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Αλεξανδρούπολη: Σε τραγική 
κατάσταση οι οδηγοί ταξί, δεν βγάζουν 

ούτε τα έξοδά τους 
Το κόστος για την αγορά καυσίμων είναι διπλάσιο, σε σχέση 

με την περίοδο πριν τις αυξήσεις. «Η επιδότηση είναι σταγόνα 
στον ωκεανό» λέει ο πρόεδρός τους Π. Κασπαρίδης

▶ 9

Νατοϊκές δυνάμεις 
στα Βαλκάνια 
μέσω Εβρου

Άρχισε η μεταφορά με 
τρένο αμερικανικών τάνκς 
και αρμάτων μάχης, από το 

λιμάνι της Αλεξανδρούπολης 
στη Βουλγαρία και στη 

Ρουμανία

▶ 6

Ανάγκη η ενίσχυση 
των Πυροσβεστικών 

υπηρεσιών στον Έβρο

  Συνάντηση 
Εργασίας του Χρ. 
Δερμεντζόπουλου 
με τον Αρχηγό του 

Πυροσβεστικού Σώματος

▶ 5

Έως και αύριο οι αιτήσεις για την 
Α΄τάξη στο Πειραματικό Δημοτικό 

Σχολείο Αλεξανδρούπολης

«Ένας γονέας που θα ήθελε το παιδί του να έχει πολύπλευρη 
εκπαίδευση, θα κερδίσει αν στείλει το παιδί του στο σχολείο μας» 

σημειώνει η διευθύντριά του κα Τεμπρίδου ▶  7

«Προίκα» 624.000 ευρώ «Προίκα» 624.000 ευρώ 
στον ΟΦΥΠΕΚΑ μετά στον ΟΦΥΠΕΚΑ μετά 
την κατάργηση των Φορέων την κατάργηση των Φορέων 
Διαχείρισης ΈβρουΔιαχείρισης Έβρου

Ανακοινώσεις για έργα Ανακοινώσεις για έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας αντιπλημμυρικής προστασίας 
ύψους 6,4 εκ. € στο Σουφλί ύψους 6,4 εκ. € στο Σουφλί 

Προετοιμασία για τις 
Πανελλήνιες: Προτεινόμενα 

θέματα στην Ιστορία

Προσφορά της ΓΝΩΜΗΣ στους μαθητές μας σε 
συνεργασία με το Φροντιστήριο Εξέλιξη

▶ 11

Ο κορωνοϊός επιμένει: 
Αύξηση νοσηλειών και 
κρουσμάτων στον Έβρο

 ● Ο εβδομαδιαίος μέσος όρος κρουσμάτων από τα 123 εκτοξεύτηκε στα 172 μέσα σε 
δύο εβδομάδες

●  Αυξημένες νοσηλείες στα νοσοκομεία της 4ης ΥΠΕ, με πολλούς εμβολιασμένους

● Χθες σημειώθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων των τελευταίων 2,5 μηνών

● Αλλαγές στη διάθεση των self test για τους μαθητές και τους εμβολιασμένους εκπαι-
δευτικούς. 

● Διαθέσιμα τα αντιικά χάπια της Pfizer, ποιοι τα δικαιούνται

Νέα προκήρυξη: 1600 
προσλήψεις ΕΠΟΠ στις 

Ένοπλες Δυνάμεις 

▶ 4

▶  5  5

▶ 5 ▶ 8
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1282
Οι κάτοικοι του Παλέρμο εξεγείρο-
νται κατά των γάλλων κατακτητών. 
Η εξέγερση, που συνοδεύεται από 
σφαγές, θα μείνει στην ιστορία ως 
Σικελικός Εσπερινός.

1822
Οι Τούρκοι σφαγιάζουν τους κα-
τοίκους της Χίου, ξεσηκώνοντας 
θύελλα αντιδράσεων σε όλη την 
Ευρώπη.

1867
Οι Ρώσοι πουλάνε την Αλάσκα στην 
Αμερική για 7,2 εκατομμύρια δο-
λάρια, μη γνωρίζοντας ότι κάτω 
από τους πάγους κρύβεται μαύ-
ρος χρυσός. Τα αμερικανικά μέσα 
ενημέρωσης κατηγορούν την κυ-
βέρνησή τους ότι διασπάθισε το 
δημόσιο χρήμα για να αγοράσει 
ένα παγόβουνο.

1870
Βρετανοί περιηγητές κι ένας ιταλός 
διπλωμάτης συλλαμβάνονται στο 
Πικέρμι και κρατούνται ως όμη-
ροι από τη συμμορία των αδελφών 
Αρβανιτάκη. Οι ληστές απαιτούν 
χρήματα για να απελευθερώσουν 
τους ομήρους. Το επεισόδιο θα λή-
ξει στις 9 Απριλίου με τη Σφαγή 
στο Δήλεσι.

1980
Οι Police εμφανίζονται στο γήπεδο 
του Σπόρτινγκ, στην πρώτη μεγάλη 
ροκ συναυλία στην Αθήνα, μετά το 
επεισοδιακό κοντσέρτο των Rolling 
Stones τον Απρίλιο του 1967.

1981
Κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο η ται-
νία «Οι Δρόμοι της Φωτιάς», τη 
μουσική της οποίας έγραψε ο Βαγ-
γέλης Παπαθανασίου.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1945
Έρικ Κλάπτον, καλλιτεχνικό ψευ-
δώνυμο του Έρικ Πάτρικ Κλαπ, άγ-
γλος ρόκερ.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1872
Νικόλαος (Χαλκιόπουλος) Μά-
ντζαρος, κερκυραίος μουσουργός, 
ο συνθέτης του Εθνικού Ύμνου της 
Ελλάδας. (Γεν. 26/10/1795)

1896
Χαρίλαος Τρικούπης, κορυφαίος 
έλληνας πολιτικός. (Γεν. 11/7/1832)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
Δ. Μπένδρελης

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

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

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

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα

4

11...16

11...17

Ανατολή - 07:04
Δύση - 19:39

11...18

10...19

Το μήνυμα του πρώτου ασθενούς με covid στον 
Έβρο «Νίκησα το θεριό» 

Απόλυτα υγιής μετά τη “μάχη” με τον κο-
ρωνοϊό είναι ο άνθρωπος που ήταν το πρώτο 
επιβεβαιωμένο κρούσμα που νοσηλεύτηκε στο 
ΠΓΝΑ πριν περίπου 2 εβδομάδες. Στο μήνυ-
μά του στο facebook, ο 43χρονος Κωνσταντί-
νος Κάλλιας αναφέρει: Αγαπητοί φιλοι….είμαι 
στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι 
ΝΙΚΗΣΑ ΤΟ ΘΕΡΙΟ.!!!!!!! κάναμε δύο φορές 
το τεστ και βγήκε αρνητικό. Πλέον ΔΕΝ ΕΧΩ 
ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ !!!!!!! 

Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη σας. Τα 
εκατοντάδες μηνύματα στήριξης, μου έδωσαν 
μεγάλη δύναμη ώστε να ανταπεξέλθω σε αυ-
τήν την δύσκολη μαχη, αυτές τις 14 μέρες πα-
ραμονής μου στο νοσοκομείο. Αγαπητοί φίλοι 
μπορούμε να νικήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι, 
κάνοντας κατι κάτι απλό αλλά τόσο σημαντι-
κό. ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ

30
ΜAΡ
2020

4
3
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`Μικρογνωμικά

Ένα απίστευτο σημείωμα προς επί-
δοξους διαρρήκτες άφησε οδηγός αυ-
τοκινήτου στην Ξάνθη. O οδηγός, ο 
οποίος όπως φαίνεται έχει πέσει στο 
παρελθόν θύμα διάρρηξης, αποφάσι-
σε να προσπαθή-
σει να… προλάβει 
το… ενδεχόμενο 
επανάληψης. Κόλ-
λησε, λοιπόν, στο 
τζάμι του αυτοκινή-
του του στην Ξάν-
θη ένα… αποθαρ-
ρυντικό σημείωμα 
προς όσους ενδε-
χομένως σκεφτούν 
να το κλέψουν. 
Όπως φαίνεται και 
στη φωτογραφία 
που δημοσιεύει το 
xanthinews,  ο ιδι-
οκτήτης του αυτο-

κινήτου καλεί τους επίδοξους διαρ-
ρήκτες να μην το σπάσουν, διότι… οι 
προηγούμενοι δε βρήκαν τίποτα. 
xanthinews.gr

Μπας και το σώσει 

Με ομίχλη ξύπνησε χθες η Αλεξανδρούπολη, η οποία νωρίς το πρωί ήταν ιδιαίτερα 
πυκνή. Στην πορεία «σηκώθηκε» για λίγο, επανήλθε όμως μέχρι αργά το πρωί

Photo   Shoot
Η δημοτική αρχή του κ. Μαυ-
ρίδη έχει καταθέσει» τα όπλα, 
περιμένοντας στωικά την ολο-
κλήρωση των εργασιών στο 
ΚΥΤ… Σε περίπτωση που η δη-
μοτική αρχή κωφεύσει ή κω-
λυσιεργήσει εκ νέου  μέχρι τις 
10 του Απρίλη, την επόμενη 
μέρα θα υποβάλουμε τις πα-
ραιτήσεις μας.  

Χ. ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Είπαν

Είναι δικαίωμα του καθε-
νός να παραιτηθεί, προσθέ-
τοντας ότι επειδή δεν τους 
έβγαινε το σενάριο της στο-
χοποίησης του δημάρχου 
παραιτήθηκαν από την επι-
τροπή αγώνα η οποία πέ-
τυχε να μειώσει τις αρχικές 
εξαγγελίες κατά 80% (στην  
ΕΡΤ Ορεστιάδας).  

Β. ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Στο ίδιο τραπέζι Ουκρανία – Ρωσία 
με πρωτοβουλία Ερντογάν

Κι ακόμη δεν είδαμε τίποτα
“Τα δύσκολα είναι μπροστά. Ακόμη δεν 

έχουμε δει όλο το έργο στο μέτωπο της 
ακρίβειας και της επίπτωσής της στη ζή-
τηση”. Αυτό τονίζουν έμφαση παράγοντες 
της αγοράς καυσίμων αναφερόμενοι στην 
εικόνα των καταναλώσεων, αλλά και φω-
τογραφίζοντας τις μελλοντικές εξελίξεις 
στο μέτωπο των τιμών. Βαρόμετρο βέβαια 
για τις εξελίξεις, όπως τονίζουν, θα απο-
τελέσει η διάρκεια της κρίσης και εκφρά-
ζουν την αγωνία τους για τις εξελίξεις.

Σε ένα άλλο μέτωπο, αυτό των τρο-
φίμων, και πάλι, όπως αναφέρεται, η 
“ανηφόρα” για τους καταναλωτές είναι 
μπροστά καθώς σε πολλές περιπτώσεις 
οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες λόγω του 

πολέμου, τώρα αρχίζουν και περνούν στη 
λιανική. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί βλέ-
πουν ένα “καυτό” δίμηνο στον πληθωρι-
σμό (Μάρτιος - Απρίλιος). Τονίζουν, βέ-
βαια ότι όλα συναρτώνται από τη διάρκεια 
της κρίσης και του πολέμου.

Γ.Π.

Όνειδος… 
Τα αποτελέσματα της έκθεσης 

Controlling the Message: Challenges 
for independent reporting in Greece" 
(Έλεγχος του μηνύματος: Προκλήσεις για 
την ανεξάρτητη δημοσιογραφία στην Ελ-
λάδα) που δημοσιοποίησαν έξι διεθνείς 
οργανώσεις για την ελευθερία του Τύπου 
μετά την έρευνα από την Media Freedom 

Ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι της 
Τρίτης οι συνομιλίες ανάμεσα στους 
Ρώσους και Ουκρανούς διαπραγμα-
τευτές στην Κωνσταντινούπολη, με τον 
Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου να ανακοινώνει ότι θα 
συνεχιστούν σήμερα, Τετάρτη. Σύμφω-
να με πληροφορίες, ο νέος κύκλος συ-
νομιλιών φάνηκε σήμερα να είναι εποι-
κοδομητικός, τη στιγμή που οι σειρήνες 
για αεροπορική επιδρομή ηχούν για 
34η ημέρα στην ουκρανική επικράτεια.

Ειδικότερα, η Μόσχα πρότεινε τη συ-
νάντηση κορυφής Πούτιν-Ζελένσκι έτσι 
ώστε να υπογραφεί συνθήκη ειρήνης 
από τους υπουργούς Εξωτερικών των 
δύο χωρών. Σε δηλώσεις του, μετά τις 
συζητήσεις με τους Ουκρανούς αξιω-
ματούχους, ο επικεφαλής της ρωσικής 
διαπραγματευτικής ομάδας, Βλαντίμιρ 
Μεντίνσκι, ανέφερε πως το Κρεμλίνο 
θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει 
μια τέτοια συνάντηση, όταν εγκριθεί 
από κοινού ένα προσχέδιο ειρηνευτικής 
συμφωνίας μεταξύ των δύο κρατών. 
Στην εν λόγω προοπτική συμφωνεί, 
όπως τόνισαν οι Ουκρανοί διαπραγ-
ματευτές, και η Ουκρανία. Επιπλέον, η 

Ρωσία ανακοίνωσε ότι περιορίζει “δρα-
στικά” την στρατιωτική της δραστηριό-
τητα στις περιοχές του Κιέβου και του 
Τσερνίχιβ μετά τις “ουσιαστικές» ου-
κρανορωσικές συνομιλίες στην Κων-
σταντινούπολη.

ΥΓ: Τελικά, μήπως δεν είναι τόσο 
«απομονωμένος» - όσο υποστηρίζουν 
κυβερνητικοί κύκλοι- από την διεθνή 
κοινότητα ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ 
Ερντογάν; Το ότι έβαλε το ίδιο τραπέζι 
Ρωσία - Ουκρανία, από μόνο του δεν 
είναι και μικρό πράγμα…. 

Γ.Π. 

Rapid Response (MFRR) στην χώρα μας 
στο τέλος του 2021 παρουσιάζουν με 
εκτενή δημοσιεύματά τους το Politico 
και το Euractiv. Το Euractiv παραθέτει 
δηλώσεις του επικεφαλής των Ρεπόρτερ 
Χωρίς Σύνορα για τα Βαλκάνια Πάβολ 
Σάλαϊ, που τονίζει ότι «η κατάσταση της 
ελευθερίας του Τύπου στην Ελλάδα είναι 
πλέον συγκρίσιμη με αυτή στην Ουγγα-
ρία ... βλέπουμε σκοπιμότητα και πολιτική 

βούληση για περιορισμό της ελευθερίας 
του Τύπου. Ταυτόχρονα, υπάρχουν άλλες 
επικίνδυνες καταστάσεις που συνδέονται 
με το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο πι-
θανώς κρύβεται πίσω από την δολοφο-
νία του Γιώργου Καραϊβάζ, ενός από τους 
δύο δημοσιογράφους που δολοφονήθη-
καν στην ΕΕ πέρυσι».

Κ.Η. 
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Της Κικής Ηπειρώτου
Με 16 αποφάσεις του 

υφυπουργού ΠΕΝ Γ. Αμυρά, 
που υπογράφηκαν μέσα στον 
περασμένο μήνα και λαμβά-
νουν ΦΕΚ σταδιακά, καταρ-
γούνται ακόμη 16 φορείς 
διαχείρισης ανά την επικρά-
τεια, μετά την κατάργηση 10 
φορέων που είχε προηγηθεί 
στα τέλη του 2021 και στους 
οποίους περιλαμβάνονταν και 
οι φορείς διαχείρισης Δέλτα-
Σαμοθράκης και Δαδιάς. 

Ο Οργανισμός Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Κλιμα-
τικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ)
καθίσταται καθολικός διά-
δοχος του συνόλου των αρ-
μοδιοτήτων και των υποχρε-
ώσεων των καταργούμενων 
φορέων, ο οποίος θα διαχει-
ρίζεται το σύνολο των προ-
στατευόμενων περιοχών της 

χώρας, μαζί και τους διαθέ-
σιμους πόρους. Προς αυτή 
την κατεύθυνση, με απόφα-
ση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ 
Χρήστου Μέτιου, έγινε στις 
28/3/2022 τροποποίηση της 
Πράξης «Δράσεις περιβαλ-
λοντικής ενημέρωσης, ανά-
δειξης και υποστήριξης της 
τοπικής κοινωνίας στις προ-
στατευόμενες περιοχές ευθύ-
νης του Φορέα Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιο-
χών Δέλτα Έβρου και Σα-
μοθράκης» με Κωδικό ΟΠΣ 
5060737 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανατολική Μα-
κεδονία Θράκη 2014-2020». 
Η τροποποίηση αφορά τον 
δικαιούχο της χρηματοδότη-
σης ύψους 623.793,86, που 
ήταν ο Φορέας Διαχείρισης 
και πλέον ορίζεται ο ΟΦΥ-
ΠΕΚΑ.  

Οι 36 μέχρι πρότινος φο-
ρείς θα μετατραπούν σε 24 
μονάδες διαχείρισης προστα-
τευόμενων περιοχών, σύμφω-
να με κάποιες καταγγελίες, 
χωρίς αρμοδιότητες και χωρίς 

εκπροσώπους από τις τοπικές 
κοινωνίες. 

Εντωμεταξύ, ο Γενικός 
Διευθυντής του ΟΦΥΠΕΚΑ 
Γιάννης Μητσόπουλος πραγ-
ματοποιεί το τελευταίο διά-

στημα επισκέψεις σε καταρ-
γηθέντες φορείς  και επαφές 
με τους εργαζομένους. Οι πε-
ρίπου 300 εργαζόμενοι των 
36 φορέων ανά την Ελλάδα 
σύμφωνα με διαβεβαιώσεις 

της Κυβέρνησης θα απορρο-
φηθούν στο νέο οργανισμό 
καθότι όπως αναφέρθηκε δι-
αθέτουν πολύτιμη εμπειρία 
αναγκαία για την προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος.

«Προίκα» 624.000 ευρώ στον ΟΦΥΠΕΚΑ 
μετά την κατάργηση των Φορέων 
Διαχείρισης Έβρου

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΡΟΧΏΡΗΣΕ 
ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΔΡΑΣΕΏΝ ΜΕΣΏ ΕΣΠΑ
                               
Διαβεβαιώσεις για τις θέσεις εργασίας  

Οι 36 μέχρι πρότινος φορείς διαχείρισης όπως Δαδιάς και Δέλτα Έβρουμ θα 
μετατραπούν σε 24 μονάδες διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών

Συνελήφθη χθες τις πρώτες 
πρωινές ώρες, στην Εγνατία Οδό 
Κήπων – Αλεξανδρούπολης, από 
αστυνομικούς του Τμήματος Συνο-
ριακής Φύλαξης Φερών της Διεύ-
θυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρού-
πολης, ένας αλλοδαπός, ο οποίος 
προωθούσε στο εσωτερικό της χώ-

ρας μη νόμιμους μετανάστες. Ανα-
λυτικότερα, στο πλαίσιο οργανω-
μένης επιχείρησης οι αστυνομικοί 
συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον 
εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ. λεωφορείο 
και να μεταφέρει παράνομα στην 
ενδοχώρα 20 μη νόμιμους μετα-
νάστες. Κατασχέθηκε το παραπάνω 
όχημα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε 
στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Αλεξανδρούπολης, ενώ την προα-
νάκριση ενήργησε το Τμήμα Συνο-
ριακής Φύλαξης Φερών Αλεξαν-
δρούπολης.

