφυλλίδες 
Μαζί σας κάθε Πέμπτη

«20 Ιουνίου, Διεθνής 
Ημέρα Προσφύγων»

Τ
ην Κυριακή που μας έρχεται, 20 
Ιουνίου, η ανθρωπότητα θα γιορ-
τάσει την Ημέρα της υποκρισίας. 
Είναι η «Παγκόσμια Ημέρα Προ-
σφύγων». 

Η προσφυγιά ξεκίνησε κύρια με-
τά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, που πάνω από 
1.000.000 άνθρωποι ξεσπιτώθηκαν, αναζητώ-
ντας καταφύγιο σε άλλα κράτη, σε αναζήτηση 
μιας καλύτερης ζωής, χωρίς να έχει τέλος…, παρ’ 
ό,τι έχουν περάσει τόσα χρόνια.

Στον απόηχο του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, το 
1951 υπογράφεται η Συνθήκη της Γενεύης, σύμ-
φωνα με την οποία όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαί-
ωμα να ζητήσουν άσυλο και να βρουν ασφαλές 
καταφύγιο σε άλλη χώρα. 

Η χώρα μας επικύρωσε τη Συνθήκη της Γε-
νεύης το 1959 και σύμφωνα μ’ αυτήν η χώρα 
μας είναι υποχρεωμένη να… υποδέχεται και πε-
ριθάλπει τους πρόσφυ-
γες, αν και η χώρα μας 
δεν έχει τις δομές και 
τους θεσμούς για την 
υποδοχή τους όπως 
και οι άλλες χώρες τις 
Ευρώπης. 

Κύρια σημεία εισό-
δου είναι τα Ελληνο-
τουρκικά σύνορα και 
τα νησιά του βορειοα-
νατολικού Αιγαίου.

Πρόσφυγες δε θεω-
ρούνται όλοι οι αλλοδα-
ποί που ζουν σε μια χώρα.

Πρόσφυγες είναι εκείνοι που αναγκάζο-
νται να πάρουν την οδυνηρή απόφαση να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και την πα-
τρίδα τους λόγω δικαιολογημένου φόβου 
διώξεων για λόγους φυλής, εθνικότητας, 
θρησκείας και πολιτικών πεποιθήσεων. Οι 
άνθρωποι αυτοί έχουν το δικαίωμα να ζή-
σουν με ασφάλεια και να τύχουν δίκαιης 
και ανθρώπινης μεταχείρισης στη χώρα που 
τους… φιλοξενεί.

Εκατομμύρια άνθρωποι παγκόσμια, πολιτικοί 
και κοινωνικοί πρόσφυγες, αναζητούν ελπίδα ζω-
ής σε κάποια άλλη χώρα, ώστε να σταματήσει η 
Οδύσσειά τους.

Η χώρα μας έχει βιώσει το δράμα της προ-
σφυγιάς πολλές φορές, ιδίως στη διάρκεια του 
προηγούμενου αιώνα, που πάνω από 1.000.000 
πρόσφυγες ξεριζώθηκαν από τα σπίτια τους 
στη Μικρά Ασία και τον Πόντο και έχει ορί-
σει την 19η Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης της 
Ποντιακής Γενοκτονίας, που 353.000 σφα-
γιάσθηκαν.

Το ερώτημά μου είναι:
Γιατί η Ευρώπη γυρνά την πλάτη σε όσους 

αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρί-
δα τους; Ας μη ξεχνάμε πως οι πρόσφυγες 
δεν είναι απρόσωπες μάζες που εκλιπαρούν 
συμπόνια. Είναι άνθρωποι που βρέθηκαν 
στη δίνη μεγάλων γεγονότων και ανακα-
τατάξεων του αιώνα μας. Ο δυτικός κόσμος 
έχει μεγάλη ευθύνη για τα τεκταινόμενα στο 
λεγόμενο Τρίτο κόσμο. Καλά θα κάνει η Ευ-
ρώπη να μη τους γυρίζει την πλάτη. Οφείλει 
να εξαντλεί τις καλές προθέσεις της στην 
φιλανθρωπία… και να μην κλείνει τη «νόμι-
μη» είσοδό τους, για να μην αναγκάζονται 
οι μετανάστες να στρέφονται στους δουλε-
μπόρους και σε παράνομες εισόδους… 

