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Νέο σενάριο μεταφοράς της 
Νοσηλευτικής από το Διδυμότειχο στην 

Αλεξανδρούπολη
Ανησυχία από την εισήγηση του Διεθνούς Πανεπιστημίου 

για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ 
Διδυμοτείχου

▶ 7

Στην Α΄ κατηγορία 
της νέας σεζόν 

Μάκρη και Βύσσα

Αναδείχθηκαν 
πρωταθλήτριες του νοτίου 
και βορείου ομίλου της Β’ 

ΕΠΣ Έβρου

▶ 16

«Τα Θρακιώτικα», ένα 
πρότυπο επιτραπέζιο 
ψυχαγωγικό παιχνίδι

Είναι αφιερωμένο στα 
γλωσσικά ιδιώματα της 
Θράκης και κυκλοφορεί 

▶ 13

Διάκριση με πρωτιά για 
το 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης 

“Δόμνα Βισβίζη”

Βράβευση για την 1η θέση σε διαπεριφερειακό διαγωνισμό σχετικά με 
τα 200 χρόνια από την ελληνική Επανάσταση 

▶ 9

Απεργιακές συγκεντρώσεις Απεργιακές συγκεντρώσεις 
σε Αλεξανδρούπολη, σε Αλεξανδρούπολη, 
Ορεστιάδα Ορεστιάδα 

Από το «καταφύγιο» αδέσποτων Από το «καταφύγιο» αδέσποτων 
της Σπάρτης στην ζεστασιά της της Σπάρτης στην ζεστασιά της 
Αλεξανδρούπολης Αλεξανδρούπολης 

▶ 7600.000 στρέμματα αγροτικών 
εκτάσεων του Έβρου κινδυνεύουν 

να μείνουν “απότιστα”

Λήγει το 2024 η υποχρέωση της Βουλγαρίας 
να παρέχει νερά μέσω των φραγμάτων 

της στο νομό 

▶ 4

▶ 6, 11 6, 11

▶ 3

● Αλεξανδρούπολη: 
Ανοιξη με σκαμμένους 
δρόμους και στην 
πολυσύχναστη πλέον 
Απολλωνιάδα 

● Τοποθετήθηκε 
ήδη σήμανση σε 
τμήματα της Βασιλέως 
Αλεξάνδρου, μπροστά 
από τις ταβέρνες

● Τα έργα προβλέπεται 
να διαρκέσουν, στο 
συγκεκριμένο κομμάτι, 
ως 19/4

● Τι ζητούν οι 
επαγγελματίες

Ξεκινούν τα έργα για 
το φυσικό αέριο και 
στην παραλιακή ▶ 5
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1941
Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην 
Ελλάδα και ακολουθεί η μάχη των 
Οχυρών του Ρούπελ. Την ίδια μέρα, 
η Λουφτβάφε βομβαρδίζει το λιμάνι 
του Πειραιά, με αποτέλεσμα να βυ-
θιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά.

1957
Ιδρύεται η Ολυμπιακή Αεροπορία, 
από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποί-
ος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ.

1960
Πραγματική σύρραξη σημειώνεται 
στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας 
της ΕΔΑ κατά της κυβέρνησης του 
Κωνσταντίνου Καραμανλή. Κυβερ-
νητικοί βουλευτές της ΕΡΕ αποκα-
λούν τους συναδέλφους τους της 
κομμουνιστογενούς ΕΔΑ «Βούλγα-
ρους» και αυτοί ανταποδίδουν απο-
καλώντας τους «ταγματασφαλίτες». 
Οι πιο θερμόαιμοι από τους βουλευ-
τές των δύο παρατάξεων συμπλέ-
κονται και χρειάζεται η συνδρομή 
της Χωροφυλακής για να επιβλη-
θεί η τάξη.

1974
Διεξάγεται ο 19ος Διαγωνισμός 
Τραγουδιού της Eurovision στη Μ. 
Βρετανία. Νικητής αναδεικνύεται 
για λογαριασμό της Σουηδίας το 
συγκρότημα των ΑBBA με τη σύν-
θεση «Waterloo». Στο διαγωνισμό 
συμμετέχει για πρώτη φορά και η 
χώρα μας, με το τραγούδι των Γιώρ-
γου Κατσαρού / Πυθαγόρα «Κρασί, 
θάλασσα και τ’ αγόρι μου», το οποίο 
με ερμηνεύτρια τη Μαρινέλλα κα-
ταλαμβάνει την 11η θέση.