Σύλληψη στην 
Εγνατία Οδό Κήπων – 
Αλεξανδρούπολης

Στην Συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμ-
ματείας της Διακοινοβουλευτικής Συ-
νέλευσης της Ορθοδοξίας (ΔΣΟ) που 
συνεδρίασε στο Μιλάνο την 28η Μαρ-
τίου 2022 τοποθετήθηκε ο βουλευτής 
Έβρου κ. Σταύρος Κελέτσης, κάνοντας 
αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία. 
Ο βουλευτής Έβρου τόνισε μεταξύ άλ-
λων τα εξής:

«Δεν μπορώ, παίρνοντας τον λόγο 
να μην αναφερθώ στο ευρύτερο πλαί-
σιο και το περιβάλλον στο οποίο συνε-
δριάζει η σημερινή μας Γραμματεία. Μας 
στενοχωρεί και μας θλίβει ιδιαίτερα το 
γεγονός να βλέπουμε έναν πόλεμο να 
διεξάγεται μεταξύ δύο αδελφικών λα-
ών και  να μετρούν και οι δύο πλευρές 
ανθρώπινες απώλειες. Μας θλίβει πολύ 
περισσότερο ότι πρόκειται για πόλεμο 
μεταξύ δύο Ορθόδοξων λαών. Ως Δι-
ακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθο-
δοξίας, οφείλουμε να καταδικάσουμε 
τον πόλεμο και να εργαστούμε για την 
ειρήνη. Ο Χριστιανισμός  είναι η Θρη-
σκεία της Αγάπης, της Ειρήνης και της 
Καταλαγής. Αλλά και ως Πολιτικό Σώ-
μα, εκπρόσωποι εθνικών κοινοβουλίων, 

τασσόμαστε υπέρ της ειρηνικής επίλυ-
σης των διεθνών διαφορών. Οι διαφο-
ρές μεταξύ κρατών πρέπει να λύνονται 
με τη διπλωματία, τον διάλογο, στη βά-
ση του διεθνούς δικαίου, των διεθνώς 
επικρατούντων ηθικών αξιών και αρχών. 
Τον Σεβασμό της ανεξαρτησίας, της αυ-
τοδιάθεσης των λαών, της Ελευθερίας 
και της  Δημοκρατίας. Οι διαφορές δεν 
πρέπει να λύνονται με την επιβολή της 
ισχύος, της στρατιωτικής δύναμης, της 
δύναμης των όπλων και με βάση το δί-
καιο του ισχυρού. Καταδικάζουμε κάθε 
εισβολή όπως αυτή στην Ουκρανία και 
τη Συρία. Ο ελληνισμός δεν ξεχνά την  
εισβολή το 1974 στην Κύπρο από την 
Τουρκία μια πληγή που παραμένει μέχρι 
σήμερα ανοιχτή. Ελπίζω μέ-
χρι την Γενική μας Συνέλευση 
τον Ιούνιο  να έχει τερματιστεί 
ο πόλεμος, να επικρατήσει η 
ειρήνη ώστε να μπορέσουμε 
ως ΔΣΟ να συνεχίσουμε  ομα-
λά και να υλοποιήσουμε όσα 
σχεδιάζουμε και να μην χρει-
αστεί να αναπροσαρμόσουμε 
τον σχεδιασμό μας».

Την προηγούμενη μέρα, 
Κυριακή της Σταυροπροσκυ-
νήσεως, η Ελληνική κοινοβου-
λευτική Αντιπροσωπεία συμμε-
τείχε στον εορτασμό της 25ης 
Μαρτίου από την ελληνική 
κοινότητα του Μιλάνου. Στην 
Θεία Λειτουργία και την Δοξο-

λογία που έγινε στο Ναό της «Παναγίας 
του Ακάθιστου Ύμνου» χοροστάτησε ο 
Μητροπολίτης Ιταλίας κκ Πολύκαρπος. 
Ακολούθησε εκδήλωση της παρουσία-
σης του Τόμου «Η Αγία Σοφία, οι ναοί 
της του Θεού Σοφίας ανά τον Κόσμο» 
που εξέδωσε η ΔΣΟ, με συμμετοχή πολ-
λών μελών της Ελληνικής Διασποράς 
στην Ιταλία, του Έλληνα Επίτιμου Προ-
ξένου στο Μιλάνο κ. Νικολάου Σάκαρη, 
του Προέδρου του «Ελληνικού Ινστιτού-
του της Βενετίας» καθηγητή κ. Βασιλεί-
ου Κουκουσά και του Εκπροσώπου της 
Ελληνικής Στρατιωτικής Αντιπροσωπεί-
ας της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ Ταξιάρχου, 
κ. Στέργιου Καζάκη.

Κελέτσης: “Οφείλουμε να 
καταδικάσουμε τον πόλεμο 
και να εργαστούμε για την ειρήνη”
Στην Συνεδρίαση της 
Διεθνούς Γραμματείας της 
ΔΣΟ που συνεδρίασε στο 
Μιλάνο τοποθετήθηκε ο 
βουλευτής Έβρου

Εβρος: Μετέφερε 20 
παράνομους μετανάστες 
με… λεωφορείο!
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Η Περιφέρεια ΑΜΘ χρημα-
τοδοτεί έργα αντιπλημμυρικής 
προστασίας ύψους 6,4 εκα-
τομμυρίων ευρώ στην πόλη 
του Σουφλίου.

Τα έργα χρηματοδοτούνται 
από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας 

και θα κατασκευαστούν από 
το Δήμο Σουφλίου. Πρόκειται 
για τρεις κατηγορίες έργων:

• Έργα για τα όμβρια ύδατα
Θα κατασκευαστεί ένα νέο 

ενισχυμένο και λειτουργικό 
δίκτυο όμβριων υδάτων, συ-

νολικού μήκους 2,6 χιλιομέ-
τρων. Παράλληλα, θα ενι-
σχυθεί η τάφρος συλλογής 
όμβριων υδάτων σε μήκος 
800 μέτρων, ενώ θα κατα-
σκευαστούν επίσης ένα νέο 
αντλιοστάσιο και ένα νέο δί-
κτυο που θα χρησιμεύει σε 
περιπτώσεις πλημμύρας.

• Ηλεκτρολογικά και τηλε-
πικοινωνιακά έργα 

Θα γίνει σύνδεση του νέ-
ου αντλιοστασίου με το δί-
κτυο ηλεκτροδότησης και το 
τηλεφωνικό δίκτυο ώστε να 

εξασφαλίζεται η ρευματοδό-
τηση της εγκατάστασης και η 
επικοινωνία των αυτοματο-
ποιημένων συστημάτων.

• Παρακολούθηση του έρ-
γου από την Εφορεία Αρχαι-
οτήτων Έβρου

Καθ’ όλη την διάρκεια του 
έργου, οι εργασίες θα παρα-
κολουθούνται από εξειδικευ-
μένο προσωπικό της Εφορεί-
ας Αρχαιοτήτων Έβρου ώστε 
να διασφαλισθεί η προστα-
σία και η διατήρηση της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς της 

περιοχής.
Με αφορμή την υπογραφή 

της απόφασης για την έντα-
ξη των έργων στο ΕΣΠΑ της 
Περιφέρειας, ο κ. Μέτιος με-
τέβη στο Σουφλί και είχε συ-
νάντηση στο Δημαρχείο με το 
Δήμαρχο Σουφλίου κ. Πανα-
γιώτη Καλακίκο μαζί με τον 
Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής 
Οικονομίας κ. Βασίλη Δελη-
σταμάτη και τον περιφερεια-
κό σύμβουλο Έβρου κ. Βασίλη 
Γαλάνη. Στη συνέχεια πραγ-
ματοποίησαν σύσκεψη με τη 

συμμετοχή επίσης του Αντι-
δημάρχου Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Θε-
όδωρου Τσιαμίτα, του Αντιδη-
μάρχου Δημοτικής Ενότητας 
Ορφέα κ. Νίκου Γκουστούδη, 
του Αντιδημάρχου Τεχνικών 
Υπηρεσιών κ. Νίκου Γκαϊδα-
τζή, του Προέδρου του Δημο-
τικού Συμβουλίου κ. Μιχάλη 
Πιτιακούδη και του Γενικού 
Γραμματέα του Δήμου Σου-
φλίου κ. Χρήστου Χριστο-
δούλου.

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας 
ύψους 6,4 εκ. € στο Σουφλί

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ  
                               
Τι αφορούν, τι προβλέπεται 

Ο κ. Μέτιος μετέβη στο Σουφλί και είχε συνάντηση στο Δημαρχείο με τοπικές αρχές Στο Σουφλί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη παρουσία 
του Περιφερειάρχη για έργα και δράσεις

Συνάντηση εργασίας με 
τον Αρχηγό του Πυροσβε-
στικού Σώματος, Αντιστρά-
τηγο (Π.Σ.) Αλέξιο Ράπανο 
πραγματοποίησε την Τρίτη 29 
Μαρτίου ο Βουλευτής Έβρου 
της Νέας Δημοκρατίας, Χρή-
στος Δερμεντζόπουλος, με 
τον οποίο συζήτησε θέματα 
που αφορούν τη διάρθρωση 
και ενίσχυση του Πυροσβε-
στικού Σώματος στην περιο-
χή του Έβρου.

Ειδικότερα, κατά  τη συ-
νάντηση, ο βουλευτής υπο-
γράμμισε την ανάγκη ενί-
σχυσης των Πυροσβεστικών 
υπηρεσιών του Νομού τόσο 
σε επίπεδο προσωπικού όσο 
και σε επίπεδο τεχνικής, λει-
τουργικής και κτιριακής ανα-
βάθμισης, ανάγκη επιτακτική 
καθώς η ενίσχυση θα δράσει 
καθοριστικά και στην κάλυ-
ψη των αναγκών που προκύ-
πτουν, ιδίως τους καλοκαιρι-
νούς μήνες. 

Επίσης, έγινε ιδιαίτερη 
αναφορά και συζήτηση για 
τους λόγους ενίσχυσης του 
Εθελοντικού Πυροσβεστι-

κού Κλιμακίου Φερών και την 
ανάγκη μετατροπής του σε 
Μόνιμο Πυροσβεστικό Κλιμά-
κιο καθώς και για την ανάγκη 
πρόσληψης επιπλέον προσω-
πικού, για να γίνει πλήρως 
λειτουργικό. 

Τέλος, ο Βουλευτής μετέ-
φερε στον Αρχηγό το δίκαιο 
αίτημα του Δήμου Σουφλίου 
για αναβάθμιση του Πυρο-
σβεστικού Κλιμακίου Σουφλί-

ου σε Τμήμα, καθώς καλύπτει 
μια ευρεία δασώδη έκταση 
που απαιτεί ιδιαίτερη φρο-
ντίδα και προστασία.

Ο Αρχηγός δεσμεύθηκε να 
αξιολογήσει τα δεδομένα και 
να προχωρήσει, με βάση την 
αξιολόγηση αυτή, σε δράσεις 
το αμέσως επόμενο χρονικό 
διάστημα.

Η συζήτηση ολοκληρώ-
θηκε με την πρόσκληση του 
Βουλευτή προς τον Αρχηγό 
να επισκεφθεί την περιοχή 
του Έβρου, την οποία ο Αρ-
χηγός αποδέχθηκε με μεγάλη 
χαρά και ικανοποίηση όλων.

Συνάντηση Εργασίας είχε ο Βουλευτής Έβρου, 
Χρήστος Δερμεντζόπουλος με τον Αρχηγό του 
Πυροσβεστικού Σώματος Αλέξιο Ράπανο

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 
‘Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) ανακοίνω-
σε, τις προκηρύξεις πρόσληψης 
επαγγελματιών οπλιτών (ΕΠΟΠ) 
στους τρεις Κλάδους και στο Κοι-
νό Νομικό Σώμα των Ενόπλων 
Δυνάμεων . Πιο συγκεκριμένα, 
ανακοίνωσε 1.639 προσλήψεις 
που κατανέμονται ως εξής:

• 1.030 θέσεις στον Στρατό 
Ξηράς

• 281 θέσεις στην Πολεμική 
Αεροπορία

• 308 θέσεις στο Πολεμικό 
Ναυτικό 

• 20 θέσεις στο Κοινό Νομικό 
Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων

• Υπογραμμίζεται ότι έχουν 
δημοσιευθεί συνολικά τέσσερις 
προκηρύξεις για την πρόσληψη 
νέων στελεχών.

Για να συμμετάσχουν στις πα-
ραπάνω προκηρύξεις, οι υπο-
ψήφιοι θα πρέπει να έχουν συ-
μπληρώσει το 18ο και να μην 
έχουν υπερβεί το 28ο έτος της 
ηλικίας τους κατά το έτος κατά-
ταξής τους στις Ένοπλες Δυνά-
μεις. (Γεννηθέντες από 1-1-1995 
έως 31-12-2003) και να έχουν 
ανάστημα τουλάχιστον 1,60μ. οι 
άνδρες και 1,55μ. οι γυναίκες.

Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν 
στην ειδικότητα που έχουν δη-
λώσει εφόσον, έχουν τα απαι-
τούμενα προσόντα που ανα-
γράφονται στην προκήρυξη, τη 
σωματική ικανότητα που καθο-
ρίζεται γι’ αυτήν την ειδικότητα, 
συγκεντρώσουν τα απαραίτητα 
μόρια και επιτύχουν στις προβλε-
πόμενες υγειονομικές – ψυχοτε-
χνικές εξετάσεις και αθλητικές 
δοκιμασίες.

Υποβολή 
Δικαιολογητικών

α. Οι υποψήφιοι πρέπει να συ-
μπληρώσουν ηλεκτρονικά εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας ενός 
(1) μήνα από τη δημοσίευση της 
παρούσας, μέσω σχετικής μη-
χανογραφικής εφαρμογής στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.
hellenicnavy.gr, την προβλεπό-
μενη αίτηση-υπεύθυνη δήλω-
ση η οποία θα πρέπει να συνο-
δεύεται από τα κατά περίπτωση 
απαιτούμενα δικαιολογητικά με 
μεταφόρτωσή τους (upload) σε 
ψηφιακή μορφή (pdf).

β. Οι υποψήφιοι ταυτοποιού-

νται στην ανωτέρω εφαρμογή, η 
οποία περιλαμβάνει οδηγίες συ-
μπλήρωσης της αίτησης και υπο-
βολής των δικαιολογητικών, χρη-
σιμοποιώντας τους προσωπικούς 
κωδικούς TaxisNet. Η διαχείριση 
της αίτησης (επεξεργασία, προ-
σωρινή αποθήκευση, μεταφόρ-
τωση δικαιολογητικών, οριστι-
κοποίηση) υλοποιείται πλήρως 
ηλεκτρονικά. Η εφαρμογή θα πα-
ράγει μετά την οριστικοποίηση 
της αίτησης αντίγραφο αυτής, 
ως αποδεικτικό οριστικής υποβο-
λής της, καθώς και Δελτίο Υγει-
ονομικής Eξέτασης υποψηφίου 
(μηχανογραφικό αρχείο pdf με 
μοναδικό κωδικό αίτησης υπο-
ψηφίου), τα οποία και οφείλουν 
να αποθηκεύσουν-εκτυπώσουν 
όλοι οι υποψήφιοι. Μετά την ορι-
στικοποίηση, δεν θα είναι δυνατή 
καμία διόρθωση ή συμπλήρωση 
της αίτησης και των υποβληθέ-
ντων δικαιολογητικών, ούτε η 
υποβολή νέας αίτησης.

Ως ημερομηνία λήξης υποβο-
λής των αιτήσεων καθορίζεται η 
26η Απριλίου 2022.

1600 προσλήψεις ΕΠΟΠ 
στις Ένοπλες Δυνάμεις
Προκηρύξεις 
πρόσληψης 
επαγγελματιών 
οπλιτών (ΕΠΟΠ) 
στους τρεις Κλάδους

Ανάγκη η ενίσχυση των 
Πυροσβεστικών υπηρεσιών 
στον Έβρο
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Μεγάλη είναι η κινητικότητα 
νατοϊκών δυνάμεων που μέσω 
της Βόρειας Ελλάδας κινούνται 
προς χώρες της Βαλκανίων για 
τη διεξαγωγή ασκήσεων. Το Σάβ-
βατο κομβόι στρατιωτικών να-
τοϊκών δυνάμεων αποβιβάστηκε 
στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Το 
κομβόι αποτελούμενο από οχή-
ματα διαφόρων τύπων, κινήθηκε 
στην Εγνατία Οδό προς το Τελω-
νείο των Ευζώνων, αναφέρει το 
makthes.gr.

Οι νατοϊκές δυνάμεις θα συμ-
μετέχουν στην άσκηση «Swift 
Response 22» για την οποία 
πριν λίγες μέρες η κυβέρνηση 
της Βόρειας Μακεδονίας ενέ-
κρινε την είσοδο και παραμονή 
ξένων ενόπλων δυνάμεων στο 
έδαφος της χώρας. Όπως ανακοι-
νώθηκε, η κυβέρνηση του Dimitar 
Kovacevski έδωσε εντολή στους 

αρμόδιους φορείς να διασφαλί-
σουν την απρόσκοπτη διέλευση 
από τα σύνορα περισσοτέρων από 
850 στρατιωτικών και πολιτικών 
μηχανοκίνητων οχημάτων ενώ 
στην άσκηση θα πάρουν μέρος 
οκτώ αεροπλάνα, 24 ελικόπτερα, 
πέντε drones.

Η άσκηση «Swift Response 
– 22» είναι μέρος της άσκησης 
«Defender of Europe 22», στην 
οποία θα συμμετάσχει μεγάλος 
αριθμός στρατιωτών από τις δυ-
νάμεις του ΝΑΤΟ και της Σύμπρα-
ξης για την Ειρήνη και θα διεξα-
χθεί σε πέντε τοποθεσίες σε όλη 
την Ευρώπη, όπως ανέφερε το 
πρακτορείο Beta. Το επίκεντρο 
της άσκησης στη Δημοκρατία της 
Βόρειας Μακεδονίας είναι η αε-
ροπορική επίθεση, με πάνω από 
4000 στρατιώτες από χώρες μέ-
λη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανο-

μένων των ΗΠΑ, του Ηνωμένου 
Βασιλείου, της Δημοκρατίας της 
Γαλλίας, της Δημοκρατίας της 
Ιταλίας, του Μαυροβουνίου, της 
Δημοκρατίας της Αλβανίας και 
τη Δημοκρατία της Βόρειας Μα-
κεδονίας.

Eπίσης το Σαββατοκύριακο 
στον Εβρο, άρχισε η μεταφορά 
με τρένο αμερικανικών τάνκς και 
αρμάτων μάχης, από το λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης στη Βουλγαρία 
και στη Ρουμανία προκειμένου να 
ενισχύσουν τις νατοϊκές δυνάμεις 
στην περιοχή. Τα άρματα ξεφόρ-
τωσε πριν λίγες ημέρες το τερά-

στιο Αμερικανικό οχηματαγωγό 
“LIBERTY PASSION”, που κατέ-
πλευσε στο λιμάνι της Αλεξαν-
δρούπολης.