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Γνώμη

Ενεργειακές κοινότητες - 
Ένας δημοκρατικός θεσμός που βάλλεται

Κ
λείσαμε τρία χρόνια από τη δημοσίευση του Νόμου 
4513/2018 για την ίδρυση Ενεργειακών Κοινοτήτων. 
Σ΄αυτό το χρονικό διάστημα αρκετοί συμπολίτες μας 
υποδέχθηκαν τον θεσμό με ενθουσιασμό και από πα-
θητικοί καταναλωτές ορυκτών καυσίμων μετατράπηκαν 
σε μικροπαραγωγούς καθαρής ενέργειας με τη φιλοδο-

ξία της μαζικής κοινωνικής συμμετοχής στην ενεργειακή μετάβαση 
και στην πράσινη και αειφόρο οικονομική ανάπτυξη του τόπου .

  Τα τρία αυτά χρόνια ζωής του θεσμού είναι μια ελάχιστη χρο-
νική διάρκεια για τον συνηθισμένο γραφειοκρατικό χρόνο ωρίμαν-
σης αντίστοιχων αδειών ΑΠΕ.

Τι είναι όμως μία Ενεργειακή Κοινότητα.
 Ενεργειακές Κοινότητες είναι τοπικοί αστικοί συνεταιρισμοί ει-

δικού σκοπού και έχουν ως βασική τους αρχή τη διάχυση του οφέ-
λους στα μέλη της ενεργειακής κοινότητας, καθώς και της τοπικής 
κοινωνίας. Το στοιχείο της τοπικότητας είναι κεντρικό 
στο σχεδιασμό τους, καθώς βασική επιδίωξή τους εί-
ναι η παραγωγή προστιθέμενης αξίας για τις τοπικές 
κοινωνίες. Έτσι δίνουν την  δυνατότητα σε τοπικές 
κοινωνίες, ιδιώτες-πολίτες, Οργανισμούς Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, καθώς και σε άλλα νομικά πρόσωπα να 
αναπτύξουν επενδυτικά εγχειρήματα   με αποκεντρω-
μένες, αποδοτικότερες και καινοτόμες λύσεις παρα-
γωγής και χρήσης ενέργειας που θα βασίζονται στην 
τοπική συμμετοχή και πρωτοβουλία, αξιοποιώντας τις 
καθαρές μορφές ενέργειας. 

Στόχος των Ενεργειακών Κοινοτήτων είναι να προ-
ωθήσουν μέσα από τη συμμέτοχή στο εγχείρημα αυτό 
απλών πολιτών και όχι μέσω των λίγων και ισχυρών 
μεγάλων τοπικών και διεθνών εταιριών του ενεργει-
ακού τομέα  την αλληλέγγυα οικονομία, την καινοτο-
μία στον ενεργειακό τομέα, να καταπολεμήσουν την ενεργειακή 
φτώχεια, να προωθήσουν τη βιώσιμη παραγωγή, την αποθήκευση 
και τη διαχείριση της ενέργειας ,την αυτοπαραγωγή και ιδία κα-
τανάλωση, και να βελτιώσουν την ενεργειακή ασφάλεια και την 
ενεργειακή αυτονομία .

Έτσι λοιπόν για πρώτη φορά έχουμε μέσω των Ενεργειακών 
Κοινοτήτων εφαρμογή της ενεργειακής δημοκρατίας. Δίνεται για 
πρώτη φορά η δυνατότητα στους πολίτες, στους τοπικούς φορείς, 
όπως οι δήμοι και οι περιφέρειες και σε μικρές και μεσαίες τοπικές 
επιχειρήσεις να συμμετάσχουν ισότιμα παράλληλα με τους αντα-
γωνιστικούς τοπικούς και διεθνείς γίγαντες της παραγωγής ενέρ-
γειας στην ενεργειακή μετάβαση και τον ενεργειακό σχεδιασμό . Οι 
Ενεργειακές Κοινότητες με τη δράση τους πετυχαίνουν την ενίσχυ-
ση της συμμετοχής των πολιτών στην παραγωγή ενέργειας μέσω 
της άμεσης ενεργής εμπλοκής τους σε ενεργειακά εγχειρήματα, με 
προτεραιότητα στα εγχειρήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
και την προώθηση ενός μοντέλου αποκεντρωμένης παραγωγής 
ενέργειας  κάτι το οποίο οδηγεί  στον επιθυμητό εκδημοκρατισμό 
του ενεργειακού συστήματος . 