1994
Αρχίζει η γενοκτονία στη Ρουάντα, 
από την κυριαρχούσα φυλή Χού-
του εναντίον της μειονοτικής φυλής 
Τούτσι που ελέγχει τη χώρα. Τελι-
κός απολογισμός: 937.000 νεκροί.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1914
Δομνίτσα Λανίτου - Καβουνίδου, κύ-
πρια αθλήτρια του στίβου, η οποία 
το 1936 έγινε η πρώτη Ελληνίδα 
που έλαβε μέρος στο στίβο σε Ολυ-
μπιακούς Αγώνες. (Θαν. 20/6/2011)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1833
Αδαμάντιος Κοραής, έλληνας για-
τρός και φιλόλογος, από τους πρω-
τεργάτες του νεοελληνικού διαφω-
τισμού. (Γεν. 27/4/1748)

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

2

8...18

9...18

Ανατολή - 06:52
Δύση - 19:46

10...18

6...18

 Ακόμη ρημάζουν οι αποθήκες του ΟΣΕ

Περαστικοί κοντοστέκονται, κοιτούν τα ερειπωμένα κτί-
ρια, κι αναρωτιούνται γιατί κάποιος δεν κάνει επιτέλους κάτι 
για την αξιοποίηση των πολυσυζητημένων και ερειπωμένων 
αποθηκών του ΟΣΕ στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Η 
μεσαία αποθήκη, η οποία έχει καταρρεύσει, από την επάνω 
πλευρά του δρόμου προσφέρει ένα εντυπωσιακά άσχημο 
θέαμα.  Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΓΑΙΑΟΣΕ Νίκο Ιω-
αννίδη, «οι αποθήκες αυτές που θεωρούνται μνημεία πο-
λιτισμού, γιατί είναι άνω των 100 ετών, διέπονται από μία 
ειδική νομοθεσία, όσον αφορά και την ανακατασκευή, αλ-
λά και την χρήση». Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε 
σήμερα, έναν χρόνο μετά, με τον κ. Ιωαννίδη, προκειμένου 
να μας ενημερώσει για το πού βρίσκεται σήμερα η υπό-
θεση, ωστόσο δεν κατέστη εφικτή μία συνομιλία μαζί του. 
Την ίδια στιγμή, από την πλευρά του Δήμου, επισημαίνεται 
πως η αξιοποίηση των αποθηκών παραμένουν σε υψηλή 
προτεραιότητα στα πλάνα της δημοτικής αρχής, η οποία 
εξετάζει διάφορα σενάρια και την κατάλληλη στιγμή θα 
προβεί σε ανακοινώσει

6
ΑΠΡ
2012

3
3
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ΑΠΟΨΕΙΣ 3

`Μικρογνωμικά

Ίωνος Δραγούμη 
και Εθνικής Αντιστά-
σεως γωνία, βρίσκε-
ται η συγκεκριμένη πι-
νακίδα, η οποία, όπως 
παρατήρησε πολίτης 
που ανέδειξε το θέ-
μα μέσα από τη σε-
λίδα του FB "Φωτο-
γραφίζουμε τα κακώς 
κείμενα στην περιο-
χή Αλεξανδρούπο-
λης", είναι τοποθε-
τημένη τόσο χαμηλά 
που κινδυνεύουν τα 
κεφάλια μας...

Κ.Η.

Μια κοντούλα... 

Ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες η μεταφορά των υπηρεσιών του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης, που στεγά-
ζονταν στο Κτίριο της Χώρας, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία ανακαίνισης του κτιρίου του.
Εδώ και λίγες μέρες οι υπηρεσίες :  Παιδιατρικό Ιατρείο, Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Διοικητικό Τμήμα, 
παρέχονται σε νέα διεύθυνση (πάνω στον δρόμο Καμαριώτισσας Χώρας, 100 μέτρα ανοδικά του δρόμου 
από τον Ιερό Ναό Παναγίας Καμαριώτισσας στην αριστερή μεριά του δρόμου) 

Photo   Shoot
Υπάρχουν διάφορες κυβερνη-
τικές διαρροές ότι η αύξηση 
του κατώτατου μισθού θα κι-
νηθεί λίγο πάνω από το 4%. 
Δεν είναι αρκετό με έναν πλη-
θωρισμό που θα κλείσει στο 
7%. Η αύξηση αυτή είναι ασπι-
ρίνη σε καρκινοπαθή. Ζητάμε 
αύξηση πάνω από 12%   

Δ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ & 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΣΕΕ

Είπαν

O πόλεμος στην Ουκρανία 
επηρεάζει πολύ περισσότερο 
την ευρωπαϊκή οικονομία, απ’ 
ότι την παγκόσμια… οι δεί-
κτες εμπιστοσύνης πέφτουν 
και οι αναλυτές αναμένουν 
ότι το δεύτερο τρίμηνο του 
2022 θα έχει αρνητικό πρό-
σημο στην ανάπτυξη.