Νάρκες από τη Μαύρη 
Θάλασσα παρασύρονται 
προς τον Βόσπορο

Η Μαύρη Θάλασσα αποτελεί 
εδώ και καιρό μέρος του πολέμου 
στην Ουκρανία, αλλά τώρα συνι-
στά  μια νέα απειλή για τη διεθνή 
ναυσιπλοΐα. Τόσο οι ουκρανικές 
αρχές στο νότο της χώρας, όσο 
και το ρωσικό υπουργείο Άμυ-
νας ,αναφέρουν ότι τα νερά πα-

ρασύρουν νάρκες προς τον Βό-
σπορο από τη θαλάσσια περιοχή 
της Οδησσού.

Όπως γράφει το naftemporiki.
gr, πρόκειται για μια σημαντική 
διαδρομή τόσο για την εμπορική 
ναυτιλία όσο και για τον εφοδι-
ασμό των ουκρανικών στρατευ-
μάτων, που απειλούνται από τις 
ναυτικές δυνάμεις της Ρωσίας. Η 
Ρωσία και η Ουκρανία αλληλοκα-
τηγορούνται για την ναρκοθέτηση 
της θαλάσσιας περιοχής του Ευ-
ξείνου Πόντου .

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας 
έκανε την αρχή, με την  μυστική 

υπηρεσία (FSB) να κατηγορεί την 
Ουκρανία για τις νάρκες. Η FSB 
δημοσίευσε χθες το βράδυ προει-
δοποίηση προς την εμπορική  ναυ-
τιλία. «Όλοι οι πλοιοκτήτες και οι 
κυβερνήτες καλούνται να λαμβά-
νουν ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά 
την πλοήγηση στα νότια και βο-
ρειοδυτικά τμήματα της Μαύρης 
Θάλασσας», ανακοίνωσε η FSB, 
σύμφωνα με τους Moscow Times.

Η ρωσική μυστική υπηρεσία 
προειδοποίησε επίσης ότι από τις 
καταιγίδες στη Μαύρη Θάλασσα 
έχουν αποσυνδεθεί ορισμένα από 
τα εξαρτήματα των ναρκών και 
τώρα παρασύρονται ανεξέλεγκτα 
στη θάλασσα. Λαμβάνοντας υπό-
ψη την κατεύθυνση των ρευμά-
των, «δεν μπορεί να αποκλειστεί 
η μετατόπιση των ναρκών  προς 
την κατεύθυνση του Βοσπόρου 
και στη συνέχεια προς τη Μεσό-
γειο», τονίζεται.

Η Ουκρανία, από την άλλη 
πλευρά, αρνείται ότι έχει οποια-
δήποτε σχέση με την τοποθέτηση 
των ναρκών στη Μαύρη Θάλασ-
σα, αλλά επιρρίπτει την ευθύνη 
στη Ρωσία. «Ο Βλαντιμίρ Πού-
τιν  διέταξε να ναρκοθετήσουνε  
τις θαλάσσιες οδούς της Μαύρης 
Θάλασσας προκειμένου να πα-
ρεμποδιστεί ο εφοδιασμός στον 
ουκρανικό στρατό», αναφέρει το 
Κίεβο.

Νατοϊκές δυνάμεις στα Βαλκάνια 
μέσω της Βόρειας Ελλάδας

ΑΡΧΙΣΕ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΡΕΝΟ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΏΝ ΤΑΝΚΣ ΚΑΙ 
ΑΡΜΑΤΏΝ ΜΑΧΗΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 
ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ   
                               
Νάρκες από τη Μαύρη Θάλασσα 
παρασύρονται προς τον Βόσπορο

ΘΑΣΟΣ 

ειδήσειςσύντομες ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΔΡΑΜΑ

Σε κλίμα ικανοποίησης 
πραγματοποιήθηκε η συνε-
δρίαση του ΔΣ του Βιοτεχνικού 
Πάρκου Καβάλας. Το από πολλά 
έτη δάνειο που απειλούσε τη βιω-
σιμότητα του ΒΙΟΠΑ μειώθηκε από 
τις €660.000,00 στις €195.000,00! 
Πλέον της οριστικής διαγραφής των 
€340.000  που αφορούν σε προ-
σαυξήσεις και τόκους, η Διοίκηση 
πέτυχε και διαγραφή μέρους του 
αρχικού κεφαλαίου κατά €125.000. 
(kavalapost.gr)

17 παλέτες με είδη πρώτης ανά-
γκης για τον δοκιμαζόμενο ου-
κρανικό λαό, συνεισέφεραν οι Κο-
μοτηναίοι, ανταποκρινόμενοι στο 
κάλεσμα του Δήμου Κομοτηνής που 
οργάνωσε τη σχετική ανθρωπιστική 
δράση σε συνεργασία με την Ιερά 
Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομο-
τηνής, το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολο-
γίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων 
Χωρών του ΔΠΘ και το Προξενείο 
της Ουκρανίας στη Θεσσαλονίκη. 
(inkomotini.news)

ΞΑΝΘΗ

Συνελήφθη χθες τα ξημερώ-
ματα, στην Εγνατία Οδό Κή-
πων – Αλεξανδρούπολης, από 
αστυνομικούς του Τμήματος 
Συνοριακής Φύλαξης Φερών, 
ένας αλλοδαπός, ο οποίος 
προωθούσε στο εσωτερικό της 
χώρας μη νόμιμους μετανά-
στες. Αναλυτικότερα, στο πλαί-
σιο οργανωμένης επιχείρησης 
οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 
δράστη, διότι τον εντόπισαν 
να οδηγεί Ι.Χ. λεωφορείο και 
να μεταφέρει παράνομα στην 
ενδοχώρα 20 μη νόμιμους με-
τανάστες.  

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα και η 
τελευταία παρέμβαση στο νέο κολυμ-
βητήριο, που αφορούσε σε εξοπλισμό, 
με την τοποθέτηση των δυο ασανσέρ 
ΑΜΕΑ. Πλέον ο χώρος του κολυμβη-
τηρίου είναι πλήρως εξοπλισμένος και 
απομένει τώρα στον Δήμο να ξεπερα-
στούν και τα τελευταία ζητήματα που 
προκύπτουν (και αφορούν  σε υπηρε-
σιακά θέματα) για να μπορέσει να 
παραδοθεί επιτέλους στο κοινό.

Σε ερώτηση αν θα υπάρξει νέα 
αύξηση στο ψωμί ο πρόεδρος 
του Σωματείου Αρτοποιών Ν. 
Δράμας Αργύρης Κιοσσές, δι-
ευκρινίζει ότι, «μαζί με το ενερ-
γειακό σίγουρα θα υπάρξει μια 
αύξηση. Ήδη το ψωμί πωλού-
νταν στο 1,10 – 1,20 ευρώ, 
τώρα πήγε στο 1,30-1,40 ευ-
ρώ. Πιστεύω πάντως ότι μέχρι 
το Πάσχα θα μπορέσουμε να 
κρατήσουμε τις τιμές σταθε-
ρές».  (proinos-typos.gr)

Προβληματισμός επικρατεί στη Θάσο 
και τους ξενοδόχους της λόγω του Ου-
κρανικού ζητήματος. Ο πρόεδρος του 
τοπικού Συνδέσμου Ξενοδόχων, Πάρης 
Παρασχούδης  δήλωσε στην ΕΡΤ ότι 
εδώ και τρεις εβδομάδες τα μηνύματα 
είναι παγωμένα, υπάρχει στασιμότητα 
ενώ το θετικό είναι ότι δεν υπάρχουν 
ακυρώσεις κρατήσεων αλλά από την 
άλλη δεν υπάρχουν κρατήσεις από τη 
Δυτική Ευρώπη. 

ΚΑΒΑΛΑ 

ΦΕΡΕΣ 
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Του Γιώργου 
Πανταζίδη 

Στην τελική ευθεία βρίσκε-
ται η διαδικασία εγγραφών 
στην Α΄τάξη στο 1ο Πειραμα-
τικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξαν-
δρούπολης. Τελευταία ημέρα 
προθεσμίας είναι η αυριανή και 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτη-
ση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης της Δημόσιας Διοίκη-
σης ώστε να συμμετέχουν στην 
δημόσια ηλεκτρονική κλήρω-
ση για εισαγωγή φοίτησης στο 
ιστορικότερο σχολείο της πρω-
τεύσας του Έβρου.

«Βρισκόμαστε στην περίοδο 
των ηλεκτρονικών εγγραφών 
για την κλήρωση των μαθη-
τών μας στην Α΄ Δημοτικού 
του νέου σχολικού έτους. Όλα 
τα παιδιά που έχουν γεννηθεί 
στη διάρκεια του 2016 είναι 
ευπρόσδεκτα να κάνουν αίτη-
ση για να έρθουν στο σχολείο 
μας, χωρίς να έχει σημασία η 
περιοχή διαμονής. Περιμένου-
με λοιπόν τους νέους μαθη-
τές» δήλωσε στη ΓΝΩΜΗ η 
κα Ελένη Αντιόπη Τεμπρίδου , 
διευθύντρια 1ου Πειραματικού 
Δημοτικού Σχολείου Αλεξαν-
δρούπολης. 

Η διαδικασία εγγραφών 
Το σχολικό έτος 2022-

2023 στην Α’ Τάξη του σχο-
λείου θα φοιτήσουν οι μα-
θητές/τριες που γεννήθηκαν 

από 1-1-2016 έως και 31-
12-2016. 

Αρχικά οι γονείς/κηδεμό-
νες θα πρέπει να εγγράψουν 
τους/τις μαθητές/τριες στην Α΄ 
τάξη του Δημοτικού Σχολείου 
στο οποίο ανήκουν χωροταξι-
κά, κατά το χρονικό διάστημα 
1-20 Μαρτίου 2022. 

Παράλληλα, μπορούν να 
υποβάλλουν ηλεκτρονική αί-
τηση μέσω της Ενιαίας Ψη-
φιακής Πύλης της Δημόσιας 
Διοίκησης, https://www.iep.
edu.gr/services/pps/ από την 
Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 έως 
την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 
και ώρα 15:00 προκειμένου 

να συμμετάσχει ο/η υποψή-
φιος/α μαθητής/τρια στη δη-
μόσια ηλεκτρονική κλήρωση, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί την 
Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022, 
για την εισαγωγή στο 1ο Πει-
ραματικό Δημοτικό Σχολείο 

Αλεξανδρούπολης.
Η εισαγωγή των μαθητών 

γίνεται με κλήρωση, ώστε να 
επιτυγχάνεται ένα κατά το δυ-
νατόν τυχαίο δείγμα μαθητών. 
Η κλήρωση των μαθητών αφο-
ρά στην εισαγωγική σχολική 
τάξη ανά βαθμίδα σχολείου. 
Αυτό σημαίνει ότι οι μαθη-
τές οι οποίοι είναι απόφοι-
τοι Πειραματικού Δημοτικού 
Σχολείου συνεχίζουν στο συν-
δεδεμένο Πειραματικό Γυμνά-
σιο  χωρίς να διενεργηθεί νέα 
κλήρωση. 

«Πολλαπλά τα οφέλη 
από την φοίτηση στο 
σχολείο μας»

Η κα Τεμπρίδου, μας μίλη-
σε για τα προγράμματα και 
τις ποικιλόμορφες δραστηρι-
ότητες που υλοποιούνται κά-
θε σχολικό έτος στο σχολείο. 
«Το Πειραματικό σχολείο της 
Αλεξανδρούπολης είναι ένα 
ιστορικό σχολείο για την πόλη 
και στο πλαίσιο της λειτουργί-

ας του αποτελεί τη συνέχεια 
της Ζαρίφειου Παιδαγωγικής 
Ακαδημίας. Εδώ κάνουν την 
πρακτική τους οι σπουδαστές 
των Παιδαγωγικών Τμημάτων, 
υπάρχει στενή συνεργασία με 
το Πανεπιστήμιο και αυτό εί-
ναι ένα ιδιαίτερα θετικό στοι-
χείο.  Εκτός από τα πιλοτικά 
προγράμματα του Υπουργεί-
ου Παιδείας που υλοποιούμε, 
αφού έχουμε εδώ την άμεση 
εφαρμογή τους, λειτουργούμε 
8 ομάδες Ομίλων με διάφορα 
αντικείμενα, δράματος, ρομπο-
τικής, λογοτεχνίας και τέχνης 
κ.α., ιδιαίτερα ελκυστικά για 
τα παιδιά, ενώ «τρέχουν» και 
προγράμματα Erasmus σε συ-
νεργασία με σχολεία άλλων 
χωρών κ.α. Ένας γονέας που 
θα ήθελε το παιδί του να έχει 
πολύπλευρη εκπαίδευση, θα 
κερδίσει αν στείλει το παιδί 
του στο σχολείο μας». 

Το προφίλ του σχολείου 
Οι εκπαιδευτικοί του σχο-

λείου είναι υψηλής ειδίκευσης 

και λειτουργούν ως μέντορες 
για τους φοιτητές του πανε-
πιστημίου. Οι 30 περίπου εκ-
παιδευτικοί του σχολείου, που 
ανήκουν σε διάφορες ειδικό-
τητες, αξιολογούνται με βάση 
τα τυπικά και ουσιαστικά τους 
προσόντα από θεσμικό όργανο 
(ΠΕΠΠΣ), αρχικά για ένα χρό-
νο και στη συνέχεια για άλλα 
τέσσερα εφόσον κριθούν θε-
τικά. Συμμετέχουν σε όλα τα 
προγράμματα του Υπουργεί-
ου, και εισάγουν καινοτόμες 
και καλές πρακτικές διδασκα-
λίας. Συγκεκριμένα, τον τελευ-
ταίο χρόνο εκπαιδεύονται και 
επιμορφώνονται στα νέα Πι-
λοτικά Προγράμματα Σπου-
δών, εφαρμόζοντας πρωτό-
λεια σχέδια διδασκαλίας με 
την εποπτεία πανεπιστημιακών 
δασκάλων και του Επιστημο-
νικού Εποπτικού Συμβουλίου 
του Σχολείου (ΕΠΕΣ). Λειτουρ-
γούν 8 Ομίλους για το σχολικό 
έτος 2021-2022 με διάφορα 
αντικείμενα, όπως δράματος, 
ρομποτικής, λογοτεχνίας και 
τέχνης, φιλαναγνωσίας, εξοι-
κείωσης με την ευρωπαϊκή 
γλώσσα και κουλτούρα, μου-
σικής, χορωδίας και άλλα. Το 
σχολείο εντάσσεται μέσα στα 
10 περίπου σχολεία της χώ-
ρας στα οποία η διδασκαλία 
στις τάξεις Δ και Ε Δημοτι-
κού γίνεται με τη χρήση iPads. 
Χρησιμοποιούμε το WE DO 2.0 
και το SPIKE μετά από τη δω-
ρεά υλικού που δεχθήκαμε από 
την Ένωση Μαζί για το Παιδί 
σε όλες τις τάξεις του σχολεί-
ου στο πλαίσιο της εκπαίδευ-
σης STEM. Υλοποιούμε έργα 
eTwinning και σε συνεργασία 
με άλλα ευρωπαϊκά κράτη τρία 
προγράμματα Erasmus + 

Στο σχολείο εκτός των κλα-
σικών μαθημάτων του Πρωι-
νού ωραρίου λειτουργούν το 
απόγευμα 5 Τμήματα του Ολο-
ήμερου Προγράμματος μέχρι 
τις 3 και 1 Τμήμα Ολοήμερου 
Προγράμματος μέχρι τις 4. Λει-
τουργεί επίσης Τμήμα Ένταξης 
για μαθητές με δυσκολίες μά-
θησης και ΕΔΥ που στελεχώ-
νεται από ψυχολόγο και κοι-
νωνικό λειτουργό.

Έως και αύριο οι αιτήσεις για την 
Α΄τάξη στο Πειραματικό Δημοτικό 
Σχολείο Αλεξανδρούπολης

«ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΠΟΥ ΘΑ 
ΗΘΕΛΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , ΘΑ 
ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΑΝ ΣΤΕΙΛΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ 
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ» ΣΗΜΕΙΏΝΕΙ Η 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑ ΤΕΜΠΡΙΔΟΥ  
                               
Ενημερωθείτε για τη διαδικασία 
εγγραφών στο ιστορικό σχολείο της 
πρωτεύουσας του Έβρου. Τα παιδιά 
έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε 
πλειάδα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων   

Η κα Ελένη Αντιόπη Τεμπρίδου , διευθύντρια 1ου 
Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης

Το 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπο-
λης αποτελεί ένα ιστορικό σχολείο της Αλεξανδρούπολης 
και στεγάζεται σε κτήριο των αρχών του προηγούμενου 
αιώνα, στο κέντρο της πόλης. Η έναρξη της λειτουργίας 
του χρονολογείται στη μακρινή δεκαετία του 1930 και το 
κληροδότημα Γεωργίου Ζαρίφη. Αρχικά, υπήρξε το σχολείο 
στο οποίο έκαναν πρακτική οι φοιτητές της τότε Ζαριφείου 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας Αλεξανδρούπολης. 

Σήμερα, συγκαταλέγεται μέσα στα Πειραματικά Δημο-
τικά Σχολεία της χώρας και συνεχίζει να είναι συνδεδε-
μένο με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που αποτελεί 
συνέχεια της Ζαριφείου. Οι φοιτητές του Παιδαγωγικού 
Τμήματος, παρακολουθούν και σήμερα μαθήματα σε όλες 
τις τάξεις στη διάρκεια του σχολικού έτους και κάνουν την 
πρακτική τους άσκηση. 

Λίγα λόγια για το σχολείο

Προβλήματα παρουσιάστηκαν 
χθες στην εκτέλεση των πρωινών 
πτήσεων από και προς Αθήνα στο 
αεροδρόμιο «Δημόκριτος» στην 

Αλεξανδρούπολη λόγω τη πυκνής 
ομίχλης που επικρατούσε στην πε-
ριοχή με την ορατότητα να είναι 
μόλις στα 300 μέτρα.

Πιο συγκεκριμένα η πρωινή 
πτήση της Aegean που επρόκει-
το να αναχωρήσει στις 8.15 μα-
ταιώθηκε, ενώ η πτήση των Κρη-
τικών αερογραμμών Sky Express 
που επρόκειτο να αναχωρήσει στις 
08.40 με προορισμό την Αθήνα, 

σύμφωνα με τον  Αερολιμενάρχη 
Στέλιο Ζαντανίδη, θα πραγματο-
ποιηθεί στις 13.45.

Οι επιβάτες της πρωινής πτή-
σης που ακυρώθηκε, έχουν την 
επιλογή να ταξιδέψουν είτε με 
την πτήση της Sky Express στις 
13.45, είτε με την βραδινή πτήση 
της εταιρείας Aegean.
Ertnews.gr

Ακυρώθηκαν οι πρωινές 
πτήσεις λόγω ομίχλης

Στο αεροδρόμιο 
Δημόκριτος της 
Αλεξανδρούπολης
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589 τεστ πραγματοποιήθηκαν την 
Δευτέρα 28/3, από συνεργεία του ΕΟ-
ΔΥ σε Φέρες, Ορεστιάδα, Σαμοθράκη 
και Αλεξανδρούπολη. Εντοπίστηκαν 
64 κρούσματα.