Με τις Ενεργειακές Κοινότητες παύει η παραγωγή ενέργειας να 
είναι αποκλειστικότητα των λίγων και ισχυρών. Όλα τα μέλη μια 
Ενεργειακής Κοινότητας  έχουν ίσο δικαίωμα στη λήψη αποφάσεων 
καθώς ο νόμος 4513/18 προβλέπει σε κάθε μέλος να αντιστοιχεί 
μία ψήφος ανεξαρτήτως του συνεταιριστικού μεριδίου που αυτό 
κατέχει . Στο πλαίσιο της διατήρησης της τοπικότητας του χαρα-
κτήρα της Ενεργειακής Κοινότητας τίθενται ορισμένες προϋποθέ-
σεις και ελάχιστα όρια όσον αφορά στην σχέση των μελών της με 
τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η έδρα της . Τίθενται επίσης περι-
ορισμοί στο ποσοστό των συνεταιριστικών μερίδων που μπορούν 
να κατέχουν τα μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας  , για την διατή-
ρηση του συνεταιριστικού της χαρακτήρα.  Με αυτό τον τρόπο οι 
πολίτες και οι υπόλοιποι τοπικοί φορείς αποκτούν ταυτόχρονα διτ-
τό ρόλο. Είναι ταυτόχρονα καταναλωτές και  παραγωγοί ενέργει-
ας (prosumers) και τα κέρδη από τη λειτουργία των Ενεργειακών 
Κοινοτήτων έχουν κοινωνική συνείδηση, διότι στοχευμένα διαχέ-
ονται στους πολίτες της κάθε τοπικής κοινωνίας κι υποστηρίζουν 
ευρύτερα σχέδια ανάπτυξης. Έτσι ο πλούτος δεν συγκεντρώνεται 
στα χέρια των λίγων και ισχυρών, αλλά αυξάνεται το πραγματι-
κό κατά κεφαλήν εισόδημα των πολιτών της τοπικής κοινωνίας.

Οι Ενεργειακές Κοινότητες για να πετύχουν αυτή την ενεργεια-
κή δημοκρατία είχαν κάποια προνόμια μέχρι πριν μερικούς μήνες. 
Έτσι οι αιτήσεις που υποβάλλονται από Ενεργειακές Κοινότητες 
για χορήγηση άδειας παραγωγής στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργει-
ας (ΡΑΕ) για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 
και Υβριδικούς Σταθμούς εξετάζονταν κατά προτεραιότητα έναντι 
των υπόλοιπων αιτήσεων, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική 
ή ειδική διάταξη. Επίσης δινόταν προτεραιότητα και στην εξέταση 

των αιτήσεων για χορήγηση προσφορών σύνδεσης από τους αρ-
μόδιους διαχειριστές καθώς και στην εξέταση των αιτήσεων για 
την έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Επίσης υπήρχαν  ευνοϊκές 
διατάξεις αδειοδότησης, όρων σύνδεσης και εγγυημένων τιμών 
πώλησης της κιλοβατώρας.

Τα παραπάνω προνόμια με τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτο-
βουλίες της  κυβέρνησης καταργήθηκαν. Συγκεκριμένα  με το Ν. 
4643/2019 (άρθρο 44) και την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑ-
ΠΕΕΚ/28857/1083 (ΦΕΚ 940/Β/20-3-2020)  αφαίρεσε από τις 
Ενεργειακές Κοινότητες την προτεραιότητα εξέτασης όρων σύν-
δεσης.  Με πρόσφατο επίσης νόμο  του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας (Άρθρο 160 του ν. 4759/2020),  από το 2021 
οι περισσότερες και από το 2022 όλες ανεξαιρέτως οι Ενεργειακές 
Κοινότητες υποχρεώνονται να ανταγωνίζονται ιδιώτες επενδυτές 
σε μειοδοτικές προσφορές για την εξασφάλιση λειτουργικής ενί-