Κ. ΡΕΓΚΛΙΝΓΚ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ESM

Καιρός: Ο Μάρτιος 2022 ένας από τους 
ψυχρότερους των τελευταίων 40 ετών

Αναγκαίο 
Οι σοκαριστικές εξελίξεις στον θάνα-

το της Τζωρτζίνας σε συνδυασμό με τη 
σύλληψη και προφυλάκιση της Ρούλας 
Πισπιρίγκου έχει προκαλέσει αναστάτω-
ση στο σχολείο και συγκεκριμένα στους 
συμμαθητές της, οι οποίοι από χθες Τρί-
τη, λαμβάνουν υποστήριξη από κοινω-
νικό λειτουργό και ψυχολόγο. Μετά τα 
τελευταία γεγονότα σχετικά με το θά-
νατο του 9χρονου κοριτσιού, το σχολείο 
έκρινε αναγκαίο ότι έπρεπε να παρέμβει 
προκειμένου να υποστηριχθούν τα παι-
διά στα οποία έχει δημιουργηθεί μία τε-
ράστια ανασφάλεια και βεβαίως δεκάδες 
ερωτηματικά.

Κ.Η.

Όταν η αλήθεια είναι το πρώτο 
θύμα στον πόλεμο

Όταν η αλήθεια είναι το πρώτο θύμα 
στον πόλεμο τότε τα τελευταία πραγμα-
τικά θύματα είναι του πολέμου ενάντια 
στην αλήθεια. Και δεν (θα) είναι μόνο οι 
410 εκτελεσμένοι της ουκρανικής Μπού-
κα. Αλίμονο στους άμαχους όταν εφορ-
μούν οι μάχιμοι της παραπληροφόρησης. 
Αλίμονό μας! Αυτή (θα) είναι η βάρβαρη 
πραγματικότητα των πολέμων σε απευ-
θείας μετάδοση. Διότι σημασία δεν έχει 
ποιος κερδίζει τον πόλεμο αλλά τις εν-
τυπώσεις.

Σωτ. Μαραγκοζάκη

Ο Μάρτιος του 2022 χαρακτηρίστηκε 
θερμοκρασιακά από ιδιαίτερα ψυχρές για 
την εποχή συνθήκες, άφθονες βροχοπτώ-
σεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας 
μας και χιονοπτώσεις ακόμη και σε πε-
δινά τμήματα. Σύμφωνα με τις καταγρα-
φές των μετεωρολογικών σταθμών του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.
gr, ο φετινός Μάρτιος ήταν από τους πιο 
ψυχρούς της τελευταίας 12ετίας.

Προκαταρκτικά στοιχεία από αναλύ-
σεις μετεωρολογικών μοντέλων δείχνουν 
ότι ο φετινός Μάρτιος ήταν ο τέταρ-
τος πιο ψυχρός από το 1980, μετά τους 
αντίστοιχους μήνες του 1987, 1996 και 
1998.

Μάλιστα, η μέση θερμοκρασία του 
φετινού Μαρτίου ήταν χαμηλότερη και 
από τους τρεις μήνες του φετινού χει-

μώνα στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλά-
δα, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη και 
στα Νησιά του Αιγαίου.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις κατα-
γραφές των ίδιων 53 μετεωρολογικών 
σταθμών, η μέση τιμή της μέγιστης ημε-
ρήσιας θερμοκρασίας ήταν η χαμηλό-
τερη της περιόδου 2010-2021 σε όλη 
τη χώρα.

Στη Βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία και 
Θράκη), οι μέγιστες τιμές θερμοκρασίας 
κυμάνθηκαν πολύ κοντά σε εκείνες του 
Μαρτίου 2015, με την απόκλιση της μέ-
σης τιμής να φτάνει τους -3,6°C. Η μέ-
ση τιμή των 10,9°C ήταν κατά 0,5°C χα-
μηλότερη από την αντίστοιχη του 2015, 
και κατά 6°C χαμηλότερη από την ακραία 
υψηλή τιμή του Μαρτίου 2019.

Γ.Π.
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Περίπου 600.000 στρέμματα αγροτικών 
εκτάσεων του νομού Έβρου, που άμεσα ή 
έμμεσα αρδεύονται από τα νερά των ποτα-
μών Έβρου και Άρδα, κινδυνεύουν να μεί-
νουν “απότιστα” μετά το 2024, οπότε λήγει 
η συμφωνία του 1964, με την τότε Λαϊ-
κή Δημοκρατία της Βουλγαρίας, βάσει της 
οποίας, σημαντικές ποσότητες νερού εισέρ-
χονται στην Ελλάδα μέσω των βουλγαρικών 
φραγμάτων. Πρόκειται για τα φράγματα με 
τα οποία η γειτονική χώρα διαχειρίζεται τα 
ύδατα των δύο ποταμών, οι πηγές των οποί-
ων βρίσκονται στο έδαφός της.