Αναλυτικά:
• ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΕΡΩΝ
16 αρνητικά rapid test
• ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

118 rapid test με 22 θετικά 
(18.64%) αφορούν σε 12 άνδρες και 
10 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 
έτη

• ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ – ΣΑ-
ΜΟΘΡΑΚΗ

122 rapid test με 12 θετικά 
(9.84%) αφορούν σε 5 άνδρες και 7 
γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 24 έτη

• ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

333 rapid test με 30 θετικά 
(9.01%) αφορούν σε 19 άνδρες και 11 
γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 55 έτη

Αύξηση κρουσμάτων, νοσηλειών και 
θανάτων σημειώνεται πανελλαδικά 
το τελευταίο διάστημα, με τον Έβρο, 
τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα κρού-
σματα, να μην αποτελεί εξαίρεση, 
ενώ και σε επίπεδο 4ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας, στην οποία περιλαμβά-
νονται 14 νοσοκομεία από Έβρο ως 
Μακεδονία, οι νοσηλείες έχουν αυ-
ξηθεί τις τελευταίες ημέρες, με τη 
διαφορά μεταξύ εμβολιασμένων και 
μη εμβολιασμένων νοσηλευομένων 
στις ΜΕΘ να είναι ιδιαίτερη μικρή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, 
οι συνολικές νέες νοσηλείες αυξήθη-
καν κατά περίπου 42% τις τελευταί-
ες δύο εβδομάδες. Πιο αναλυτικά, οι 
νέες νοσηλείες ξεπέρασαν τις 2800 
μέσα σε μια βδομάδα, ενώ συνολικά 
περισσότερα από 5.100 συμπολίτες 
μας χρειάστηκαν εισαγωγή στο νοσο-
κομείο τις τελευταίες δυο εβδομάδες.
Ειδικότερα το διάστημα 20-27 Μαρ-
τίου οι νέες εισαγωγές έφτασαν τις 
2.814, ενώ δύο εβδομάδες πριν 
ήταν 1.988. Η αύξηση των νοσηλει-

ών προκαλεί σχετική ανησυχία στις 
υγειονομικές αρχές, καθώς δεν επι-
τρέπει την αποκλιμάκωση των σκλη-
ρών δεικτών και φυσικά δημιουργεί 
και προσκόμματα στην χαλάρωση 
των μέτρων. Εξάλλου, οι διασωληνω-
μένοι παραμένουν πάνω από 340 και 
φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχουν καθη-
λωθεί σ' αυτά τα επίπεδα εδώ και αρ-
κετές μέρες. Ήδη μόνο μια στις τρεις 

κλίνες ΜΕΘ covid είναι ελεύθερη. 
Σε επίπεδο 4ης Υγειονομικής Περιφέ-
ρειας, χθες 29/3, νοσηλεύονταν 282 
ασθενείς σε απλές κλίνες, 9 σε απλές 
κλίνες με χορήγηση οξυγόνου και 24 
στις ΜΕΘ, από τους οποίους οι 11 
είναι εμβολιασμένοι ενώ οι 13 όχι. 
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι 
μία εβδομάδα νωρίτερα, στις 22/3, 
οι νοσηλευόμενοι σε απλές κλίνες 
ήταν 246 (90 εμβολιασμένοι και 156 
ανεμβολίαστοι) και στις ΜΕΘ 26 άτο-
μα, 7 εμβολιασμένοι και 19 ανεμ-
βολίαστοι. 
Σε ό,τι αφορά τον Έβρο, σύμφωνα με 
τα στοιχεία του ΕΟΔΥ για τις 28/3, 
ο μέσος όρος κρουσμάτων των προ-
ηγούμενων 7 ημερών ήταν 172,71. 
Την προηγούμενη εβδομάδα (21/3) 
ήταν 155, την εβδομάδα από 14/3 
ήταν 123 και στις 7/3 103 κρού-
σματα. 
Κ.Η.

Ο κορωνοϊός επιμένει: 
Αύξηση νοσηλειών και 
κρουσμάτων στον Έβρο

Κάθε πότε κάνουν self test 
οι μαθητές-Οι αλλαγές 
Αλλαγές στη διάθεση των self test για τους μαθητές 
και τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς

Την υποχρεώση διενέργειας ενός self 
test ανά εβδομάδα θα έχουν από εδώ και 
πέρα όλοι οι μαθητές και οι εμβολιασμέ-
νοι εκπαιδευτικοί πριν από την προσέλευ-
σή τους στις σχολικές αίθουσες, σύμφω-
να με την ανακοίνωση του υπ. Παιδείας.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα θα 
έπρεπε να πραγματοποιούν δύο self test 
πριν επιστρέψουν στα σχολεία, ενώ μόνο 
για αυτή την εβδομάδα, λόγω του τρι-
ημέρου της 25ης Μαρτίου, θα κάνουν 
τρία. Το επόμενο είναι την Πέμπτη (31 
Μαρτίου).
Η απόφαση για ένα self test ανά 
εβδομάδα

Από την Τετάρτη 30 Μαρτίου ξεκινά 
η δωρεάν διάθεση των self test για μα-
θητές και εκπαιδευτικούς στα φαρμακεία.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παι-
δείας οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εμ-
βολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολι-
ασμένοι εκπαιδευτικοί, θα προμηθεύονται 
από την Τετάρτη 30 Μαρτίου έως και την 
Τρίτη 5 Απριλίου, τρία δωρεάν αυτοδι-
αγνωστικά self test από τα φαρμακεία, 
προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες 
ελέγχου των ημερών από 4 Απριλίου 
έως και 15 Απριλίου 2022 και για την 
επιστροφή από τις διακοπές του Πάσχα.

Θα έχουν την υποχρέωση να πραγμα-
τοποιούν το μοναδικό self test έως και 
24 ώρες πριν από την προσέλευσή τους 
στο σχολείο κάθε Τρίτη.

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/
τριών που φοιτούν σε ιδιωτικές σχολι-
κές μονάδες και οι εμβολιασμένοι εκ-
παιδευτικοί που απασχολούνται σε αυτές 
εξακολουθούν να δηλώνουν το αποτέ-
λεσμα των self test στην πλατφόρμα 
self-testing.gov.gr και να εκδίδουν την 
Σχολική Κάρτα για COVID-19.

Υπενθυμίζεται ότι:
-Ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός 

έλεγχος για τον νέο κορωνοϊό μέσω αυ-
τοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self test) εί-
ναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθη-
τές και τις μαθήτριες, εμβολιασμένους και 
μη, καθώς και για τους εμβολιασμένους 
εκπαιδευτικούς.

-  Βεβαίωση αρνητικού self test οφεί-
λουν να φέρουν όλοι οι μαθητές από 4 
έως 18 ετών καθώς και οι εμβολιασμέ-
νοι εκπαιδευτικοί.

-  Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/
τριών που φοιτούν σε δημόσιες σχολικές 
μονάδες και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευ-
τικοί που απασχολούνται σε αυτές κατα-
χωρίζουν τη δήλωση και το αποτέλεσμα 
στην πλατφόρμα edupass.gov.gr, από την 
οποία εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα για 
COVID-19.

-- Η δωρεάν διάθεση self test από τα 
φαρμακεία γίνεται μόνο κατά τις εργάσι-
μες μέρες και ώρες, ώστε κατά τις διημε-
ρεύσεις και διανυκτερεύσεις να μπορούν 
να εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες

Εβρος: Τα αποτελέσματα των 
Δευτεριάτικων τεστ του ΕΟΔΥ
Σε ποια περιοχή η 
θετικότητα ξεπέρασε το 
18%

Διαθέσιμα τα αντιικά 
χάπια της Pfizer  
 Ποιοι τα δικαιούνται

Διαθέσιμα είναι τα αντιικά χάπια 
της Pfizer, τα οποία αποτελούν τη 
δεύτερη αντιική θεραπεία κατά του 
κορονοϊού που χορηγείται στη χώ-
ρα μας. Για την ένταξη ασθενών στις 
θεραπείες θα ακολουθηθεί παρόμοια 
διαδικασία που εφαρμόστηκε και για 
τη διάθεση του άλλου αντιικού φαρ-
μάκου, της Merck.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας 
Μίνα Γκάγκα τόνισε πως οι πρώτες 
αναλύσεις για την αποτελεσματικότη-
τα των θεραπειών αυτών, που χορη-
γούνται από τις αρχές Φεβρουαρίου 
στη χώρα μας, έχουν δείξει ότι είναι 
πολύ αποτελεσματικές.

Ποιοι εντάσσονται στην αντιική 
θεραπεία

• Άτομα ηλικίας ≥75 ετών
• Ογκολογικοί ασθενείς
*Ασθενείς υπό θεραπεία (χημειο-

θεραπεία κ.ά)
• Μεταμοσχευθέντες ασθενείς

• Άτομα σε λίστα για μεταμόσχευ-
ση οργάνου

• Ασθενείς με κυστική ίνωση
*Ασθενείς με ανοσοανεπάρκειες
• Ασθενείς που αντιμετωπίζουν 

δύο ή περισσότερους παράγοντες
Ηλικία ≥ 65
• Παχυσαρκία
• Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) υπό 

θεραπεία
• Χρόνιες παθήσεις  (καρδιοπαθείς, 

νεφροπαθείς κ.ά.)
ertnews.gr – Σ. Πατραμάνη

Ο ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΏΝ ΑΠΟ ΤΑ 123 
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΚΕ ΣΤΑ 172 ΜΕΣΑ ΣΕ 
ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ   

Αυξημένες νοσηλείες στα νοσοκομεία της 4ης 
ΥΠΕ, με πολλούς εμβολιασμένους
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Της Κικής Ηπειρώτου
Τραγική είναι η κατάσταση 

που επικρατεί στον κλάδο των 
οδηγών ταξί και στην Αλεξαν-
δρούπολη, σύμφωνα με τον πρό-
εδρο του Σωματείου Ιδιοκτητών 
Ταξί Παναγιώτη Κασπαρίδη. Οι 
διαρκείς και άνευ προηγουμέ-
νου ανατιμήσεις σε όλα τα προ-
ϊόντα και κυρίως στα καύσιμα, 
έχουν ως αποτέλεσμα το ταμείο 
τους να είναι δραματικά… μείον, 
με τους επαγγελματίες να μην 
βγάζουν, πλέον, όχι μόνο το με-
ροκάματο, αλλά ούτε καν τα έξο-
δά τους.

Οι αυξήσεις στο ρεύμα, τα 
τρόφιμα και τα καύσιμα επηρε-
άζουν όλους τους επαγγελμα-
τικούς κλάδους, πόσω μάλλον 
τους επαγγελματίες οδηγούς, οι 
οποίοι ξοδεύουν τα διπλάσια, σε 
σχέση με την περίοδο πριν τις 
αυξήσεις, για να προμηθευτούν 
καύσιμα. 

«Τα χρήματα που δίνουμε κά-
θε μήνα για καύσιμα είναι τα δι-
πλάσια σε σχέση με πριν. Το ίδιο 
ισχύει για όλα τα παράγωγα, ενώ 
ακόμη και η συντήρηση των οχη-
μάτων μας είναι πιο δύσκολη, 
αφού οι τιμές έχουν ανέβει πα-

ντού. Η κατάσταση είναι τραγική 
και ανεξέλεγκτη», λέει στη ΓΝΩ-
ΜΗ ο κ. Κασπαρίδης, σημειώνο-
ντας πως «το μεροκάματο είναι 
μηδέν, δεν βγάζουμε πια ούτε τα 
έξοδά μας».

Οι επαγγελματίες οδηγοί τα-
ξί, μέσω του πανελλαδικού τους 
οργάνου, ζητούν εδώ και και-
ρό τη μείωση του ειδικού φό-
ρου κατανάλωσης στα καύσιμα, 
ενώ κάποιες φωνές μιλούν και 
για αύξηση του κομίστρου. «Δεν 
ξέρω κατά πόσο θα αποδειχθεί 

ωφέλιμο κάτι τέτοιο, η κίνηση 
ήδη έχει μειωθεί πολύ και ο κό-
σμος το πρώτο που θα κόψει 
σε μία περίπτωση αυξήσεων, θα 
είναι το ταξί», αναφέρει ο κ. Κα-
σπαρίδης. 

Αναφορικά με το μέτρο της 
επιδότησης καυσίμων, που ανα-
κοίνωσε η κυβέρνηση, φαίνεται 
πως πέρα από το γεγονός ότι 
δεν βοηθά τους πολίτες, κρίνεται 
ως ανούσιο και από τους επαγ-
γελματίες οδηγούς. «Η επιδότη-
ση που ανακοινώθηκε αποτελεί 

μία κάποια βοήθεια, είναι όμως 
μηδαμινή. Λόγω των τεράστι-
ων αυξήσεων σε όλα, δυστυχώς, 
αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό 
για εμάς». 

Ο Πρόεδρος του Σωματείου 
Ιδιοκτητών Ταξί Αλεξανδρούπο-
λης σημειώνει πως οι τιμές των 
καυσίμων έχουν «κολλήσει» στα 
2 ευρώ και οι όποιες μειώσεις εί-
ναι μέχρι στιγμής ελάχιστες.

Όπως λέει, δεν μπορεί να 
προβλέψει την πορεία των αυξή-
σεων, εύχεται μόνο, για πολλούς 

λόγους να τελειώσει ο πόλεμος 
και σύντομα τόσο ο κλάδος, όσο 
και όλη η αγορά και η κοινωνία 
να επανέλθουν σε μία φάση κα-
νονικότητας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  9

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

τηλ: 25510 27404 & 25510 80173 

 email: info@latomiamakris.gr

www.latomiamakris.gr

Καθαρό περιβάλλον,
εξοικονόμηση φυσικών πόρων

Η απόρριψη* των άχρηστων υλικών 
(μπάζων), από τις κάθε είδους 
εκσκαφές και κατεδαφίσεις δεν 
είναι πλέον πρόβλημα

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

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

Πού θα πετάξω τα μπάζα;

Αλεξανδρούπολη: Σε τραγική 
κατάσταση οι οδηγοί ταξί, δεν 
βγάζουν ούτε τα έξοδά τους 

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΏΝ ΕΙΝΑΙ 
ΔΙΠΛΑΣΙΟ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 
ΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΝΑ ΜΗΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΠΙΑ ΤΟ 
ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ   

«Η επιδότηση είναι σταγόνα στον 
ωκεανό» λέει ο πρόεδρός τους Π. 
Κασπαρίδης

Η κατάσταση είναι τραγική και 
ανεξέλεγκτη. Το μεροκάματο 
είναι μηδέν, δεν βγάζουμε πια 
ούτε τα έξοδά μας..

Π. ΚΑΣΠΑΡΊΔΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
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Χρονογράφημα

Η Άνοιξη αργεί ακόμα ν’ έρθει

Τ
α τελευταία φύλα αφήνουν τα 
δέντρα που τα φιλοξενούσαν 
πάνω τους τόσους μήνες. Σιγά 
σιγά γερασμένα όπως είναι σαν 
το θάνατο, πέφτουν βίαια πάνω 
στο χώμα. Οι βιαστικοί διαβάτες 

νιώθουν την παρουσία τους τη στιγμή που 
πατάνε επάνω τους, ακούγοντας το σπαρα-
κτικό ήχο που κάνουν καθώς σπάνε. 

 Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για μία ακό-
μα μέρα η κίνηση είναι αυξημένη. Η ώρα 
κοντεύει οχτώ το πρωί. Η Ιωάννα με γορ-
γό βήμα χάνεται στα στενά της Νεάπολης 
Εξαρχείων, κατευθυνόμενη προς Ακαδημίας 
και Ιπποκράτους γωνία. Εκεί μένει η κυρία 
Στέλλα. Η ηλικιωμένη γυναίκα που φροντί-
ζει εδώ και λίγες μέρες. Η Ιωάννα είναι γύ-
ρω στα τριανταπέντε και διανύει τη δεύτερη 
νιότη της. Στην Αθήνα ζει τα τελευταία δέκα 
χρόνια. Μέχρι της τριανταμία Αυγούστου ερ-
γαζόταν ως μάχιμη νοσηλεύτρια σε μεγάλο 
δημόσιο νοσοκομείο της πόλης. Όμως τους 
τελευταίους μήνες μ’ ένα βίαιο τρόπο όλα 
άλλαξαν στη ζωή της. Για το λόγο αυτό κάθε 
μέρα που περνάει τη βασανίζει ένα τεράστιο 
και δυσβάσταχτο γιατί. 

 Πρώτη Σεπτεμβρίου, η Ιωάννα, όπως και 
χιλιάδες άλλοι συνάδελφοί της τελούν υπό 
το βίαιο καθεστώς αναστολής εργασίας, αλ-
λά και μίας άτυπης επαγγελματικής ομηρίας. 
Από εκείνη τη στιγμή μαζί με το σύντροφο 
και συνοδοιπόρο της ζωή της, το Στέφανο, 
έχουν πάρει από κοινού την απόφαση να 
μην υποκύψουν σε καμία πίεση. Ο Στέφα-
νος είναι και κείνος νοσηλευτής σε μεγάλο 
ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας. Το ζευ-
γάρι είναι μαζί οχτώ χρόνια, τους ενώνουν 
οι κοινές καταβολές τους, καθώς και οι δύο 
προέρχονται από εργατικές οικογένειες, που 
μια ζωή προσπαθούσαν να επιβιώσουν σε 
μία χώρα που στην πραγματικότητα πάντα 
στήριζε ανθρώπους που προέρχονταν από 
τα κόμματα εξουσίας.  

Η Ιωάννα κι ο Στέφανος συναντήθηκαν 
τυχαία σε μία έκθεση ζωγραφικής στο Γκάζι. 
Ένα βλέμμα, λίγα λόγια μπροστά σ’ έναν πί-
νακα μεταμοντέρνου καλλιτέχνη και κάπως 
έτσι απλά ξεκίνησαν τη δική τους πορεία ζω-
ής. Τα κοινά πράγματα που εξ αρχής αγα-
πούσαν είναι πολλά. Κάνανε όνειρα για μία 
λαμπρή καριέρα στο χώρο της υγείας. Για 
το λόγο αυτό συνέχισαν τις μεταπτυχιακές 
σπουδές τους και τις εξειδικεύσεις.

Οι συνθήκες εργασίας στο δημόσιο νο-
σοκομείο που δούλευε η Ιωάννα δεν ήταν 
και οι καλύτερες. Επειδή δεν είχε ενταχθεί 
σε κανένα περιβάλλον, είτε ανωτέρου της 
είτε συνδικαλιστικού οργάνου, πάντα έκανε 
τις δυσκολότερες βάρδιες στα πιο απαιτητι-
κά τμήματα. Όσες φορές κι αν προσπάθησε 
να μιλήσει γι’ αυτά τα θέματα στη διοίκηση 
ποτέ δεν έβρισκε λύση. Αυτό την έκανε να 
νιώθει απογοητευμένη και πολλές φορές 
είχε σκεφτεί να τα παρατήσει. Όμως την 
ακολουθούσε πάντα η σκέψη ότι δεν είχε 
κανέναν από πίσω να την βοηθήσει κι έτσι 
αυτό την απέτρεπε από το μεγάλο βήμα της 
παραίτησης. Εξάλλου, τη θέση αυτή την είχε 
κερδίσει με την αξία της, χωρίς τη βοήθεια 
κάποιου πολιτικού. Η πρόσληψή της στο 
δημόσιο ήταν μία ανάσα ελπίδας για τους 
γονείς της που δούλευαν ως εργάτες και τα 
έβγαζαν δύσκολα πέρα. 