σχυσης των έργων ΑΠΕ. Η εξέλιξη αυτή καταργεί 
τον διαχωρισμό μεταξύ Ενεργειακών Κοινοτήτων και 
ιδιωτών επενδυτών οι οποίοι έχουν ιδρύσει άλλου 
τύπου εταιρίες κεφαλαιουχικής κυρίως μορφής όπως 
Α.Ε. , Ι.Κ.Ε. κ.λ.π.. Με δεδομένο ότι είναι πρακτικά αδύ-
νατο οι Ενεργειακές Κοινότητες να ανταγωνιστούν 
επί ίσοις όροις τις ήδη υπάρχουσες εταιρίες γίγαντες 
ιδιωτών μεγαλοεπενδυτών που δραστηριοποιούνται 
εδώ και πολλά χρόνια στον τομέα της ενέργειας  , 
οι οποίοι έχοντας στη διάθεσή τους κεφάλαια τάξης 
ανώτερα από τους απλούς πολίτες, έχουν τη δυνα-
τότητα να δημιουργούν ωκεανούς φωτοβολταϊκών 
και άλλων ΑΠΕ, κάνοντας με αυτό τον τρόπο οικο-
νομίες κλίμακος , ουσιαστικά καταργεί κάθε κίνητρο 
για σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας από πολίτες και 
ΟΤΑ από τη νέα χρονιά αποκλείοντας την συνύπαρξη 

στον τομέα των ΑΠΕ τους πάντες εκτός από το μεγάλο κεφάλαιο.
 Με τον ίδιο Νόμο η κυβέρνηση επέβαλε και διατάξεις τιμωρη-

τικού χαρακτήρα, ζητώντας αναδρομικά την αλλαγή της σύνθεσης 
των Ενεργειακών Κοινοτήτων λίγες ημέρες πριν την αλλαγή του 
έτους. Έτσι παρατηρήθηκε το φαινόμενο στις υπηρεσίες ΓΕΜΗ τε-
λευταίες μέρες πριν την αλλαγή του έτους να κατατίθενται πλήθος 
τροποποιήσεων καταστατικών των Ενεργειακών Κοινοτήτων ώστε 
να μην τιμωρηθούν με την απώλεια σταθερής τιμής κιλοβατώρας .

Η έλλειψη επίσης κρατικών επενδύσεων στην αναβάθμιση του 
δικτύου μεταφοράς ρεύματος (καλωδίων και υποσταθμών), προ-
κειμένου να δεχτεί το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον των επεν-
δυτών για την παραγωγή ενέργειας μέσω ΑΠΕ,  αποτρέπει την 
είσοδο σε μικροεπενδυτές και Ενεργειακές Κοινότητες, καθώς 
μόνο οι  εταιρίες γίγαντες που έχουν στην διάθεσή τους σχεδόν 
απεριόριστα κεφάλαια μπορούν να επενδύσουν στην αναβάθμι-
ση του δικτύου μεταφοράς ενέργειας προκειμένου να ξεκινήσουν 
την παραγωγή ενέργειας, εξυπηρετώντας φυσικά αποκλειστικά και 
μόνο  τον εαυτό τους και μην επιτρέποντας τρίτους να εισέλθουν 
στα δικά τους δίκτυα μεταφοράς.

Όλα αυτά αν συνδυαστούν  με την δυσχερή πρόσβαση σε τρα-
πεζικά δάνεια, την ανυπαρξία κρατικών ενισχύσεων για τις Ενερ-
γειακές Κοινότητες καθώς και με τις παράλογα μικρές προθεσμί-
ες εξασφάλισης όρων σύνδεσης και υπογραφής συμβάσεων για 
τα μικρά έργα ΑΠΕ που θα οδηγήσουν τα περισσότερα από αυτά 
στη απόρριψή και τη μη υλοποίησή τους, δείχνουν ολοφάνερα τις 
προθέσεις της κυβέρνησης να εξυπηρετήσει αποκλειστικά και μό-
νο το μεγάλο κεφάλαιο, τους μεγάλους εγχώριους και διεθνείς 
παίχτες της ενέργειας.