Η συμφωνία, που προβλέπει ετήσια ανα-
νέωσή της μέχρι και το 2024, έχει χαρακτήρα 
“πολεμικής αποζημίωσης” της Βουλγαρίας 
προς τη χώρα μας, για την εισβολή της στη 
βόρεια Ελλάδα στη διάρκεια του Β' Παγκο-
σμίου Πολέμου.

Η συνέχιση της παροχής των αναγκαί-
ων υδάτων για την άρδευση των αγροτι-
κών εκτάσεων του Έβρου μετά το 2024, θα 
πρέπει να γίνει με μία νέα διμερή συμφωνία, 
η διαπραγμάτευση της οποίας, προς το πα-
ρόν, δεν έχει τεθεί μεταξύ των δύο πλευρών.

Το θέμα έθεσε στον υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Γιώργο Γεωργαντά, ο διευθυντής 
του ΓΟΕΒ Ορεστιάδας, Ορέστης Βουρνέλης, 
στη διάρκεια της ημερίδας που πραγματο-
ποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (04/04) 
στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο. Ο κ. Βουρνέλης 
πρόσθεσε ότι πριν μερικά χρόνια, η Τουρκία 
επεδίωξε να προχωρήσει σε συμφωνία με 
τη Βουλγαρία και να αποκτήσει δικαιώματα 
στην παροχή των υδάτων που διαχειρίζεται 
η βουλγαρική πλευρά, ωστόσο το θέμα είχε 
“παγώσει” τότε λόγω της ισχύουσας υποχρέ-
ωσης της Βουλγαρίας έναντι της Ελλάδας.

Για το κρίσιμο αυτό ζήτημα έχουν ενημε-
ρωθεί και εγγράφως τα τελευταία χρόνια, 
τα συναρμόδια υπουργεία της Ελλάδας, με 
το αίτημα να υπάρξει μέριμνα για την έγκαι-

ρη επίλυσή του, όπως ανέφερε στην ημερί-
δα ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου, Δημήτρης 
Πέτροβιτς, επιβεβαιώνοντας τον διευθυντή 
του ΓΟΕΒ Ορεστιάδας.

Από την πλευρά του ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης δήλωσε πως δεν γνώριζε 
το θέμα και δεσμεύτηκε ότι θα το θέσει στις 
επαφές που θα έχει κατά την επίσκεψή του 
στη Βουλγαρία, μετά το Πάσχα.

Γεωργαντάς: Επιδίωξη να μπουν 
στη συνδεδεμένη μαλακό σιτάρι, 
καλαμπόκι και ηλίανθος 

Την πρόθεσή του να θέσει άμεσα στα αρ-
μόδια ευρωπαϊκά όργανα το αίτημα έντα-
ξης του καλαμποκιού, του μαλακού σιταριού 
και του ηλίανθου στα προϊόντα που λαμβά-
νουν συνδεδεμένη ενίσχυση, έκανε γνωστή 
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, Γιώργος Γεωργαντάς, μιλώντας σή-
μερα (04/04) το μεσημέρι στο Πολιτιστικό 
Πολύκεντρο Ορεστιάδας, προσκεκλημένος 
σε ημερίδα που διοργάνωσε ο Αγροτικός 
Συνεταιρισμός Δημητριακών “Η Ένωση”. 

Ο κ. Γεωργαντάς τόνισε ότι και τα τρία 
αυτά αγροτικά προϊόντα, που ως καλλιέρ-
γειες υπάρχουν στον Έβρο, είναι κρίσιμα 
στην παρούσα συγκυρία για την επισιτιστική 
επάρκεια της χώρας και για τον λόγο αυτό η 
προσπάθεια επικεντρώνεται στην ενίσχυσή 
τους. Επιπρόσθετα, εξέφρασε την βεβαιό-
τητα ότι “ο πρωτογενής τομέας αρχίζει να 
παίρνει μία άλλη σημασία, και, τα επόμενα 
χρόνια, αυτός που παράγει θα έχει πραγμα-
τικά καλές τιμές σε όλα τα προϊόντα”. 