Η Ιωάννα από την πρώτη στιγμή που 
πάτησε το πόδι της στην Αθήνα γοητεύτη-
κε από την ενέργεια που εξέπεμπε, γι’ αυτό 
και προσαρμόστηκε γρήγορα στη ζωή της 
πόλης. Νοίκιασε ένα διαμέρισμα στο κέντρο, 
στη Νεάπολη Εξαρχείων και για τις μετακι-
νήσεις της προς τη δουλειά χρησιμοποιούσε 

το αστικό και το μετρό. Όταν δεν είχε βάρδια 
της άρεσε ν’ ανακαλύπτει γωνιές της πόλης. 
Από τη δουλειά έκανε παρέα με δύο γυναί-
κες συναδέρφους της. Ποτέ όμως δεν τις 
θεωρούσε φίλες της με την ιερή έννοια του 
όρου. Ωστόσο, τα πράγματα άλλαξαν όταν 
γνώρισε τον Στέφανο, τον σύντροφο, αλ-
λά και κολλητό της, όπως της άρεσε να τον 
αποκαλεί. Όταν τα ρεπό τους συνέπιπταν, οι 
δυο τους κάνανε μικρές εξορμήσεις σε περι-
οχές γύρω από την Αττική. Παρόλες 
της επαγγελματικές και οικονο-
μικές δυσκολίες που αντιμε-
τώπιζε το ζευγάρι ονειρεύο-
νταν ένα κοινό μέλλον. Για 
το λόγο αυτό είχαν αρχίσει 
να σκέφτονται το ενδεχό-
μενο αγοράς ενός σπιτιού, 
αλλά και την επισημοποίηση 
της σχέσης τους. 

Αρχές του 2021 και ξεκινούν 
ν’ ακούγονται οι πρώτοι ψίθυ-
ροι, που στη συνέχεια έγιναν 
δυνατές συζητήσεις, πως οι 
υγειονομικοί που δε θα συμ-
μορφώνονταν στα νέα μέτρα 
θα έβγαιναν σε αναστολή. Η 
απόφαση του υπουργείου ήταν ξεκάθαρη, 
αυτοί η άνθρωποι για όσο καιρό θα διαρκού-
σε η αναστολή τους θα έμεναν χωρίς μισθό 
και χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
εκείνοι και οι οικογένειες τους, αδιαφορώ-
ντας για τις συνέπειες που θα είχε στη ζωή 
τους. Όλοι ήλπιζαν ότι την τελευταία στιγ-
μή αυτό το ακραίο μέτρο θ’ αποτρέπονταν. 
Όσο πλησίαζε ο καιρός όμως τα πράγματα 
έγιναν πιο ξεκάθαρα και η πιθανότητα της 
αναστολής ήταν σχεδόν σίγουρη. 

Ο Στέφανος με την Ιωάννα από την πρώ-
τη στιγμή είχαν αποφασίσει ότι δε θα θυ-
σίαζαν τις ατομικές τους ελευθερίες και τα 
εργασιακά τους δικαιώματα, που τώρα πια 
καταπατούνταν, για έναν μισθό.  Ήξεραν κα-
λά επίσης ότι δεν μπορούσαν να βασιστούν 
οικονομικά σε κανέναν και τα σχέδια που εί-
χαν κάνει, για όσο κρατούσε αυτή η ιδιότυ-
πη ομηρία, θα έπρεπε ν’ αναβληθούν. Είχαν 
αποφασίσει μέχρι την τελευταία στιγμή να 
μην κοινοποιήσουν σε κανέναν την απόφα-
σή τους. Παρόλο που και οι δυο τους δέχτη-
καν έντονες πιέσεις στο χώρο της δουλειάς 
τους ώστε να υποκύψουν για να μη βγουν 
σε αναστολή. Τόσο η Ιωάννα όσο και ο Στέ-
φανος στο χώρο τους θεωρούνταν καλοί κι 
έμπειροι νοσηλευτές, με πολλές γνώσεις γύ-
ρω από το αντικείμενο της δουλειάς τους. 

Κόντευε πρώτη Σεπτεμβρίου και η Ιω-
άννα έβλεπε τους συναδέρφους της χωρίς 
κανέναν ενδοιασμό και με μεγάλη απερι-
σκεψία να υποκύπτουν, αδιαφορώντας για 
τη μη ανάληψη ευθύνης από οποιονδήποτε 
για τις μετέπειτα συνέπειες τόσο για τη ζωή 
τους όσο και για τη ζωή των δικών τους. 
Όσο και να προσπαθούσε να δικαιολογήσει 
τις πράξεις τους αυτό της ήταν αδύνατον. 
Άλλωστε εκείνη είχε μάθει να στηρίζει τη 
ζωή της σε άλλου είδους ηθικές αρχές και 
αξίες. Όμως βαθιά μέσα της ένιωθε έντονη 
πικρία για όσα συνέβαιναν. Εκείνο που της 
έδινε κουράγιο και δύναμη ήταν η στήριξη 
της οικογένειάς της, αλλά και του Στέφα-
νου, που διακατέχονταν από τις ίδιες αξίες 
που είχαν για τη ζωή. 

Τριανταμία Αυγούστου, ο Στέφανος θα 
κάνει την τελευταία του βάρδια το απόγευ-
μα, ενώ η Ιωάννα το τελευταίο της νυχτέ-
ρι λίγο πριν βγουν και οι δύο σε αναστολή. 
Εντούτοις, μέχρι και την τελευταία στιγμή 
κανείς δεν γνώριζε τις προθέσεις της, αν 
και ακούγονταν διάφοροι ψίθυροι τριγύ-

ρω. Όταν η προϊσταμένη της προσπάθησε 
να μάθει την τελική της απόφαση, εκείνη της 
απάντησε ψυχρά ότι θα το κοινοποιούσε τη 
στιγμή που θα έπρεπε. Εκείνο το τελευταίο 
βράδυ παρόλη τη συναισθηματική φόρτι-
ση που αισθάνονταν μέσα της δεν άφησε 
να γίνει αντιληπτό από κανέναν τι ένιω-
θε. Πίστευε ότι τέτοιες μεγάλες αποφάσεις 
ζωής δεν επιδέχονται το οίκτο των άλλων. 
Το πρωί καθώς επισκέφτηκε για τελευταία 

φορά τους ασθενείς της τους απο-
χαιρέτησε λες και επρόκειτο να 

τους ξαναδεί την επόμενη μέ-
ρα. Καθώς έληγε η νυχτερινή 
βάρδια, άρχισαν να προσέρ-
χονται ένας ένας οι πρωινοί 
εργαζόμενοι. Θέμα συζήτη-
σης στα αποδυτήρια οι ανα-

στολές. Η Ιωάννα σαν να μη 
συμβαίνει τίποτα παρέδωσε 

τη λογοδοσία της νύχτας που 
πέρασε κι έφυγε χωρίς ν’ αφήσει 

σε κανέναν τη δυνατότητα να ρω-
τήσει για την απόφασή της. Στη 
ντουλάπα της άφησε κρεμασμέ-
νη τη στολή της, τα σαμπό, τα 
στυλό κι όλα τα προσωπικά της 

αντικείμενα. Την κλείδωσε όπως κάθε φο-
ρά και έφυγε. 

Το ρολόι έδειχνε περασμένες εφτά και 
με κάθε μέσο κατέφθαναν οι εργαζόμενοι 
που θα έβγαιναν σε αναστολή. Όλοι μαζί 
έγιναν μία μεγάλη παρέα. Συζητούσαν δυ-
νατά, εκφράζοντας ο καθένας τις ανησυχίες 
του. Ένιωθαν αφάνταστα απογοητευμένοι 
από τη στάση των μέχρι πρότινος συναδέρ-
φων τους. Το ρολόι έδειχνε πια οχτώ. Στη 
μεγάλη κεντρική αίθουσα του νοσοκομείου 
εμφανιστήκαν όλοι οι διευθυντές αμίλητοι 
και φανερά αμήχανοι, νιώθοντας την προ-
δοσία που είχαν διαπράξει απέναντι στους 
μέχρι πρότινος συναδέρφους τους, αδιαφο-
ρώντας για το μέλλον τους. Ενώ μετά από 
λίγο εμφανίστηκε η διοικήτρια του νοσο-
κομείου, η οποία το μόνο που έκανε ήταν 
να βγάζει άνευ ουσίας άναρθρες κραυγές. 
Η Ιωάννα, αν κι είχε να κοιμηθεί πάνω από 
δέκα ώρες δε νύσταζε, ένιωθε υπερένταση 
και σαστισμένη κοίταζε γύρω της. Τα πρό-
σωπα όλων των εργαζομένων στα μάτια της 
έγιναν ένα, θυμίζοντάς της την Ιφιγένεια, 
που αυτή τη φορά δυστυχώς θυσιάζονταν 
άδικα. Οι άνθρωποι αυτοί γνωρίζουν καλά 
ότι με τις πράξεις τους έγραφαν ιστορία, κα-
θώς ήταν αποφασισμένοι να διεκδικήσουν 
με οποιοδήποτε τίμημα το αναφαίρετο δι-
καίωμά τους στην εργασία. Όταν η Ιωάννα 
γύρισε στο σπίτι το ρολόι έδειχνε πια με-
σημέρι. Κουρασμένη, αλλά και αφάνταστα 
απογοητευμένη, πριν καλά καλά προλάβει 
να πάρει μίαν ανάσα, ο δικαστικός κλητή-
ρας, φτάνοντας μέχρι την πόρτα του σπι-
τιού της τής  παρέδωσε το επίσημο χαρτί 
της αναστολής. 

Τους επόμενους μήνες όλοι αυτοί οι αγω-
νιστές των δικαιωμάτων της ζωής θα γίνουν 
μία τεράστια οικογένεια. Μέρος της κοινω-
νίας θα σταθεί απέναντί τους, πιστεύοντας 
τα λεγόμενα της επίσημης πολιτείας. Εκ-
φράσεις μίσους και αντιπάθειες ορισμένης 
μερίδας πολιτών που δεν κατάφεραν να 
πραγματοποιήσουν το ελληνικό όνειρο, να 
γίνουν και κείνοι δημόσιοι υπάλληλοι. Υπάρ-
χουν όμως και πολίτες διαφόρων επαγγελ-
ματικών ομάδων που στέκονται δίπλα τους 
όλο αυτό τον καιρό με οποιονδήποτε τρόπο. 
Από την αρχή η θέση των ΜΜΕ στο θέμα 
αυτό είναι αρνητική και σε πολλές περιπτώ-
σεις εχθρική. Τα πολιτικά κόμματα άλλα και 
η επίσημη Εκκλησία στέκονται αδιάφοροι, 

σχεδόν εχθρικοί απέναντι τους, χωρίς όμως 
να παίρνουν κάποια ξεκάθαρη και σοβαρή  
θέση σ’ ένα τόσο μεγάλο κοινωνικό ζήτημα. 

Ο Στέφανος, για να μπορούν να επιβιώ-
σουν, όποτε μπορεί κάνει δουλειές του πο-
δαριού. Άλλωστε δεν του επιτρέπεται ακόμη 
και αυτό το απλό δικαίωμα της αξιοπρέπει-
ας απέναντι στη ζωή, δηλαδή να εργαστεί 
νόμιμα. Ένα μέτρο που το μόνο σκοπό εξ 
αρχής είχε την ψυχολογική και οικονομική 
εξόντωση των υγειονομικών. Ενώ η Ιωάννα 
φροντίζει ηλικιωμένα άτομα. Εντούτοις το 
ζευγάρι δεν χάνει το κουράγιο του. Οι δυο 
τους ενωμένοι παίρνουν μέρος σε κάθε πο-
ρεία και συγκέντρωση που γίνεται. Με τους 
πρώην συναδέρφους τους νιώθουν ότι τώρα 
πια δεν έχουν τίποτα να πουν. Εκείνοι, όπως 
και οι διευθυντές των κλινικών που εργά-
ζονταν μέχρι πρότινος τους έχουν γυρίσει 
την πλάτη, αποδεικνύοντας ότι η εξουσία 
μεγάλη ή μικρή μετατρέπει τους ανθρώ-
πους σε κτήνη, που θυσιάζουν ακόμα και 
τους συνεργάτες τους για να παραμείνουν 
στην εξουσία της θέσης τους. 

Κοντεύει η άνοιξη μετά από έναν δύσκο-
λο χειμώνα. Ο Στέφανος μαζί με δεκάδες 
άλλους υγειονομικούς βρίσκεται σχεδόν 
κάθε μέρα έξω από το υπουργείο, διεκδικώ-
ντας, τώρα που οι μάσκες έχουν πια πέσει, 
το δικαίωμά τους στην εργασία. Κοντεύει 
τριανταμία Μαρτίου, ημερομηνία ορόσημο 
για τους εργαζόμενους σε αναστολή και το 
αβέβαιο εργασιακό τους μέλλον. Ο Στέφα-
νος εδώ και πολύ καιρό προσπαθεί να πείσει 
την Ιωάννα να φύγουν στο εξωτερικό, ίσως 
εκεί να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Εκεί-
νη όμως είναι πολύ διστακτική, δε θέλει ν’ 
αφήσει την πατρίδα της που δυστυχώς την 
έχει πληγώσει αφάνταστα. 

Ένα λαμπερό και ζεστό πρωινό του Μάρ-
τη η Ιωάννα κατευθύνεται στο σπίτι της κυρί-
ας Στέλλας, ενώ ο Στέφανος παρέμεινε έξω 
από το υπουργείο μαζί με άλλους συναδέλ-
φους για ένα ακόμα βράδυ. Τα πόδια της, 
καθώς φτάνει στο σπίτι της ηλικιωμένης γυ-
ναίκας, τρέμουν. Σήμερα θα την ενημερώσει 
ότι για προσωπικούς λόγους θα σταματήσει 
να τη φροντίζει. 

Καθώς κοντεύει η τριακοστή πρώτη Μαρ-
τίου ο κόσμος αρχίζει να συνειδητοποιεί την 
αδικία που γίνεται σε βάρος των υγειονομι-
κών, ενώ το υπουργείο παραμένει αμετακί-
νητο στις θέσεις του, αδιαφορώντας τόσο 
το ίδιο όσο και τα ΜΜΕ ακόμη και για τους 
πέντε υγειονομικούς που κάνουν απεργία 
πείνας ως ύστατη ένδειξη διαμαρτυρίας. 

Είκοσι εννέα Μαρτίου. Η Ιωάννα ετοι-
μάζει τις βαλίτσες για το ταξίδι, νιώθοντας 
αφάνταστα αναστατωμένη και νευρική. Δυ-
στυχώς οι καταστάσεις και τα δεδομένα 
τους οδηγούν στο να φύγουν στο εξωτερι-
κό, όπως και χιλιάδες άλλοι απλοί εργαζό-
μενοι και επιστήμονες τα τελευταία χρόνια. 
Όλο αυτό το διάστημα ο Στέφανος, παρόλες 
τις δυσκολίες, κατάφερε να βρει και στους 
δυο τους δουλειά σε χώρα της κεντρικής 
Ευρώπης. 

Τριάντα Μαρτίου και το ξυπνητήρι χτυ-
πάει στις εφτά το πρωί, είναι η ώρα που 
πρέπει να ετοιμαστούν για να φύγουν για 
το αεροδρόμιο. Το προηγούμενο βράδυ η 
Ιωάννα δεν μπόρεσε να κοιμηθεί από την 
αγωνία της όσο κι αν ο Στέφανος της έδι-
νε κουράγιο. Εξάλλου, τώρα πια ό,τι από-
φαση και να πάρει το υπουργείο για τους 
υγειονομικούς τούς αφήνει παντελώς αδι-
άφορους, μιας και οι δυο τους σε λίγη ώρα 
θα πετάξουν μακριά από τη μητέρα πατρί-
δα που δε φρόντισε όπως άλλες χώρες να 
στηρίξει τα παιδιά της. 

ΤΗΣ ΓΙΩΤΑΣ
 ΑΓΑΠΗΤΟΥ  
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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1.

Να δώσετε το περιεχόμενο  των ακόλουθων 
ιστορικών όρων:

α. Κλήριγκ
ΣΕΛ. 54: Ένα  από  τα  μέτρα κρατικού παρεμ-

βατισμού  που  έλαβε  η  ελληνική  κυβέρνηση  
για  την αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομι-
κής κρίσης που ξεκίνησε το 1929 στη Νέα Υόρκη 
και έφτασε και στην Ελλάδα το 1932. Ειδικότερα, 
στο εξωτερικό …. θετικά στοιχεία.

β. Πανελλήνιον
ΣΕΛ.63: συμβουλευτικό όργανο το οποίο ίδρυ-

σε ο Ιωάννης Καποδίστριας μετά την Γ’ Εθνοσυ-
νέλευση της Τροιζήνας το 1827 και επάνδρωσε  
….. δεδομένη.

γ. Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας Κεμάλ – 
Μπολσεβίκων (Μάρτιος 1921)

ΣΕΛ. 251-252: Το πολιτικό γεγονός που λει-
τούργησε ως ταφόπετρα του ποντιακού ζητήμα-
τος …. με τους Έλληνες.

ΘΕΜΑ Α2.
α. Λάθος , σελ. 34
β. Σωστό, σελ. 59
γ. Λάθος, σελ. 90

δ. Σωστό, σελ.118
ε. Λάθος, σελ. 169

ΘΕΜΑ Β1.
α. Σελ.104: Και κατά την περίοδο αυτή (1923-

1928), βασικός προγραμματικός στόχος …… πα-
ραχωρηθεί γη.

β. Σελ.104-105: Στην πολιτική πρακτική οι Φι-
λελεύθεροι …….. αντίπαλη παράταξη.

ΘΕΜΑ Β2: Η έκρηξη και η ταχύτατη 
επέκταση ….. την Κρήτη.

Σελ.213-214: Οι Μεγάλες Δυνάμεις δεν τή-
ρησαν ενιαία ….  ανάμειξη. 

Η κρίση μετατοπίστηκε …… εθνικής εξεγέρ-
σεως...».

Σελ. 215: Η επιμονή των επαναστατών …… 
γενικής αμνηστίας.

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1.

• Σχολικό βιβλίο: σελ. 94-96
Στις εκλογές που προκηρύχθηκαν μετά τη δεύ-

τερη παραίτηση ……. κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη.
Οι συγκρούσεις πήραν σταδιακά διαστάσεις 

…… της αντιπολίτευσης. 
Η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων οδήγησε 

…… το 1920.

• Στοιχεία από την πηγή

Ο Βενιζέλος, απογοητευμένος ……παρατάξεις 
έχει συντελεστεί.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου ο Βενιζέλος αποβιβάζε-
ται στη Θεσσαλονίκη. Τη διακυβέρνηση της χώρας 
αναλαμβάνει η τριανδρία Βενιζέλου – Δαγκλή – 
Κουντουριώτη.

Στο μεταξύ διάφοροι άλλοι παράγοντες ……. 
στο Θησείο και αλλού (1916).

Τα γεγονότα αυτά προκαλούν τον αναβρασμό 
των προσκειμένων προς τον βασιλιά Κωνσταντίνο 
και τις διώξεις, συλλήψεις και τις φυλακίσεις πο-
λιτών, αντίθετων φρονημάτων και τον διασυρμό 
ευυπόληπτων ανδρών.