Οι ενεργειακές κοινότητες ενσωματώνουν μοναδικές αρχές 
αυτονομίας και δημοκρατικής διακυβέρνησης,  αλλά έχουν ταυ-
τόχρονα αρκετούς νομοθετικούς και οικονομικούς περιορισμούς 
στον τόπο και στον τρόπο δράσης τους. Επομένως διαφέρουν από 
άλλες παραδοσιακές εμπορικές εταιρικές μορφές στον τομέα της 
ενέργειας,. Γι’ αυτό το λόγο και η κυβέρνηση με το νομοθετικό της 
έργο  οφείλει  να λάβει υπόψη αυτή τη διαφοροποίηση ώστε να 
διασφαλιστεί η ισότητα στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, με έμφαση στον ιδιαίτερο κοινωνικό ρόλο που μπορούν να 
επιτελέσουν οι Ενεργειακές Κοινότητες, και την προστιθέμενη αξία 
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο που μπορούν να προσφέρουν 
, να  προασπίσει το δικαίωμα των πολιτών στην ενεργειακή δημο-
κρατία καταργώντας τις επίμαχες διατάξεις και να μην μετατρέ-
ψει την  αγορά ενέργειας ένα ολιγοπώλιο των λίγων και ισχυρών.

*Δημοσθένης Φωτιάδης
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω
Αντιπρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξ/πολης
Νομικός Σύμβουλος ΓΕΜΗ Έβρου

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 
ΦΩΤΙΑΔΗ*
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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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 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 SUDUKU

6 8 7 2

4 6 3

5 4 3

6 9

9 3 2 8 1 7

6 1

3 8 5

4 7 1

7 1 2 9

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.64)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jun 16 10:23:38 2021 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.61)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Jun 15 09:55:56 2021 GMT. Enjoy!

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
ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844
ΟΑΕ∆ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

8 1

4 2 3 6 8

2 9 6

7 4 8 3 9

9

6 4 7 2 1

2 4 1

5 2 4 6 9

7 8

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.48)
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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
Παπαδημητρίου 14 Μαΐου 8 
✆2551080077
ΦΕΡΕΣ
Μαλάκης Ορφέως 2 ✆25550 
24333
ΣΟΥΦΛΙ 
Τσώνης και ΣΙΑ Ο.Ε. 
✆2554022232
∆I∆YMOTEIXO
Πατσιουρίδης Παρασκευ-
άς Βασ. Αλεξάνδρου 20 
✆2553022322
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
Μπέδρελης Χριστόδουλος Αγ. 
Θεοδωρων 150 ✆2552029084

σαν σημερα
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1462
Ο Βλαντ Γ’ ο Παλουκωτής 
(ο ρουμάνος ευγενής που 
ενέπνευσε τον μύθο του 
Δράκουλα) προσπαθεί να 
δολοφονήσει τον σουλτάνο 
Μεχμέτ Β’, αλλά αποτυγχά-
νει και αναγκάζεται να απο-
συρθεί από τη Βλαχία.

1885
Το Άγαλμα της Ελευθερίας 
φθάνει στο λιμάνι της Νέ-
ας Υόρκης, ως δώρο των 
Γάλλων προς τους Αμερι-
κανούς.

1917
Η Ελλάδα εισέρχεται επι-
σήμως στον Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο.

1961
Εγκαινιάζεται το νέο τουρι-
στικό ξενοδοχείο της Πάρ-
νηθας «Μον Παρνές», από 
τον υπουργό Προεδρίας 
Κωνσταντίνο Τσάτσο, πα-
ρουσία του πρωθυπουργού 
Κωνσταντίνου Καραμανλή.

1964
Διακόπτεται στο 115ο λε-
πτό της παράτασης ο αγώ-
νας Παναθηναϊκού - Ολυ-
μπιακού για το Κύπελλο 
Ελλάδας. Εξαγριωμένοι φί-
λαθλοι και των δύο ομά-
δων, οι οποίοι πιστεύουν ότι 
ο αγώνας είναι στημένος, 
καταστρέφουν ολοκληρω-
τικά το γήπεδο της Λεω-
φόρου Αλεξάνδρας. Στην 
κανονική του διάρκεια ο 
αγώνας έληξε ισόπαλος 
1-1 (Δομάζος - Νεοφώ-
τιστος). Μετά την εξέλιξη 
αυτή, κυπελλούχος Ελλά-
δος αναδεικνύεται η ΑΕΚ 
άνευ αγώνος.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1920
Φρανσουά Ζακόμπ, βρα-
βευμένος με Νόμπελ γάλ-
λος βιολόγος, ο οποίος δι-
ακρίθηκε για την έρευνά 
του στο γενετικό έλεγχο 
των ενζύμων, τους γενετι-
κούς μηχανισμούς των μι-
κροοργανισμών (βακτηρί-
ων και ιών) και γενικότερα 
στη μοριακή βιολογία. (Θαν. 
19/4/2013)