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης διαβεβαίωσε τους αγρότες ότι 
για κάθε έκταση που είναι σε αγρανάπαυ-
ση ή “πρασίνισμα”, δίνεται η δυνατότητα να 
καλλιεργηθεί. 
  Χρυσούλα Σαμουρίδου - ΕΡΤ 
Ορεστιάδας

600.000 στρέμματα 
αγροτικών 
εκτάσεων του Έβρου 
κινδυνεύουν να 
μείνουν “απότιστα”

ΛΉΓΕΙ ΤΟ 2024 Ή ΥΠΟΧΡΕΩΣΉ ΤΉΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 
ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΝΕΡΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΉΣ 
ΣΤΟ ΝΟΜΟ   
                               
Πρόκειται για τα φράγματα με τα οποία η γειτονική χώρα 
διαχειρίζεται τα ύδατα των δύο ποταμών, οι πηγές των 
οποίων βρίσκονται στο έδαφός της

Τις δηλώσεις τους για τις 
ζημιές που είχαν σε χει-
μερινά σιτηρά και άλλες 
χειμερινές καλλιέργειες 
από τον παγετό της 20ης 
Μαρτίου (2022) μπορούν 
να υποβάλουν οι παρα-
γωγοί της περιοχής Αλε-
ξανδρούπολης μέχρι την 
Παρασκευή 8 Απριλίου. Η 
αναγγελία αφορά πληγέ-
ντες αγρότες των κοινο-
τήτων Αλεξανδρούπολης, 
Άβαντα, Αισύμης, Άνθειας, 
Δωρικού, Λουτρών και Νί-
ψας.

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εκτάκτως θα συνεδριάσει σήμερα 
το δημοτικό συμβούλιο Διδυμοτεί-
χου, με μοναδικό θέμα τη συζήτη-
ση επί των τελευταίων εξελίξεων 
για το Τμήμα Νοσηλευτικής που 
λειτουργεί στην πόλη, μετά την 
έγγραφη πρόταση του προέδρου 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου, στο 
οποίο ανήκει το Τμήμα, να μετα-
φερθεί από το Διδυμότειχο στην 
Αλεξανδρούπολη. Μιλώντας στην 
ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο δήμαρχος Δι-
δυμοτείχου,

Τα εγκαίνια του Κέντρου Ημέρας 
για την υποστήριξη πασχόντων 
από άνοια θα γίνουν την Παρα-
σκευή 8 Απριλίου, στις 10:30 το 
πρωί, στην Αλεξανδρούπολη. Το 
Κέντρο θα λειτουργεί υπό την 

εποπτεία της Πανεπιστημιακής 
Νευρολογικής Κλινικής του νο-
σοκομείου Αλεξανδρούπολης, 
στελεχωμένο από διεπιστημονι-
κή ομάδα, σε χώρο που βρίσκεται 
στην οδό Καρτάλη 11. Η τελετή 
των εγκαινίων θα γίνει παρου-
σία της υφυπουργού Υγείας, Ζω-
ής Ράπτη.

Το παραδοσιακό τυρί Σουφλίου, ένα πολύ καλό 
brand name ένα  καθαρό τυρί, όπως έχει χαρα-
κτηρισθεί,  στις πρώτες  προτιμήσεις των κατα-
ναλωτών λόγω ποιότητας και γεύσης απουσιά-
ζει πλέον από το ελληνικό Θρακιώτικο τραπέζι.
Το Τυροκομείο Σουφλίου που εδώ και τριάντα 
χρόνια εφοδίαζε την αγορά με κατσικίσιο, αιγο-
πρόβειο, πιπεροτύρι και παραδοσιακό γιαούρ-
τι ανέστειλε την λειτουργία του διότι τα κόστη  
λειτουργίας  πλέον ήταν απαγορευτικά για να 
συνεχίσει να υπάρχει. (ΕΡΤ)

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΣΟΥΦΛΙ  

2

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Την Τετάρτη 06/04/2022 και ώρα 18,00 
στο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Σαμοθρά-
κης θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από 
το Κέντρο Υγείας με κεντρικό ομιλη-
τή τον Παιδίατρο του Κέντρου Υγείας 
Σαμοθράκης κο Βάκαλο Αλέξανδρο με 
Θέμα : << ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙ-
ΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΝΙΓΜΟΥ - ΠΡΑΓΜΑΤΟ-
ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΠΑΣ >>
Η είσοδος είναι ελεύθερη (θα τηρηθούν 
όπως ισχύουν τα μέτρα αντιμετώπισης 
κατά της πανδημίας COVID-19)

1
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Ξεκινούν τα έργα για την 
εγκατάσταση δικτύου φυσικού 
αερίου για νοικοκυριά και επι-
χειρήσεις επί της παραλιακής 
οδού της Αλεξανδρούπολης, 
μετά από ένα κύκλο εργασι-

ών στο κέντρο και σε γειτονιές 
της πόλης.