Τα γεγονότα αυτά απέκλεισαν πια κάθε δυ-
νατότητα για συμφιλίωση των δύο αντιμαχόμε-
νων μερίδων και η Τριανδρία κηρύσσει έκπτω-
το τον Κωνσταντίνο. Τα αιματηρά γεγονότα του 
Ζαππείου, …… μέσα σε συγκινητικές εκδηλώσεις 
του λαού.

Τον επόμενο μήνα (14/17 Ιουλίου) ο Βενιζέ-
λος σχηματίζει ενιαία κυβέρνηση ή μάλλον εγκα-
θιδρύει μεταμφιεσμένη δικτατορία: κηρύσσει τον 
πόλεμο εναντίον όλων των εχθρών της Entente, 
διατάζει γενική επιστράτευση, ……. αλλά και βλα-
βερή για τα εθνικά συμφέροντα.

ΘΕΜΑ Γ2.
•  Σχολικό βιβλίο: σελ.
Στις δύσκολες εκείνες στιγμές, χιλιάδες ……. 

πόλη Ροστόβ. 

Για πρώτη φορά οι Πόντιοι της Διασποράς ορ-
γανώθηκαν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλά-
δας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Βόλο), καθώς 
επίσης και στις πόλεις του εξωτερικού. 

Στην Ευρώπη πρωτεργάτης ……. της Σοβιετι-
κής Ένωσης.

 Η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου ……
Αρμενική Δημοκρατία. 

Η πρόταση του Ελ. Βενιζέλου προκάλεσε …… 
υπέρ του λαού σας». 

Παράλληλα με τον παν-ποντιακό αγώνα ….. 
πολιτικών εξελίξεων.

• Στοιχεία από την πηγή
Πριν ακόμη υπογραφεί η ανακωχή στο Μού-

δρο, Πόντιοι πρόσφυγες στον Καύκασο και στην 
Ευρώπη άρχισαν να οργανώνονται και να συ-
ντονίζουν τις ενέργειές τους για την προβολή 
και προώθηση των εθνικών τους διεκδικήσεων.

Το Φεβρουάριο του 1918, σε ένα πρώτο συνέ-
δριο τους στη Μασσαλία……στο Παρίσι επέμεναν 
στην ένωση του Πόντου με την Ελλάδα.

Στις 22 Ιανουαρίου/4 Φεβρουαρίου 1919, 
…… της δημιουργίας «Ελληνικής Δημοκρατίας 
του Πόντου». 

Από τον Απρίλιο του 1919 η εκπροσώπηση των 
ποντιακών διεκδικήσεων ….. τόσο των Αρμενίων 
όσο και των Ελλήνων του Πόντου.

Επιμέλεια: Έλλη Σκιαδαρέση.

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1.

Να δώσετε το περιεχόμενο  των ακόλουθων 
ιστορικών όρων:

α. Κλήριγκ
β. Πανελλήνιον
γ. Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας Κεμάλ – 

Μπολσεβίκων (Μάρτιος 1921)
Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Α2.
Να χαρακτηρίσετε τις ιστορικές πληροφορίες 

που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας 
το γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πληροφορία 
και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πληροφορία 
είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πληροφορία 
είναι λανθασμένη:

α. Η σιδηροδρομική γραμμή που συνέδεε την 
Αθήνα με το Πειραιά χρειάστηκε 13 χρόνια για να 
κατασκευαστεί.

β. Στην κορυφή των δικτύων πατρωνίας στην 
Πελοπόννησο βρίσκονταν οικογένειες προκρίτων.

γ. Το πρώτο εξάμηνο του 1911 ψηφίστηκαν 
από τη Βουλή 53 τροποποιήσεις θεμελιωδών δι-
ατάξεων του συντάγματος.

δ. Το προσφυγικό ρεύμα από τις βόρειες ελλη-
νικές επαρχίες, Θεσσαλία, Μακεδονία και Ήπειρο, 
ξεκίνησε σχεδόν ταυτόχρονα με το μεταναστευτι-
κό ρεύμα από τη Μικρά Ασία.

ε. Το 1930 οι γυναίκες αποτελούσαν την πλει-
ονότητα των εργατών στην κλωστοϋφαντουρ-
γία, την ταπητουργία και τη βιομηχανία ετοίμων 
ενδυμάτων.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β1.
α. Ποιοι ήταν οι στόχοι και τα στηρίγματα των 

Φιλελευθέρων (μονάδες 4) και β. ποια προβλήμα-
τα αντιμετώπισαν στην πολιτική πρακτική κατά την 
περίοδο 1923 – 1928 (μονάδες 8).

Μονάδες 12

ΘΕΜΑ Β2.
Να αναφερθείτε στην αντίδραση του πρίγκιπα 

Γεωργίου στην έκρηξη και τη ταχύτατη επέκταση 
της επανάστασης του Θερίσου (μονάδες 3) και 
στην στάση των Μεγάλων Δυνάμεων μέχρι και 
τον Ιούλιο του 1905 (μονάδες 10).

Μονάδες 13

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1.

Συνδυάζοντας τις ιστορικές σας γνώσεις με 
τις απαραίτητες πληροφορίες από το κείμενο που 
σας δίνονται, να παρουσιάσετε: τα γεγονότα που 
έλαβαν χώρα μετά τη δεύτερη παραίτηση του Βε-
νιζέλου ως και την υπογραφή της Συνθήκης των 
Σεβρών (Αύγουστος 1920) στο πλαίσιο του Εθνι-
κού διχασμού.

Μονάδες 25

Ο Βενιζέλος, απογοητευμένος από την εμμονή 
του βασιλιά Κωνσταντίνου στην ουδετερότητα, 
έρχεται σε συνεννοήσεις με τον ναύαρχο Παύλο 
Κουντουριώτη και τον στρατηγό Δαγκλή για τη 
στάση που πρέπει να τηρήσουν. Κατόπιν, στις 13 
Σεπτεμβρίου, φεύγουν οι δύο πρώτοι (ακολουθεί 
λίγες μέρες μετά και ο Δαγκλής) για τα Χανιά της 
Κρήτης και εκεί σχηματίζουν την προσωρινή κυ-
βέρνηση της χώρας (τη γνωστή Τριανδρία), στην 
οποία προσχωρεί η Επιτροπή Εθνικής Άμυνας Θεσ-
σαλονίκης. Ο διχασμός του ελληνικού κράτους 
και του έθνους σε δύο χωριστές παρατάξεις έχει 
συντελεστεί.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου ο Βενιζέλος αποβιβάζε-
ται στη Θεσσαλονίκη. Τη διακυβέρνηση της χώρας 
αναλαμβάνει η τριανδρία Βενιζέλου – Δαγκλή – 
Κουντουριώτη.

Στο μεταξύ διάφοροι άλλοι παράγοντες επι-
δρούν στη γοργή εξέλιξη των γεγονότων: η εφε-
κτική, η ασταθής ή και η αδέξια στάση των αλλε-
πάλληλων κυβερνήσεων της Αθήνα και του βασιλιά  
Κωνσταντίνου απέναντι της Entente, η γερμανο-
φιλία ορισμένων Ελλήνων πολιτικών και στρατιω-
τικών, αλλά και οι συνεχείς άστοχες ενέργειες και 
επεμβάσεις των πρέσβεων της Entente και άλλων 
διπλωματών ή πολιτικών και στρατιωτικών, ιδίως 
Γάλλων, δημιούργησαν μια έξαψη των πνευμάτων 
στην Αθήνα, η οποία οδήγησε στη σύγκρουση αγ-
γλογαλλικών αγημάτων με ελληνικά στρατεύματα 
(ενισχυμένα με αντιβενιζελικούς πολίτες) στο Ζάπ-
πειο, στο Θησείο και αλλού (1916).

Τα γεγονότα αυτά προκαλούν τον αναβρασμό 
των προσκειμένων προς τον βασιλιά Κωνσταντίνο 
και τις διώξεις, συλλήψεις και τις φυλακίσεις πο-
λιτών, αντίθετων φρονημάτων και τον διασυρμό 
ευυπόληπτων ανδρών.

 Τα γεγονότα αυτά απέκλεισαν πια κάθε δυνα-
τότητα για συμφιλίωση των δύο αντιμαχόμενων 
μερίδων και η Τριανδρία κηρύσσει έκπτωτο τον 
Κωνσταντίνο. Τα αιματηρά γεγονότα του Ζαππείου, 
καθώς και οι συνεχιζόμενες μυστικές συνεννοήσεις 
της ελληνικής αυλής με τη Γερμανία, και η ανάγκη 

να στρατολογηθούν περισσότερες ελληνικές δυνά-
μεις από το Βενιζέλο παρακινούν το πρωθυπουργό 
της Γαλλίας Al. Ribot, καθώς και τους πρωθυπουρ-
γούς των δύο άλλων δυνάμεων να ακολουθήσουν 
πιο δραστική πολιτική απέναντι στο νότιο ελληνικό 
κράτος: στις 29 Μαϊου / 11 Ιουνίου 1917 αποβι-
βάζεται γαλλικός στρατός στην Αθήνα και εξανα-
γκάζει τον Κωνσταντίνο να παραιτηθεί, να παρα-
χωρήσει τον θρόνο του στον δευτερότοκο γιο του 
Αλέξανδρο και να φύγει από την Ελλάδα μέσα σε 
συγκινητικές εκδηλώσεις του λαού.

 Τον επόμενο μήνα (14/17 Ιουλίου) ο Βενιζέλος 
σχηματίζει ενιαία κυβέρνηση ή μάλλον εγκαθιδρύει 
μεταμφιεσμένη δικτατορία: κηρύσσει τον πόλεμο 
εναντίον όλων των εχθρών της Entente, διατά-
ζει γενική επιστράτευση, λαμβάνει σκληρά μέτρα 
για ν’ ασφαλιστεί από αντιδράσεις στρατιωτικών 
και πολιτικών αντιπάλων του, αίρει τη μονιμότητα 
των δικαστών, για να τιμωρήσει εκείνους που είχαν 
καταδιώξει οπαδούς του, εξορίζει στρατιωτικούς 
και πολιτικούς (ανάμεσά τους τον Δημ. Γούναρη 
και τον Ι. Μεταξά, ενώ θέτει άλλους υπό αστυνο-
μική επιτήρηση. Οι αντιβενιζελικοί από την πλευ-
ρά τους είχαν εξαπολύσεις σφοδρή προπαγάνδα 
εναντίον του Βενιζέλου, αλλά και βλαβερή για τα 
εθνικά συμφέροντα.

Απόστολος Βακαλόπουλος «Νέα Ελληνική Ιστο-
ρία, 1204 – 1985», Εκδόσεις Βάνιας

ΘΕΜΑ Γ2.
Συνδυάζοντας τις ιστορικές σας γνώσεις με 

τις απαραίτητες πληροφορίες από το κείμενο που 
σας δίνονται, να παρουσιάσετε: τις ενέργειες του 
Ποντίων για τη δημιουργία αυτόνομης Ποντιακής 
Δημοκρατίας από τον Ιούλιο 1917 έως και τον 
Απρίλιο του 1919 και στη στάση του Βενιζέλου 
απέναντι στις ενέργειες αυτές.

Μονάδες 25

Πριν ακόμη υπογραφεί η ανακωχή στο Μούδρο, 
Πόντιοι πρόσφυγες στον Καύκασο και στην Ευρώ-
πη άρχισαν να οργανώνονται και να συντονίζουν 
τις ενέργειές τους για την προβολή και προώθηση 
των εθνικών τους διεκδικήσεων.

Το Φεβρουάριο του 1918, σε ένα πρώτο συ-
νέδριο τους στη Μασσαλία, όπου πρωτοστάτησε 
ο Μ. Κωνσταντινίδης, καθώς και σε ένα δεύτερο 
στο Βατούμ, τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου, οι αντι-
πρόσωποι των διαφόρων ποντιακών οργανώσε-
ων εξέφραζαν το εθνικό τους αίτημα για τη δημι-
ουργία ανεξάρτητου Ποντιακού κράτους. Λίγους 
μήνες αργότερα, πάλι στη Μασσαλία, εξετάστηκε 
για πρώτη φορά η προοπτική ίδρυσης ενός Ποντο-
αρμενικού κράτους (Νοέμβριος 1918) και εκλέ-

χθηκε δεκαπενταμελής επιτροπή που, με την υπο-
στήριξη όπως ήλπιζε της ελληνικής διπλωματικής 
αντιπροσωπείας, θα προωθούσε τις ποντιακές δι-
εκδικήσεις στο Συνέδριο της Ειρήνης. Οι απόψεις 
όμως του Βενιζέλου σχετικά με το ποντιακό ζήτη-
μα, που σχηματίστηκαν με βάση τις εκθέσεις του 
ειδικού στρατιωτικού εκπροσώπου του στον Πό-
ντο συνταγματάρχη Καθενιώτη, όπως ο Έλληνας 
πρωθυπουργός τις εξέφρασε και σε δηλώσεις του 
προς τον τύπο τον Ιανουάριο του 1919, έτειναν 
προς τη λύση συνεργασίας του ελληνικού και αρ-
μενικού στοιχείου σε ένα αρμενικό κράτος. Σε αυτή 
τη λύση προσανατολίζονταν και Ελληνοαρμενικοί 
κύκλοι στην Κωνσταντινούπολη, συγκεκριμένα το 
Αρμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Κωνσταντι-
νουπόλεως και το Ελληνικό Συμβούλιο. Αντίθετα, 
τα αιτήματα των Ποντίων για ανεξάρτητο κράτος 
και ακόμη περισσότερο για ένωση με την Ελλάδα 
κρίνονταν από το Βενιζέλο τουλάχιστον ουτοπικά. 
Οι δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού προκά-
λεσαν θύελλα αντιδράσεων των ποντιακών οργα-
νώσεων, που με διαβήματά τους προς τους αντι-
προσώπους των Δυνάμεων στο Παρίσι επέμεναν 
στην ένωση του Πόντου με την Ελλάδα.

Στις 22 Ιανουαρίου/4 Φεβρουαρίου 1919, ανα-
πτύσσοντας ο Βενιζέλος στο Ανώτατο Συμβούλιο 
τις ελληνικές διεκδικήσεις, εξέφρασε την αντίθε-
σή του για τη δημιουργία Ποντιακής Δημοκρατίας 
και υποστήριξε την ένταξη της Τραπεζούντας στο 
Αρμενικό κράτος. Η υποχωρητικότητα του Έλλη-
να πρωθυπουργού σε αίτημα, που είχε ελάχιστες 
πιθανότητες να γίνει δεκτό, αποσκοπούσε στην 
αποτελεσματικότερη προβολή των υπόλοιπων 
εθνικών διεκδικήσεων. Όπως ήταν όμως φυσικό 
προκάλεσε και πάλι τις αντιδράσεις των Ποντίων, 
που στην Κωνσταντινούπολη εκδηλώθηκαν με την 
υποβολή υπομνημάτων προς τους αρμοστές των 
Δυνάμεων, στα οποία επαναλάμβαναν το αίτημα 
της ενώσεως με την Ελλάδα ή τουλάχιστον της δη-
μιουργίας «Ελληνικής Δημοκρατίας του Πόντου». 

Από τον Απρίλιο του 1919 η εκπροσώπηση των 
ποντιακών διεκδικήσεων ανατίθεται στο μητροπο-
λίτη Χρύσανθο, που πείθεται να υιοθετήσει τη συμ-
βιβαστική άποψη του Βενιζέλου για ομοσπονδιακό 
Αρμενικό κράτος, όπου θα ίσχυε για τους Έλληνες 
καθεστώς αυτονομίας. Στις επαφές του με τους ιθύ-
νοντες του Συνεδρίου, ο μητροπολίτης συνάντησε 
ευνοϊκή αποδοχή των απόψεών του. Ο Ουίλσον, 
ο Κλεμανσώ και ο Ταρντιέ έδειξαν διατεθειμένοι 
να υποστηρίξουν τις προτάσεις του, που αντίθετα 
προκάλεσαν την αντίδραση τόσο των Αρμενίων 
όσο και των Ελλήνων του Πόντου.

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος  ΙΕ’ (Έφη 
Αλλαμανή, Κρίστα Παναγιωτοπούλου)

Απαντήσεις

Προτεινόμενα Θέματα  /  Από το Φροντιστήριο «Εξέλιξη»

ΙΣΤΟΡΙΑ



Η ΓΝΩΜΗ
30  ΜΑΡΤΙΟΥ 202212    

 SUDoKU

5 6 9 8

7 8 9

1 3 4 7

7 5

6 9 4 8

9 1

1 2 3 9

3 5 7

8 1 4 3

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.63)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Mar 29 08:26:08 2022 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.67)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Mar 28 07:46:31 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

1 4 7

4 3 5

3 4 2 6

9 3 7 8

8 1

8 5 4 9

7 9 2 3

8 3 1

2 1 7

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.55)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Mar 29 08:26:10 2022 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια

1. Ο νονός.

2. Χοντρό σκοινί καραβιών.

3. Ούγγρος συνθέτης του 19ου αιώνα — … 

Ρεπό: κερκυραϊκό ανάκτορο.

4. Διπλό… γίνεται γυναικείο άρωμα — Νό-

τα μουσικής.

5. "Φυτώριο" ομάδας ποδοσφαίρου.

6. Τιποτένιος — Λέει το φαΐ… ο μάγκας.

7. Μία… Βίσση — Γυναικείο ένδυμα από 

φούστα και ζακέτα.

8. Ασθένεια των εντέρων — Ολιγόλεπτο 

διάλειμμα (μτφ.).

9. Στο όνειρο όλοι τα… βλέπουν — Ζωγρα-

φικός πίνακας (ξ.λ.) — Βελγική πόλη.

10. Συνθετικό ασιατικών τοπωνυμίων — 

Σταχτί… μαλλί (ξ.λ.).

11. Πόλη της Ρωσίας — Μια εποχή (αρχ.).

12. Πιστός μας… σύντροφος — Περίφημο 

των Ιωαννίνων.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ήταν δύο αδέρφια τεμπέλικα. Ένα πρωί όπως 

ξύπνησαν λέει ο μεγάλος στον μικρότερο:

- "Σήκω ρε να δεις αν ξημέρωσε."

- "Και πως θα το καταλάβω αν έχει ξημερώσει;"

- "Θα δεις αν έχει βγει ο ήλιος."

- "Εντάξει, λέει ο μικρός."

Πάει λοιπόν στο παράθυρο και κοιτάζει έξω. Περ-

νάει λίγη ώρα χωρίς να μιλήσει.

- "Τι έγινε ρε, ξημέρωσε;" ρωτά ο μεγάλος.

- "Δεν μπορώ ρε ‘συ να δω αν έχει βγει ο ήλιος."

- "Γιατί;"

- "Έχει σκοτάδι!!!"

                      

                           * * * * * * 

Τρεις φίλοι πήγανε ταξίδι - σαφάρι στην Αφρι-

κή με το αυτοκίνητο. Κάπου στην έρημο Σαχάρα 

το αυτοκίνητο έμεινε από βλάβη. Αποφάσισαν να 

συνεχίσουν με τα ποδιά παίρνοντας μαζί τους όσο 

γίνεται λιγότερα πράγματα (ίσως να περπατούσαν 

πολλές μέρες) έως το κοντινό χωριό-πόλη.

Ο ένας πήρε μαζί του μόνο την ομπρέλα.

Ο άλλος πήρε μαζί του ένα μπουκάλι κρασί.