1936
Κεν Λόουτς, βρετανός σκη-
νοθέτης του κινηματογρά-
φου.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1996
Τόμας Κουν, αμερικανός 
φιλόσοφος της επιστήμης, 
συγγραφέας του βιβλίου 
«Η δομή των επιστημονι-
κών επαναστάσεων». (Γεν. 
18/7/1922)

2007
Τζιανφράνκο Φερέ, ιταλός 
μόδιστρος. (Γεν. 15/8/1944)

2019
Στέλιος Βαμβακάρης, έλλη-
νας λαϊκός συνθέτης και δε-
ξιοτέχνης του μπουζουκιού. 
(Γεν. 2/3/1947)

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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Υποψήφιο για τα βραβεία 
Public 2021,  στην κατηγορία  
«Μυθιστόρημα» είναι οι «Κυνηγη-
μένοι από την Ιστορία», του Γιάν-
νη Λασκαράκη, που κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Επίκεντρο και το 
οποίο μπορείτε να το ψηφίσετε 
στον ιστότοπο Βραβεία Public 
2021. publicbookawards.gr.

Πρόκειται ιστορικό μυθιστό-
ρημα  που φωτίζει χωρίς προκα-
ταλήψεις την ταραγμένη περίοδο 
από το 1880 έως το 1923, με 
έναν μοναδικό τρόπο: δένοντας 
τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα με 
τις μικρές προσωπικές ιστορίες 
των ανθρώπων. 

Δύο οικογένειες θαλασσο-
δέρνονται μέσα στα αφρισμέ-
να κύματα της Ιστορίας, από το 
1880 έως το 1923. Από την επα-
ναστατημένη Κρήτη στην επονεί-
διστη ήττα του 1897, από τους 
νικηφόρους Βαλκανικούς Πολέ-
μους στον Εθνικό Διχασμό, από 
την τραγωδία στον Πόντο στη 
Μικρασιατική Καταστροφή. Από 
την ουτοπία των Δραγούμη και 
Σουλιώτη για το πολυεθνικό κρά-
τος της "Ανατολικής Φυλής" στον 
αφανισμό της ανθούσας ομογέ-
νειας των "αλησμόνητων πατρί-
δων". Και όλα αυτά βιωμένα από 
τους πραγματικούς και φαντα-
στικούς ήρωες του βιβλίου, Έλ-
ληνες και Τούρκους, απλούς αν-
θρώπους και ιστορικά πρόσωπα.

Ο Ανέστης από τις Μουρνιές 
των Χανίων και ο Γιάννης από τη 
Στέρνα της Ανατολικής Θράκης 
προσπαθούν να επιβιώσουν μα-

ζί με τις οικογένειές τους, κάτω 
από το βλέμμα του Αγγέλου της 
Ιστορίας, που παρακολουθεί τις 
εκατόμβες των νεκρών να στοι-
βάζονται στα πόδια του, χωρίς να 
μπορεί να επέμβει. Οι δύο οικο-
γένειες πορεύονται παράλληλα, 
κουβαλώντας και το ασήκωτο 

βάρος των ψυχών των προγό-
νων τους, που τους ζητούν επιτα-
κτικά να ακούσουν τη φωνή των 
τάφων και να πραγματοποιήσουν 
τα ανεκπλήρωτα όνειρά τους. Δί-
πλα τους όμως πορεύονται και οι 
αγέννητες ψυχές των επιγόνων 
τους, που επιθυμούν να ζήσουν 
ειρηνικά τις ζωές τους, χωρίς αί-
μα, πόνο και δάκρυ. Ποιος θεός 
θα τους βοηθήσει να τα καταφέ-
ρουν και τα δύο; Τη δικαίωση των 
πόθων που απαιτούν οι πρόγονοι 
και το καταλάγιασμα των παθών 
που επιθυμούν οι επίγονοι;