Όπως βλέπετε στις φωτο-
γραφίες που τραβήχτηκαν το 
πρωί της Τρίτης 5/4, έχει τοπο-
θετηθεί η σχετική σήμανση, από 

την οδό Κρήτης μέχρι την οδό 
Ροδοπης, στο γήπεδο «Φώτης 
Κοσμάς». Οι εργασίες, που λό-
γω καιρικών συνθηκών δεν ξε-
κίνησαν χθες, αναμένεται να 
διαρκέσουν περίπου 15 μέρες. 

Αυτό που ζητούν οι επαγ-
γελματίες είναι αμέσως μετά 
τα σκαψίματα, να ακολουθήσει 
ασφαλτόστρωση, προκειμένου 
να μην δημιουργηθεί θέμα με 
την σκόνη, όπως σε άλλες πε-
ριοχές. Πέρα από την παραλι-
ακή, το επόμενο διάστημα, η 
εταιρεία θα ξεκινήσει εργασίες 
και στην περιοχή του εμπορικού 
κέντρου της πόλης. 

Κ.Η.

Αλεξανδρούπολη: Ξεκινούν τα έργα 
για το φυσικό αέριο στην παραλιακή 

ΤΟΠΟΘΕΤΉΘΉΚΕ ΉΔΉ ΣΉΜΑΝΣΉ 
ΣΕ ΤΜΉΜΑΤΑ ΤΉΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΤΑΒΕΡΝΕΣ    
                               
Τα έργα προβλέπεται να διαρκέσουν, στο 
συγκεκριμένο κομμάτι, ως 19/4

Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης 
των πολιτών, η Διοίκηση Πυροσβεστικών 
Υπηρεσιών Νομού Έβρου, έχοντας ως στόχο 
την εξάλειψη των κινδύνων πυρκαγιάς για 
ξένες περιουσίες και κυρίως για την προ-
στασία της ανθρώπινης ζωής, τη μείωση του 
αριθμού εκδήλωσης πυρκαγιών υπαίθρου 
και τον περιορισμό των καμένων εκτάσεων, 
ανακοινώνει ότι:

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν εκ-
δηλωθεί αρκετές δασικές και αγροτοδασικές 
πυρκαγιές κυρίως κατά την καύση υπολειμ-
μάτων καλλιεργειών. 

Εφιστούμε την προσοχή όλων των πολι-
τών ώστε, να λαμβάνονται όλα τα απαραί-
τητα μέτρα όπως προβλέπονται στην υπ’ αρ. 
9/2021 Πυροσβεστική Διάταξη «Καθορισμός 
μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκ-
δήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές 
εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους» καθώς 
και στην υπ’ αρ. 20/2022 Πυροσβεστική Δι-
άταξη «Καθορισμός προληπτικών μέτρων 
πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών 
ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυ-
μοτομικών σχεδίων και οικισμών». Τονίζου-
με ότι, πριν την καύση οι ενδιαφερόμενοι θα 

πρέπει να απευθύνονται στις κατά τόπους 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ώστε να ενημερώ-
νονται για τις καιρικές συνθήκες που θα επι-
κρατήσουν, τα υποχρεωτικά μέτρα πρόληψης 
καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη πληροφορία. 

Ήδη πραγματοποιούνται εκτεταμένοι 
έλεγχοι – περιπολίες, προς διαπίστωση της 
τήρησης των συγκεκριμένων μέτρων. 

Σε περίπτωση μη τήρησης των διαλαμ-
βανομένων στα ανωτέρω θα επιβάλλονται 
τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστική 
Διάταξη «Διαδικασία επιβολής διοικητικών 
προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών 
διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας».

Τονίζουμε ότι, η πιστή τήρηση των ανω-
τέρω είναι απαραίτητη για την ασφάλεια και 
την προστασία όλων μας!

Αρκετές οι  δασικές και αγροτοδασικές πυρκαγιές 
στον Έβρο το τελευταίο διάστημα

Τι επισημαίνει η Διοίκηση Πυροσβεστικών 
Υπηρεσιών για την εξάλειψη των κινδύνων 
πυρκαγιάς

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Ρούφος Νικόλαος του Αντωνίου και της Αθηνάς το γένος Λιόλιου που γεννήθηκε 
στην Αλεξανδρούπολη και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη και η Λουκά Δήμητρα 
του Ξενοφώντος και της Ιωάννας το γένος Τερζενίδη που γεννήθηκε στην Αλεξαν-
δρούπολη και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη πρόκειται να παντρευτούν με Θρη-
σκευτικό Γάμο στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στις 01/05/2022