Ο τρίτος πήρε μαζί του την μια πόρτα του αυ-

τοκίνητου.

Όταν φθάσανε στο πρώτο χωριό, τους ρώτησαν 

γιατί είχαν μαζί τους μόνο 3 πράγματα?

Ο ένας είπε: έχω την ομπρέλα να έχω σκιά.

Ο άλλος είπε: έχω το κρασί αν διψούσα θα έπινα.

Ο τρίτος είπε: αν έκανε ζέστη θα άνοιγα το πα-

ράθυρο.

Συστατικά 
• 4 φιλέτα τόνο, φρέσκο
• Αλάτι
• πιπέρι
• 55 γρ. ελαιόλαδο  

Για τη μαρινάτα
• 30 γρ. ρίγανη φρέσκια, ψιλοκομμένη
• 2 σκ. σκόρδο, τριμμένο
• 60 γρ. χυμό λεμονιού

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Αρχικά, σε ένα μπωλ ανακατεύουμε τα υλικά της 

μαρινάτας.
• Πλένουμε τα φιλέτα του ψαριού και τα σκουπί-

ζουμε με απορροφητικό χαρτί κουζίνας.
• Στην συνέχεια, τα βάζουμε σε γυάλινο μπωλ και 

τα περιχύνουμε με τη μαρινάτα, ώστε να βραχούν 
απ' όλες τις πλευρές.

• Καλύπτουμε το μπωλ με πλαστική μεμβράνη και 
αφήνουμε τα φιλέτα να μαριναριστούν στο ψυ-
γείο για 1 ώρα.

• Έπειτα, τα στραγγίζουμε από τη μαρινάτα και τα 
αλατοπιπερώνουμε.

• Τέλος, ψήνουμε τα φιλέτα μας στο γκριλ για 8 
λεπτά από κάθε πλευρά.

• Καλή όρεξη!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Μαριναρισμένα φιλέτα 
τόνου

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Κρέας… δεύτερης διαλογής.
2. Όνειρο… προγόνων μας — Περιέχονται στο… 
ασκί.
3. Άκρη αρότρου — … Μόιν: η πρωτεύουσα 
της Αϊόβα.
4. Τα κάνει… ο ατζαμής.
5. Κι έτσι η πιατέλα — Γιατρικό, φάρμακο (αρχ.).
6. Γερμανική άρνηση — Διπλό… θυμίζει παλιό 
ευθυμογράφο — Βουβός… ήχος.
7. Περιοχή της Γαλλίας — Τ' αρχικά του Πανελ-
λήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαι-
ριστών.
8. Ο αρχηγός των Περσών στη μάχη του Μαρα-
θώνα — Δήμητρα…: η εικονιζόμενη.
9. Μέρη του… τόμου — Ζορζ…: ο δημιουργός 
του επιθεωρητή Μεγκρέ.
10. Ένας απ' τους γιους του Νώε — Κεφαλή 
αγίου λειψάνου — Λέγονταν παλιά τα Τάγματα 
Εθνοφυλακής (αρχικά).
11. Το κάθε πάτωμα πολυκατοικίας — Αντικρίζει 
την παράγκα του Καραγκιόζη.
12. Ασιατική χερσόνησος — Κι έτσι η αλατιέρα.



Η ΓΝΩΜΗ
30  ΜΑΡΤΙΟΥ  2022 ΓΝΩΜΗ   13

Στην ανάπτυξη της αμυγδα-
λής του εγκεφάλου μετά τον 6ο 
μήνα του βρέφους φαίνεται ότι 
οφείλονται διαταραχές στο φά-
σμα του αυτισμού…

«Ανακαλύψαμε ότι ο ρυθ-
μός ανάπτυξης της εγκεφαλι-
κής αμυγδαλής κατά το πρώτο 
έτος της ζωής συνδέεται άμε-
σα με τις κοινωνικές δεξιότη-
τες του παιδιού όταν φτάνει 
τα 2 έτη ζωής», αναφέρει χα-
ρακτηριστικά ο αναπληρωτής 
καθηγητής Ψυχιατρικής και 
Νευροεπιστημών Δρ 
Mark Shen, από το 
UNC Chapel Hill 
and faculty of 
the Carolina 
Institute for 
Developmental 
Disabil ities 
(CIDD) που εί-
ναι επικεφαλής 
συγγραφέας της 
μελέτης.

Η αμερικανική μελέτη που 
δημοσιεύθηκε στην επιστημο-
νική επιθεώρηση Neuroscience 
αναφέρει ότι η υπερανάπτυ-
ξη της αμυγδαλής του εγκε-

φάλου σε βρέφη 6 με 12 μη-
νών, συνδέεται με την εμφάνιση 
αυτισμού αργότερα στη ζωή. 
Το εύρημα τοποθετηθεί ως εκ 
τούτου χρονικά την εμφάνιση 
των αλλαγών που οδηγούν σε 
διαταραχές στο φάσμα του αυ-
τισμού στο πρώτο χρόνο ζω-
ής του βρέφους και ανοίγει το 
δρόμο για έγκαιρη παρέμβα-

ση που θα αλλάξει πιθανώς τα 
δεδομένα στην αναπτυξιακή 
πορεία των παιδιών αυτών… 
Όπως σημειώνει η Δρ Περβα-
νίδου, «η μετάφραση των ευ-
ρημάτων σε κλινικό επίπεδο, 
θα ήταν η έμφαση στην έγκαι-
ρη αναγνώριση και παρέμβαση 
στα παιδιά με αυτισμό».

Μελέτη: όσοι 
έτρωγαν μόνοι ήταν 

λιγότερο χαρούμενοι 
από εκείνους που 

έτρωγαν με φίλους

Το να τρώτε μόνοι σας μπορεί 
μερικές φορές να είναι μια χαλα-
ρωτική εμπειρία: μπορείτε να μα-
σάτε με το στόμα ανοιχτό, να υπερ-
βείτε την ποσότητα του φαγητού ή 
να αγνοήσετε οποιαδήποτε ετικέτα. 
Αλλά αν το κάνετε τακτικά, πιθανό-
τατα θα αισθάνεστε δυστυχισμένοι.

Αυτό αποκάλυψε μια μελέτη της 
Oxford Economics, η οποία έδει-
ξε ότι από τους 8250 Βρετανούς 
πολίτες, όσοι έτρωγαν μόνοι ήταν 
λιγότερο χαρούμενοι από εκείνους 
που έτρωγαν με φίλους. Ερευνητές 

στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης 
ανακάλυψαν ότι όταν οι άνθρωποι 
τρώνε με φίλους, είναι πιο πιθανό 
να νιώθουν ικανοποιημένοι με τη 
ζωή τους.

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι 
οι άνθρωποι που έτρωγαν ένα γεύ-
μα ήταν πιο πιθανό να αισθάνονται 
καλύτερα με τον εαυτό τους. Το να 
βρίσκεστε στο τραπέζι με άλλους 
ανθρώπους είναι μια καλή ευκαι-
ρία να κοινωνικοποιηθείτε και να 
έρθετε ακόμα πιο κοντά. Δεν είναι 
τυχαίο ότι τις γιορτές οικογένειες 

μαζεύονται στο τραπέζι για να φά-
νε μαζί. Από την άλλη πλευρά, τα 
άτομα που πάσχουν από διατροφι-
κές διαταραχές, ειδικά οι έφηβοι, 
τείνουν να αποφεύγουν την επαφή 
με άλλους όταν τρώνε, το κάνουν 
χωρίς να τους δουν η οικογένεια ή 
οι φίλοι. Επομένως, οι μελέτες δεν 
στοχεύουν μόνο στο να μας μάθουν 
να τρώμε σωστά και να βελτιώνου-
με την υγεία μας, αλλά και ότι όταν 
τρώμε με άλλους νιώθουμε πιο ευ-
τυχισμένοι.
Πηγή: abcnews.al

Αν τρως μόνος είναι πιθανό 
να είσαι πιο δυστυχισμένος

Πιθανή 
η νόσηση με 

γρίπη μετά από 
κορονοϊό στα 

παιδιά

Η γρίπη είναι το πιο συχνό 
πρόβλημα για τα παιδιά, κυρίως 
τους χειμερινούς μήνες. Κατά 
κανόνα αντιμετωπίζεται εύκολα, 
αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις 
στις οποίες χρειάζεται περισσό-
τερη προσοχή, ειδικά στη εποχή 
που ζούμε με την πανδημία του 
κορονοϊού.

Η παιδίατρος Άννα Παρδά-
λη, μίλησε στο «Κοινωνία Ώρα 
ΜEGA» για την γρίπη που σα-
ρώνει στα μικρά παιδιά, και που 
η οποία ενδέχεται να εμφανιστεί 
μετά από νόσηση από κορονοϊό.

Η κ. Παρδάλη μίλησε για την 
γρίπη η οποία ταλαιπωρεί τα μι-
κρά παιδιά αυτή την περίοδο.

«Είναι μία εποχή που τα έχει 
όλα. Έχει ακόμα και γρίπη και 
μάλιστα με βαριά περιστατικά. 
Αυτό που συναντάται είναι να 
πάθουν γρίπη μόλις ιαθούν από 
κορονοϊό. Είναι πολύ δύσκολο 
να αναγνωριστεί. Η γρίπη έχει 
βαριά νόσηση στα παιδιά, οδη-
γούν σε αφυδάτωση, δεν μπο-
ρούν να φάνε, υπάρχει μεγάλη 
εξάντληση», ανέφερε αρχικά.

«Το κοξάκι χαρακτηρίζεται 

από πυρετό και εξάνθημα και 
προσβάλει βρέφη και νήπια. 
Όλοι οι ιοί δίνουν ένα σωρευτι-
κό φαινόμενο. Τα παιδάκια που 
έχουν αλλεπάλληλες ιώσεις, 
εξαντλείται το ανοσοποιητικό. 
Μόνο εάν υπάρχει λοίμωξη στο 
κατώτερο αναπνευστικό τότε 
θα πρέπει να πάρει κάποιο φάρ-
μακο. Τα δεδομένα δείχνουν ότι 
με τον εμβολιασμό μειώνονται 
οι πιθανότητες βαριάς νόσησης 
σε πολλά περιστατικά», δήλωσε 
χαρακτηριστικά η κ. Παρδάλη.

«Θερίζει» η γρίπη στα παιδιά

Η χρήση απολυμαντικών από τις έγκυες γυναί-
κες αποτελεί παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση 
άσθματος ή εκζέματος στα παιδιά τους αργότερα, 
σύμφωνα με μια νέα ιαπωνική επιστημονική μελέτη.

Τα απολυμαντικά χρησιμοποιούνται συχνά στα 
νοσοκομεία και άλλες ιατρικές μονάδες, ενώ η παν-
δημία οδήγησε σε αύξηση της χρήσης τους από τον 
ευρύτερο γενικό πληθυσμό. Η έκθεση σε απολυμα-
ντικά στους χώρους εργασίας έχει συσχετισθεί σε 
αυξημένη πιθανότητα άσθματος και δερματίτιδας 
στους εργαζόμενους. Η νέα έρευνα εστιάζει στους 
πιθανούς κινδύνους για μία έγκυο και το μωρό της.

Διαπιστώξηκε ότι η πιθανότητα το παιδί σε ηλικία 
τριών ετών να έχει άσθμα ή έκζεμα, είναι σημαντικά 

μεγαλύτερη αν η έγκυος μητέρα του έκανε χρήση 
απολυμαντικών μία έως έξι φορές την εβδομάδα. 
Τα παιδιά που εκτίθεντο καθημερινά σε απολυμα-
ντικά, είχαν κατά μέσο όρο 26% μεγαλύτερο κίν-
δυνο εμφάνισης άσθματος και 29% εκζέματος, σε 
σύγκριση με τα παιδιά που οι έγκυες μητέρες τους 
δεν είχαν χρησιμοποιήσει καθόλου απολυμαντικά. 
Από την άλλη, δεν βρέθηκε κάποια σχέση ανάμεσα 
στη χρήση απολυμαντικών και σε εμφάνιση τροφι-
κών αλλεργιών στα μικρά παιδιά.

Οι ερευνητές συμπέραναν ότι “τα ευρήματα μας 
δείχνουν πως η έκθεση σε απολυμαντικά στη διάρ-
κεια της εγκυμοσύνης έχει επίπτωση στις αλλεργί-
ες των παιδιών. 

Αυξημένος κίνδυνος παιδικού άσθματος Σημαντική ανακάλυψη 
για τις αιτίες εμφάνισης του αυτισμού

Υγεία

Ένα 
ακόμη θαύμα 

της επιστήμης καθώς 
κατανοούμε ακόμη 

καλύτερα την 
αιτία 

Λόγω 
χρήσης 

απολυμαντικού 
από εγκύους

«Η νέα έξαρση στη χώρα μας οφείλεται κυρίως στη μεταδοτικότητα της Όμικρον και την χαλάρωση 
του πληθυσμού, ο εμβολιασμός είναι αναγκαίος και για όσους έχουν νοσήσει. Έχουν αυξηθεί kai τα 

περιστατικά γρίπης τις τελευταίες δύο εβδομάδες αλλά δεν έχουμε διαπιστώσει πίεση στο ΕΣΥ» 
Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας Βάνα Παπαευαγγέλου
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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/πο-
λη 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

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

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

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

Συμβολαιογράφοι

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Οπτικά

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Φαρμακεία

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία

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

Συνεταιρισμοί

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας



Η ΓΝΩΜΗ
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Δρομολόγια

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: 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αλεξ/λη - ΘεΣ/ΝΙΚη: 
08:00, 11:00 , 14.00, 
16.30, 18:45,  22:00
ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 

08:00, 10:30 , 13.00, 
15.30, 17:30,  23:59
Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 

08.00, 11:30 , 16.00, 
18:45, 22:00
ΚΑΒΑλΑ - Αλεξ/ΠΟλη 

02.45, 10:45 , 14:30, 19:10
ξΑΝΘη -Αλεξ/ΠΟλη 

02.45, 10:45 , 15:10, 19:10
Αλεξ/ΠΟλη - ΦεΡεΣ - ΣΟΥΦλΙ - 
ΔΙΔ/ΧΟ -ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 

04:45, 06:30, 08:30, 11:15, 12:30, 
14.30, 15.30, 17:00, 19:30, 21.30 

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

07:45,  09:00, 11:15, 13:00, 
16:00, 18:30, 20:10
ΚΟμΟΤηΝη - Αλεξ/ΠΟλη

07:20,  09:00, 11:00, 12:30, 
14:40,  19:00, 20:10

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:  09:50 - 21:05
ΤΡΙΤΗ: 11:40 - 21:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:50 - 21:10
ΠΕΜΠΤΗ: 11:40 - 21:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 12:25 - 21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:40 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 12:35 - 21:15
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:10 - 19:30
ΤΡΙΤΗ: 10:00 - 19:30
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:10 - 19:30
ΠΕΜΠΤΗ: 10:00 - 19:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:00 - 19:30

ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:00 - 18:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 10:00 - 19:30

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:40 - 15:35 - 21:55
ΤΡΙΤΗ: 08:40 - 15:35 - 21:55
ΤΕΤΑΡΤΗ:  08:40 - 15:35 - 21:55
ΠΕΜΠΤΗ:  15:35 - 17:40 - 21:55
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:08:40 - 15:35 - 21:55
ΣΑΒΒΑΤΟ: 15:35 - 17:40 - 21:55
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:40 - 15:35 - 21:55

ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΤΡΙΤΗ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΠΕΜΠΤΗ: 07:30 - 14:00 - 20:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:07:00 - 14:00 - 20:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:30 - 14:00 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:30 - 14:00 - 20:15

ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 09:10 - ΣΑΒΒΑΤΟ  09:10
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΠΕΜΠΤΗ 15:25 - ΣΑΒΒΑΤΟ  15:25

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα  09:00
Τρίτη  09:00 
Τετάρτη 15:00 
Πέμπτη 15:00 
Παρασκευή 15:00
Σάββατο  09:00 
Kυριακή  15:00

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

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά
 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100

EKAB  166

Πυροσβεστική  199 

Βλάβες(ΔΕΔΔΗΕ): 8004004000

Βλάβες(ΔΕΥΑΑ): 25510-26046

Βλάβες ΟΤΕ:                  13888

Κ.Ε.Π. Αλεξ/πολης: 25513-50010

Κ.Ε.Π. Φερών:     25553-50101

Αστ.Τμ. Αλεξ/λης 25510 66300

Γραφείο Ταυτοτήτων: 2551066262

Τροχ. Αλ/λης  25510 66395

Δημ. Αλεξ/πολης 25510 64100

Δημ.Εν.Φερων     25555-50070

Γραμμή Δημότη:     25510-22222

Τμήμα Καθ/τητας: 25513-50040

Τμήμα Πρασίνου: 25513-50042

Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων: 

25513-50068 , 25513-50069

Περ/κή Εν/τα Έβρου 25513-50405 

ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ: 25510-26298

ΤΙΕΔΑ:                       25510-28735 

ΔΟΥ Αλεξ/πλης : 25510-89622

Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643

Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222

Νοσ/μείο Αλ/λης 25513-51000

Περ. Εν. Έβρου 25510 36500  

Λιμεναρχείο 25513-56200

Ο.Λ.Αλεξ/λης 25510-26251 

Αεροδρόμιο 25510 89300 

ΕΛΤΑ Αλεξ/λης  25510-41640

ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479

ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844

ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646

ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:    25510-45198 

AEGEAN:              25510-89150  

Αεροδρόμιο:          25510-89300

ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   

Ι.Κ.Α. 25510-84611

ΕΚΑΒ 25510-89370

ΔΕΗ 25510-53529

ΟΤΕ 25510-56160

ΔΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00  Καΐσας 14ης Μαΐου 88 (έναντι 
ΚΑΠΗ) ✆2551020667 
18:00-08:00 Μαχαιρίδης Δήμητρας 46 (ένα-
ντι παλαιού νοσοκομείου) ✆2551027917

ΦΕΡΕΣ 
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 ✆2555022273

ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 ✆2554023176 

ΔIΔYMOTEIXO
Παρασκευόπουλος Ιωάννης  Βενιζέλου 93 
✆2553023544

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Σιανκούρη Αναστασία Κωνσταντινουπόλε-
ως 259 ✆2552021141

Αν μπορείς, άλλαξε κάθε εβδομάδα σεντόνι 
ή φρόντισε να το αλλάξεις κάθε δύο εβδομά-
δες αυστηρά. Πρόσεξε τις μαξιλαροθήκες για 
τυχόν λεκέδες, ειδικά από μακιγιάζ και περι-
ποιήσου τες με υγρό πιάτων πριν την πλύση.

Έπειτα, προχωράμε στο πλύσιμο των σε-
ντονιών μέσα στο πλυντήριο. Προτίμησε υγρό 
απορρυπαντικό. Πλύνε τα σεντόνια στο ελα-
φρύ πρόγραμμα, μόνα τους κι όχι στοιβαγ-
μένα, ώστε να μπορούν να πλυθούν σωστά. 
Απόφυγε να τα διπλώσεις προτού τα ρίξεις 
στο πλυντήριο ενώ προτίμησε θερμοκρασία 
υψηλότερη για να σκοτώσεις τα μικρόβια.