Ανάμεσα σε αυτές τις Συμπλη-
γάδες, θα πορευθούν κυνηγη-
μένοι από την Ιστορία, που θα 
τους διδάξει ότι καμία δικαίωση 
δεν υπάρχει για τους νεκρούς. 
Μόνο οι ζωντανοί δικαιώνονται, 
όταν εκπληρώνουν το χρέος τους 
απέναντι στον Δημιουργό για τη 
συνέχιση της ζωής επάνω στη Γη. 
(Από την παρουσίαση στο οπι-

σθόφυλλο του βιβλίου)

«Η Ιστορία των 
Ελλήνων είναι γεμάτη 
από στερεότυπα και 
προκαταλήψεις»

Σύμφωνα με τον συγγραφέα 
κ. Γιάννη Λασκαράκη, “η εποχή 
αναφοράς του μυθιστορήματος, 
η οποία αποτέλεσε τομή στη δη-
μιουργία της σύγχρονης Ελλά-
δας, είναι μια εποχή η οποία συ-
νεχίζει αφενός να μας ωθεί προς 
τα εμπρός, αφετέρου με τα ανε-
πούλωτα τραύματα που δημι-
ούργησε, να στοιχειώνει ακόμη 
την ζωή μας και την πολιτική στη 
χώρα μας. Ο αναγνώστης του βι-
βλίου θα διαπιστώσει ότι τα ίδια 
λάθη και τα ίδια πάθη, τα ίδια 
στερεότυπα του εθνολαϊκισμού 
και της πατριδοκαπηλίας, καθώς 
και η απέχθεια στον ορθό λόγο 

και τη λογική, μας οδήγησαν και 
μας οδηγούν νομοτελειακά με 
βάση την αδυσώπητη αρχή της 
Ιστορίας, του αιτίου και του αιτια-
τού, σε καταστροφές και τραγω-
δίες. Το ασυγχώρητο είναι ότι κά-

θε γενιά δεν διαπράττει απλά τα 
δικά της λάθη αλλά τα ίδια λάθη 
των προηγούμενων γενιών, από 
τα οποία σχεδόν ποτέ δεν παρα-
δειγματίζεται”.

Και συνεχίζει: “Η Ιστορία των 
Ελλήνων είναι γεμάτη από στερε-
ότυπα και προκαταλήψεις. Απο-
μονώνουμε γεγονότα και θε-
ωρούμε ότι μπορούμε με αυτά 
να δημιουργήσουμε το εθνικό 

μας αφήγημα, υποβαθμίζοντας 
ή αγνοώντας το ιστορικό πλαί-
σιο εντός του οποίου συμβαί-
νουν τα γεγονότα. Μας γοητεύ-
ει η εξαίρεση, μας σαγηνεύουν οι 
πολύ έντονες αποχρώσεις, όπως 
ο ηρωισμός και η προδοσία και 
αδυνατούμε να δούμε τις ενδιά-
μεσες αποχρώσεις που είναι το 
κυρίως σώμα της Ιστορίας. Οι 
φανατισμοί, το εθνοτικό μίσος, 

η πεποίθηση ότι κατέχουμε όλη 
την αλήθεια και ότι όλο το δίκαιο 
είναι με το μέρος μας, υπερισχύ-
ουν όχι μόνο στη διαμόρφωση 
της εθνικής μας συνείδησης, αλ-
λά και στην ύλη της διδασκόμε-
νης Ιστορίας. Ο θρήνος για την 
κατάρρευση- κυρίευση της Βυ-
ζαντινής Αυτοκρατορίας και την 
Άλωση της Κωνσταντινούπολης 
κρατάει μέχρι σήμερα. Οι τραγω-
δίες στον Πόντο, στη Μικρασία 
και στη Θράκη, αποτελέσματα 
των συνεχών πολέμων και εθνο-
τικών συγκρούσεων, αναπαρά-
γουν την δίψα για «εκδίκηση» 
και για «δικαίωση των νεκρών». 
Με βάση τα παραπάνω θεωρώ 
ότι η κοινωνία στην πλειοψηφία 
της δεν είναι ώριμη να αντιμε-
τωπίσει την Ιστορία ως επιστή-
μη, ιδιαίτερα όταν αναφέρεται 
στα πάθη και τις αδυναμίες μας”.