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Μαυρουδής-Γεώργιος Λαζαρίδης του Βλαδίμηρου και της Λεμονιάς, το γένος 
Καΐσα που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη
Και η Αλεξάνδρα Μπαμίδου του Ευάγγελου και της Μαρίας, το γένος Μαντζανίδου 
που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη
πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Αλε-
ξανδρούπολης στις 11 Ιουνίου 2022

Ξεκινούν τα έργα για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου για 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις επί της παραλιακής οδού της Αλεξανδρούπολης
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Κάλεσμα συμμετοχής στην 
απεργία στις 6 Απρίλη και 
στη συγκέντρωση μπροστά 
στο Δημαρχείο στις 10:30 το 
πρωί στην Αλεξανδρούπολη, 
απευθύνουν μεταξύ άλλων το 
Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων 
- Ιδιωτικών Ιδιωτικών περιο-
χής Αλεξανδρούπολης - Φε-
ρών - Σουφλίου "Η Ενότητα", 
η Ένωση Οικοδόμων και Συνα-
φών Επαγγελμάτων Αλεξαν-
δρούπολης και Περιφέρειας, το 
Σωματείο Τουριστικών Επαγ-
γελμάτων Ν. Έβρου, η Αγω-
νιστική Συνεργασία Εμπόρων 
και Επαγγελματιών Αλεξαν-
δρούπολης, η ΔΑΣ ΟΤΑ Δή-
μου Αλεξανδρούπολης, το 
Σωματείο Ιδιωτικών Εκπαιδευ-
τικών Λειτουργών Θράκης, η 
Ομοσπονδία Αγροτικών Συλ-
λόγων Έβρου "Η Ενότητα", το 
Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. 
Έβρου, ο Σύλλογος Γυναικών 
Αλεξανδρούπολης και Εργα-
ζόμενοι στην Αρχαιολογία στο 
Ν. Έβρου.

Διεκδικούμε:
• Αυξήσεις στους μισθούς 

και τις συντάξεις. Επίδομα 
ανεργίας 600€ σε όλους τους 
ανέργους.

• Γενναία μείωση και πλα-
φόν στις τιμές στα βασικά είδη 
πλατιάς κατανάλωσης, όπως 
διατροφής (π.χ. γάλα, άλευρα, 
έλαια,), ένδυσης κ.ο.κ.

• Κατάργηση του ΦΠΑ στα 
βασικά είδη πλατιάς λαϊκής κα-
τανάλωσης.Κατάργηση του Ει-
δικού Φόρου Κατανάλωσης και 
του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζί-
νη, φυσικό αέριο και ηλεκτρι-
κή ενέργεια.

• Κατάργηση της Ρήτρας 
Αναπροσαρμογής και του χα-
ρατσιού επιδότησης των ΑΠΕ 

(ΕΤΜΕΑΡ).
• Κανένα εργατικό και λαϊκό 

σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό, τηλέ-
φωνο. Διαγραφή χρεών για τα 
εργατικά - λαϊκά νοικοκυριά και 
τους επαγγελματίες.

• Διεύρυνση των κριτηρίων 
ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό 
Τιμολόγιο και στο επίδομα θέρ-
μανσης, αύξηση του οικογενει-
ακού εισοδηματικού κριτηρίου 
στα 30.000 ευρώ.

• Δωρεάν δρομολόγια στις 
αστικές συγκοινωνίες για τους 
εργαζόμενους κατά την έναρξη 
και τη λήξη της βάρδιας, μείω-
ση της τιμής του εισιτηρίου κα-
τά 50%. Δωρεάν μετακινήσεις 
για μαθητές, φοιτητές, ανέρ-
γους, ΑμεΑ και συνταξιούχους.

• Επιδότηση ενοικίου για ερ-
γατικά - λαϊκά νοικοκυριά, φοι-
τητές και μικρές επιχειρήσεις, 
διεύρυνση των κριτηρίων έντα-
ξης και αύξηση της επιδότησης.

• Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και 
γενναία μείωση των δημοτικών 
τελών για τα εργατικά – λαϊκά 
νοικοκυριά.

• Κατάργηση του τέλους επι-
τηδεύματος για τους επαγγελ-
ματίες.

• Αφορολόγητο στα 12.000 
ευρώ, προσαυξημένο κατά 
3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

• Διαγραφή χρεών σε τρά-
πεζες και εφορία.

• Όχι στις απολύσεις. Προ-
σλήψεις προσωπικού με στα-
θερή δουλειά και δικαιώματα 
στην Υγεία, στην Πρόνοια, στην 
Εκπαίδευση, στην Τοπική Διοί-
κηση και στους τομείς Πολιτι-
κής Προστασίας.