Κι αναρωτιέσαι τι λάθη μπορεί να κάνεις 
με τα σεντόνια ιδού:

Πλένεις πολλά σεντόνια μαζί: Τα σεντόνια 
πρέπει μπορούν να «αναπνέουν» στο πλυντή-

ριο για να πλυθούν σωστά και είναι σημαντικό 
να μην τα στραγγίσεις τελείως γιατί οι δυνα-
τές περιστροφές του κάδου, θα τα ζαρώσουν.

Στεγνώσεις τα σεντόνια υπερβολικά πολ-
λές ώρες: Είσαι κι εσύ από εκείνες που απλώ-
νουν τα σεντόνια και ξεχνάνε να τα μαζέψουν. 
Η αλήθεια είναι πως αν τα αφήσεις μέρες και 
μέρες απλωμένα, τελικά θα γεμίσουν και πάλι 
σκόνη και καυσαέριο. Αλλά και το στεγνωτή-
ριο, κακό μπορεί να κάνει στα σεντόνια σου 
αφήνοντάς τα ζαρωμένα και μπορεί να μην 
τα φοράς σαν τα ρούχα ή τα εσώρουχα, περ-
νάς όμως πάνω τους πολλές ώρες. Η λύση:

‘Απλωσε πρωί πρωί τα σεντόνια και μάζε-
ψέ τα πριν το βράδυ. Απόφυγε να τα απλώ-
σεις μαζί με πετσέτες που θέλουν περισσότερο 
χρόνο να στεγνώσουν.

αγγελιεσ

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει πολιτικό ή τοπογράφο 
μηχανικό με εμπειρία στα δημόσια έργα
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει εργατοτεχνίτες για να 
απασχοληθούν στα έργα της εταιρίας
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

MIA... ΕΞΥΝΠΗ ΓΝΩΜΗ

Διεθνής Ημέρα Αλληλεγγύης 
για τους Κρατούμενους και 
Αγνοούμενους Υπαλλήλους του 
ΟΗΕ

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Η σημερινή ημέρα, φίλε Κριέ, μέσα 
από συγκυρίες, γεγονότα και δια-
προσωπικές σχέσεις, θα σου δώσει 
εύκολα την σιγουριά και την ασφά-
λεια, που αναζητούσες! Κάποιοι άν-
θρωποι μπορεί να μην θέλουν να 
το παραδεχτούν ούτε στον εαυτό 
τους, αλλά θα τους δεις σταδια-
κά, να έρχονται με τα «νερά» σου!

ΤΑΥΡΟΣ
Φίλε Ταύρε, σήμερα οφείλεις να 
γίνεις πιο καχύποπτος απ’ότι συ-
νήθως και γι’αυτό μην παίρνεις τις 
μετρητοίς τα όσα σου λένε, σε δι-
απροσωπικές επαφές και σχέσεις, 
αφού τα «μεγάλα λόγια» είναι πολ-
λά σήμερα!  

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, σήμερα είσαι πο-
λύ ανοιχτός και δεχτικός σε κάθε 
συναισθηματική προσέγγιση στις 
διαπροσωπικές σου σχέσεις και 
επαφές! Οι άνθρωποι που θα συ-
ναναστραφείς θα σου ανοίξουν όλα 
τα φύλλα της καρδιάς τους!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Καρκίνε, γίνεσαι 
πιο γενναιόδωρος στα συναισθήμα-
τά σου και βγαίνεις από το καβούκι 
σου! Θα υπάρξουν πολλές στιγμές 
όπου με καλή παρέα, θα απολαύ-
σεις γέλιο, χαρά και διασκεδάσεις!  
 
ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα, σήμερα θα διαπι-
στώσεις πως δεν είναι τελικά εύκο-
λη υπόθεση να σου αφεθεί κάποιος 
συναισθηματικά. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Σήμερα φίλε Παρθένε καταφέρνεις 
να ξεφύγεις από τα τελευταία μπερ-
δέματα σε διαπροσωπικές σχέσεις 
και επαφές! 
 
ΖΥΓΟΣ
Η σημερινή ημέρα φίλε Ζυγέ, εί-
ναι ομολογουμένως ένα δύσκολο 
πάζλ για δυνατούς λύτες! Πολλές 
από τις διαπροσωπικές σου σχέσεις 
και επαφές, θα έχουν έναν αινιγ-
ματικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα 
να αυξηθεί η καχυποψία σου και η 
επιφυλακτικότητα σου!  
 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Σκορπιέ, θα επιβε-
βαιώσεις πως η καλή μέρα, από το 
πρωί φαίνεται! Ήδη από τις πρώτες 
ώρες, θα συμβούν γεγονότα και θα 
έρθουν συγκυρίες, ειδήσεις και μη-
νύματα, που θα σου δώσουν χαρά, 
αισιοδοξία και μία διαφορετική θε-
ωρία για την ζωή! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η πρώτη εντύπωση που θα σου δώ-
σει η σημερινή ημέρα, φίλε Τοξότη, 
θα είναι δυσκολίες και αναποδιές! 
Η αλήθεια είναι ωστόσο, πως αυ-
τά τα εμπόδια που θα έρθουν στον 
δρόμο σου, θα λειτουργήσουν θε-
τικά για σένα!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Σήμερα φίλε Αιγόκερε αγαπάς όλο 
τον κόσμο και όλος ο κόσμος εσένα! 
Λειτουργείς για το κοινό καλό και 
ενδιαφέρεσαι περισσότερο για τους 
ανθρώπους που συναναστρέφεσαι!
 
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, η σημερινή μέρα 
θέλει προσοχή και ιδίως όσον αφο-
ρά προσδοκίες, απατηλές ελπίδες, 
εξιδανικεύσεις και ψευδαισθήσεις 
σε κάθε διαπροσωπική σου σχέση 
και επαφή!!  

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, άλλη μία μέρα που 
είσαι αρκετά ενθουσιώδης, παθια-
σμένος, παρορμητικός και έτοιμος 
για νέα ξεκινήματα, αλλά και… καυ-
γά! Μπορείς εύκολα να παρασυρ-
θείς από τον αυθορμητισμό σου!

Ενοικιάζεται διαμέρισμα δυο δωματίων στον 
Άγιο Βασίλειο. 1 υπνοδωμάτιο, σαλόνι, μπά-
νιο, πάρκινγκ, αποθήκη, κήπος.
Τηλ. επικοινωνίας και πληροφορίες 
στο:  6943032444

Τα λάθη που κάνεις όταν 

πλένεις τα σεντόνια: Πώς 

θα τα πλύνεις σωστά;



Η ΓΝΩΜΗ
30  ΜΑΡΤΙΟΥ 202216 TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ   Η  ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΠΟΥ  ΑΞΙΖΕΙ  ΣΤΟΥΣ  ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ

Ισόπαλος για πρώτη φορά στο φε-
τινό πρωτάθλημα αναδείχθηκε ο Ιππο-
κράτης, με το Σουφλί να παίρνει τον 
βαθμό στις καθυστερήσεις, στο πλαίσιο 
της 19ης αγωνιστικής της Α’ κατηγορίας 
στην ΕΠΣ Έβρου.

Νίκη που του δίνει ελπίδες για την 
παραμονή σημείωσε ο Μαΐστρος κό-
ντρα στον Εθνικό. Τρίποντο κόντρα στις 
Φέρες με το οποίο μένει ζωντανός στην 
μάχη της παραμονής πέτυχε ο Ποντια-
κός, ενώ ο Ορέστης με χατ τρικ Ανδρε-
άδη κέρδισε στο ντέρμπι της αγωνιστι-
κής τον Άβαντα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Α’ ΕΠΣ Έβρου – 19η αγωνιστική

Σάββατο 26/3
Ένωση Οινόης – ΑΕ Διδυμοτείχου 

2-4 (20' Ουζουνάκης, 40' Φυδάνης – 
47' Παπούδης, 70' Τσιπλάκης, 81' Μυ-
σιούδης, 90+5 Θάνος Ν.)

Άρδας Καστανεών – Νεοχώρι 1-0 
(29' πεν. Καπετανίδης)

Έβρος Σουφλίου – Ιπποκράτης 2-2 
(42', 90+3 – 20' Κυριζάκης, 27' Μου-
ρατίδης)

Ποντιακός – Θράκη Φερών 3-1 (30' 
πεν. & 35' Αγγελακάκης, 85' Αμπράσης 
– 45' Γκάκιος)

Εθνικός Αλεξ/πολης – Μαΐστρος 1-2 

(65' Βρύζας – 30' Στεφανίδης, 90+1 Λι-
αλιάρης)

Ατρόμητος Άβαντα – Ορέστης Ορε-
στιάδας 2-3 (25' Γραικίδης, 40' Λαζαρί-
δης – 60', 64' & 71' Ανδρεάδης)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
1. Ιπποκράτης 52 (59-7)
2. Ορέστης Ορεστιάδας 46 (58-17)
3. ΑΕ Διδυμοτείχου 41 (53-23)
4. Ατρόμητος Άβαντα 37 (61-30)
5. Άρδας Καστανεών 28 (24-23)
6. ΑΟ Νεοχωρίου 28 (20-31)
7. Εθνικός Αλεξ/πολης 22 (31-35)
8. Θράκη Φερών 22 (28-36)
9. ΑΟ Μαΐστρου 17 (23-52)
10. Έβρος Σουφλίου 15 (17-37)
11. Ποντιακός 10 (23-68)
12. Ένωση Οινόης 10 (13-57)

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΊΣΤΊΚΗ (20η, 
02-03/04)
Έβρος Σουφλίου – Ατρόμητος Άβαντα
ΑΕ Διδυμοτείχου – Άδρας Καστανεών
Θράκη Φερών – ΑΟ Νεοχωρίου
Ορέστης Ορεστιάδας – Εθνικός 
Ιπποκράτης Αλεξανδρούπολης – Ένω-
ση Οινόης
ΑΟ Μαΐστρου – Ποντιακός 

Β’ ΕΠΣ Έβρου: Στην τελευταία 

αγωνιστική κρίνεται ο τίτλος σε 
Νότο και Βορρά

Στην 18η και τελευταία αγωνιστική 
θα κριθεί το ποιοι θα είναι οι φετινοί 
πρωταθλητές στην Β’ κατηγορία της ΕΠΣ 
Έβρου. Στο Νότο η Μάκρη έχει το προ-
βάδισμα έναντι του Απαλού καθώς έχει 
3 βαθμούς περισσότερους και έτσι κα-
τακτά τον τίτλο και την άνοδο ακόμα και 
με ισοπαλία στην τελευταία στροφή με 
την Δαδιά. Το ίδιο ισχύει και στον Βορ-
ρά, με την πρωτοπόρο Βύσσα να ανα-
δεικνύεται πρωταθλήτρια ακόμα και με 
«Χ» στο ματς με την Δόξα Ορεστιάδας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Β’ ΕΠΣ Έβρου – 17η αγωνιστική
Νότιος Όμιλος
Ένωση Λυκόφης/Κορνοφωλιάς – ΑΕ 
Ν. Χηλής 3-4 
Καππαδοκία – Νίκη Απαλού 0-3
Νίκη Άνθειας – Μάκρη 1-2
Αρίστεινο – Ακρίτας Δαδιάς 1-1
Δορίσκος – Φουρτούνα 3-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ (17 αγωνιστικές)

1. Μάκρη 39 (36-13)
2. Νίκη Απαλού 36 (49-18)
3. Ακρίτας Δαδιάς 30 (41-25)
4. ΑΕ Ν. Χηλής 27 (35-26)
5. Αρίστεινο 25 (27-24)
6. Καππαδοκία 24 (25-19)
7. Ένωση Λυκόφης/Κορνοφωλιάς 22 
(31-37)
8. Νίκη Άνθειας 16 (22-40)
9. Φουρτούνα 10 (14-31)
10. Δορίσκος 7 (19-60)

ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΑΓΩΝΊΣΤΊΚΗ (18η, 
02-03/04)
Νίκη Απαλού – Φουρτούνα 
ΑΕ Νέας Χηλής – ΑΟ Αρίστεινου
ΑΟ Καππαδοκών – Νίκη Άνθειας 1959
Ακρίτας Δαδιάς – ΑΟ Μάκρης
Αθλητική Ένωση Κορνοφωλιάς Λυκό-
φης – ΑΟ Δορίσκου

Βόρειος Όμιλος
Δόξα Ορεστιάδας – Ρίζια 0-7
Ένωση Φυλακίου/Κυπρίνου – Αετός Λε-
πτής 2-3
Ατρόμητος Ασπρονερίου – Ακρίτας Ορ-

μενίου 0-3
Ηρακλής Σαγήνης – Ακρίτας Ν. Βύσ-
σας 0-3
Σάκκος – Ασπίδα Θουρίου 3-0 α.α.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ (17 αγωνιστικές)
1. Ακρίτας Ν. Βύσσας 46 (45-4)
2. Ρίζια 44 (51-7)
3. Ακρίτας Ορμενίου 39 (51-10)
4. ΑΟ Σάκκου 29 (38-23)
5. Ηρακλής Σαγήνης 25 (19-22)
6. Αετός Λεπτής 25 (27-28)
7. Ατρόμητος Ασπρονερίου 19 (27-32)
8. Δόξα Ορεστιάδας 10 (19-60)
9. Ένωση Φυλακίου/Κυπρίνου 9 (25-69)
10. Ασπίδα Θουρίου (ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ)

ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΑΓΩΝΊΣΤΊΚΗ (18η, 
02-03/04)
Ηρακλής Σαγήνης – Ομόνοια Φυλακίου
Ακρίτας Νέας Βύσσας – Δόξα Ορεστι-
άδας
Ακρίτας Ορμενίου – Αετός Λεπτής
Ατρόμητος Ασπρονερίου – Διγενής Ακρί-
τας Σάκκου
Ρεπό: ΠΑΕ Ριζίων

Ίσόπαλος για πρώτη φορά φέτος 
ο πρωτοπόρος Ίπποκράτης

Α’ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΤΗΣ 19ΗΣ ΑΓΏΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

Στην 18η και τελευταία αγωνιστική θα κριθεί το 
ποιοι θα είναι οι φετινοί πρωταθλητές στην Β’ 
κατηγορία της ΕΠΣ Έβρου

Ρούπελ Σιδηροκάστρου και Αστέ-
ρας Καβάλας είναι οι δύο πρώτες 
ομάδες που σφραγίζουν την πρό-
κριση τους στην επόμενη φάση του 
ανδρικού της ΕΚΑΣΑΜΑΘ, καθώς 
επικράτησαν και στην Αλεξανδρού-
πολη και απέκλεισαν τους Ολυμπι-

άδα και Εθνικό.
Το 1-0 κόντρα στην Αθλητική 

Ένωση Σερρών έκανε η Θύελλα Φε-
ρών, ενώ σε τρίτο ματς θα κριθεί η 
πρόκριση στο ζευγάρι ΓΣ Σέρρες – 
Αγία Βαρβάρα, έπειτα από την ισο-
φάριση των Σερραίων.

Ολυμπιάδα-Ρούπελ Σιδηροκά-
στρου 59-71

Ήττα για την αντρικό της Ολυ-
μπιάδας από το Ρούπελ με 59-71.Η 
ομάδα της Αλεξανδρούπολης πραγ-
ματοποίησε μια ακόμα καλή εμφά-

νιση και ήταν κοντά 
στο σκορ απέναντι 
στη δυνατή ομάδα 
του Σιδηροκάστρου.
Στο συγκεκριμένο 
παιχνίδι ο κόουτς 
Ξανθίδης αντικατέ-
στησε τον κόουτς 
Κανδύλη λόγου προ-
βλήματος υγείας του 
δεύτερου.

ΣΥ Γ ΧΑΡ ΗΤ Η-
ΡΙΑ στον προπονη-
τή Κανδύλη Γιώργο 
και σε όλους τους 
παίχτες μας για την 
είσοδο στα play-off 

του πρωταθλήματος αλλά κυρίως 
για τις εμφανίσεις και το πάθος που 
έδειξαν σε όλη τη διάρκεια του φε-
τινού πρωταθλήματος.

Δεκάλεπτα: 18-22,30-39,46-
57,59-71

Ολυμπιάδα(Ξανθίδης Μ.):Καζά
κος,Βεζάς,Δρούμπαλης,Δαβουδάν
ης 19(3),Ξαφένιας 9(2),Κελεπεκίδης 
7(1),Δελιακίδης,Ζιούτης 6,Σονωβί-
δης 8,Κατσίκας,Γερακόπουλος,Βλου-
ντάρτσικ 10(3)

Ρούπελ(Κηρύκος Ν.):Κάτος 
13(1),Φραγκούλης 7(1),Κεμανε-
τζής 10,Δαλαγκόζης 5(1),Γιαννάτος 
12,Παπαδόπουλος 12,Τοπολίγκας 
Γεωργιανός ,Λουλούδης 12(3)

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Σάββατο 26/3
ΓΣ Σέρρες – Αγία Βαρβάρα 64-
63 (1-1)
Ολυμπιάδα Αλεξ/πολης – Ρούπελ 
59-71 (0-2)
Κυριακή 27/3
Θύελλα Φερών – ΑΕ Σέρρες 69-
49 (1-0)
Εθνικός Αλεξ/πολης – Αστέρας Κα-
βάλας 61-68 (0-2)

Προκρίθηκαν με νίκες στην 
Αλεξανδρούπολη επί των 
Ολυμπιάδας και Εθνικού, 
Ρούπελ & Αστέρας

Την ήττα με 3-2 σετ γνώρισε στα 
Ιωαννίνα η Νίκη Αλεξανδρούπολης. Η 
εβρίτικη ομάδα ταξίδεψε χωρίς τις Πα-
πάζογλου και Προφαντή στην Ήπειρο 
και έπαιξε με την πασαδόρο Στεφάνου 
σε θέση ακραίας. Τα Γιάννενα προηγή-
θηκαν 2-0 στα σετ αλλά τα 
κορίτσια του Σάκη Μου-
στακίδη πήραν τα επόμενα 
δύο και έστειλαν το ματς 
σε τάι μπρέικ. Εκεί η γηπε-
δούχος ομάδα επικράτησε 
στα σημεία με 15-13.

Τα σετ: 3-2 (28-26, 25-
17, 18-25, 21-25, 25-13).

Γνώρισε την ήττα στην 
Λάρισα ο μαχητικός Φοί-
νικας

Την ήττα με 3-1 σετ 
από την ΕΑ Λάρισας γνώ-
ρισε ο Φοίνικας Αλεξαν-
δρούπολης.

Η ομάδα του Έβρου πά-

λεψε όλα τα σετ και στο 4ο με το σκορ 
στο 2-1, έφτασε πολύ κοντά στην ισο-
φάριση, αλλά οι Θεσσαλές το πήραν 
στις λεπτομέρειες με 26-24.

Τα σετ: 3-1 (25-21, 20-25, 25-20, 
26-24)

Φοίνικας Αλεξ/πολης (Τσουλκανά-
κης): Παπαβασιλείου, Παπαστεφάνου, 
Διαμάντη, Νικολαΐδου, Ξανθή, Σωτηρί-
ου, λ-Κοντογιάννογλου (Δαλλή, Βούλ-
γαρη).

Ήττα στις λεπτομέρειες στα 
Γιάννενα για τη Νίκη των 
απουσιών
Πάλεψε αλλά ηττήθηκε 
στη Λάρισα και ο 
Φοίνικας 

ΕΚΑΣΑΜΑΘ: Ππήρε το πρώτο
ματς η Θύελλα Φερών!

Δεν τα κατάφερε η Ολυμπιάδα 
κόντρα στο Ρούπελ