Ποιος είναι ο Γιάννης 
Λασκαράκης

Ο Γιάννης Λασκαράκης γεννή-
θηκε στη Θεσσαλονίκη το 1944, 
μεγάλωσε στην Καβάλα και ζει 
στην Αλεξανδρούπολη. Εργάστη-
κε ως τοπογράφος-πολιτικός μη-
χανικός. Ήταν εκδότης της εφη-
μερίδας Η Γνώμη και διετέλεσε 
πρόεδρος του Συνδέσμου Ημε-
ρησίων Περιφερειακών Εφημε-
ρίδων. Τιμήθηκε με το βραβείο 
ειρήνης και φιλίας Αμπντί Ιπε-
κτσί το 1996. Βραβεύτηκε από 
τον Πρωθυπουργό του Ναγκόρ-
νο Καραμπάχ για την οργάνωση 
της κινητοποίησης υπέρ της επι-
σκευής και του εξοπλισμού του 
παιδικού νοσοκομείου της Στεπα-
νακέρτ και της ενίσχυσης του ελ-
ληνικού χωριού Μεχμανά (1995). 
Υπήρξε αντιδήμαρχος Αλεξαν-
δρούπολης και εκπρόσωπος των 
ελληνικών δήμων στο Γνωμο-
δοτικό Συμβούλιο της Κομισιόν 
για τις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές (1988-1991). Διετέλεσε 
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής 
του ΠΑΣΟΚ (1977-1990). Είναι 
ιδρυτικό μέλος του σωματείου 
«Διάζωμα» για την υποστήριξη 
και ανάδειξη των αρχαίων μνη-
μείων και αρχαιοτήτων

Υποψήφιο για τα βραβεία PUBLIC 
το ιστορικό μυθιστόρημα 
του Γιάννη Λασκαράκη
«ΚΥΝΗΓΗΜΕΝΌΙ ΑΠΌ ΤΗΝ 
ΙΣΤΌΡΙΑ» ΚΥΚΛΌΦΌΡΕΙ ΑΠΌ ΤΙΣ 
ΕΚΔΌΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΌ                                 

Φωτίζει χωρίς προκαταλήψεις την 
ταραγμένη περίοδο από το 1880 έως το 
1923, με έναν μοναδικό τρόπο: δένοντας 
τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα με τις μικρές 
προσωπικές ιστορίες των ανθρώπων. 

“Μια ζωντανή περιγραφή της άγνωστης 
εικόνας που επικρατούσε στη Μέση Ανατολή”
Κώστας Σημίτης

"Το φως που αναβλύζει από τις σελίδες 
του βιβλίου με εξύψωσε πνευματικά να κα-
τανοήσω την Ουτοπία του Ρήγα και του Ίωνα 
Δραγούμη και να συνειδητοποιήσω πως και οι 
μεγάλοι ηγέτες κάνουν ολέθρια λάθη. Όπως 
ο Βενιζέλος, που αντί να πορευτεί προς την 
Ανατολική Θράκη επέλεξε το «όνειρο» της 
αρχαίας Ιωνίας, με τα γνωστά επακόλουθα”.

Σταύρος Μπένος, Πρόεδρος του Δια-

ζώματος, πρώην υπουργός Πολιτισμού και 
πρώην Δήμαρχος Καλαμάτας.

“Πολλά κεφάλαια πόνεσαν την ελληνική 
πραγματικότητα, πολλά την δίχασαν, όμως, 
όλα καλλιέργησαν την μορφή της σημερινής 
πραγματικότητας και -κυρίως- διδάσκουν για 
το μέλλον. Και η εμπειρία σας -όπως την κα-
ταγράφετε στις σελίδες- είναι ο καλύτερος 
δάσκαλος για το αύριο”.
Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως 
Ανθιμος

Είπαν για το βιβλίο:

Το ιστορικό μυθιστόρημα του 
Γιάννη Λασκαράκη “Κυνηγημένοι 
από την Ιστορία” κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις Επίκεντρο