Απαιτούμε:
• Απεμπλοκή της χώρας 

από τον πόλεμο με οποιοδή-
ποτε πρόσχημα και τρόπο κι 

αν γίνεται.
• Να μην χρησιμοποιηθούν 

υποδομές από ελληνικό έδα-
φος για τις επιχειρήσεις στην 
Ουκρανία.

• Να κλείσουν όλες οι Αμε-
ρικανο-ΝΑΤΟϊκές βάσεις στη 
χώρα μας.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 
6 ΑΠΡΙΛΗ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ στις 10:30 
π.μ. στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Εργαζόμενοι στην 
αρχαιολογία στο Ν. 
Έβρου: «Να πληρωθούν 
άμεσα οι απλήρωτοι 
συνάδελφοί μας!»

«Να πληρωθούν άμεσα οι 
απλήρωτοι συνάδελφοί μας!» 
ζητούν με ανακοίνωσή τους οι 
Εργαζόμενοι στην αρχαιολογία 
στο Ν. Έβρου. Διεκδικούν αυ-
ξήσεις στους μισθούς, μαζικούς 
μόνιμους διορισμούς, μέτρα για 
την ακρίβεια, καμία εμπλοκή 
της χώρας μας στον πόλεμο 
και καλούν σε συμμετοχή στην 
απεργία της 6ης Απριλίου με 
παρουσία στις απεργιακές συ-
γκεντρώσεις στην Αλεξανδρού-
πολη στις 10:30 στο Δημαρχείο 
και στην Ορεστιάδα στις 11:00 
στην κεντρική πλατεία

Η ανακοίνωση: 
Ως εργαζόμενοι βιώνουμε 

και εμείς την ακρίβεια, τους χα-
μηλούς μισθούς (παγωμένους 
από το 2011), την ανασφάλεια 
και την ομηρία με τις συμβά-
σεις και τα προγράμματα (π.χ. 
ΕΣΠΑ, κοινωφελούς εργασίας), 
την εντατικοποίηση της δου-
λειάς λόγω έλλειψης προσω-
πικού αλλά και τους κινδύνους 
από την εμπλοκή της Ελλάδας 
στον άδικο πόλεμο μέσα και 
από τη νατοϊκή βάση της Αλε-
ξανδρούπολης.

Κοντά σε αυτά καταγγέλ-
λουμε το γεγονός ότι συνά-
δελφοί μας συμβασιούχοι στην 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, 
που έπιασαν δουλειά τον Ια-
νουάριο και απολύονται τέλη 
Απριλίου, είναι όλο αυτό το 
διάστημα απλήρωτοι και ενώ 
τα έξοδα τρέχουν, αυξημένα 
μάλιστα μέσα στον χειμώνα 
τους προηγούμενους μήνες. 
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη 

μας στους συναδέλφους μας 
και απαιτούμε από το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού να τους πλη-
ρώσει άμεσα.

Μάλιστα, την ίδια ώρα που 
απολύει το Υπουργείο τους 
συναδέλφους μας μετά από 
4 μήνες δουλειά (ούτε ταμείο 
ανεργίας δεν θα βγουν), έβγα-
λε προκήρυξη για τις ίδιες θέ-
σεις για 7-8 μήνες και φυσικά 
μετά θα πετάξει και τους νέ-
ους συναδέλφους στην ανερ-
γία. Και ενώ όλοι αυτοί οι ερ-
γαζόμενοι καλύπτουν πάγιες 
και διαρκείς ανάγκες, όπως και 
δεκάδες άλλοι σε έργα ΕΣΠΑ, 
καθώς χωρίς όλους αυτούς η 
Αρχαιολογική Υπηρεσία δεν 
μπορεί να λειτουργήσει.

Για όλα αυτά δεν θα μείνου-
με σιωπηλοί, απλοί θεατές στις 
αποφάσεις άλλων για τη ζωή 
μας. Θα ενώσουμε τη φωνή 
μας με τους χιλιάδες εργαζό-
μενους σε όλη τη χώρα και την 
Τετάρτη 6 Απριλίου θα απεργή-
σουμε και θα γίνουμε εμείς οι 
πρωταγωνιστές, θα μιλήσουμε 
εμείς για εμάς.

Στηρίζουμε τις διεκδικήσεις 
των σωματείων και συμμετέ-
χουμε στις απεργιακές συγκε-
ντρώσεις στις 10:30 στο Δη-
μαρχείο Αλεξανδρούπολης και 
στις 11:00 στην κεντρική πλα-
τεία Ορεστιάδας διεκδικώντας:

 Μόνιμη σταθερή εργασία 

για όλους, με 7ωρο – 35ωρο – 
5ήμερο, καθορισμένο ωράριο 
με βάση τις Συλλογικές Συμβά-
σεις. Κατώτατο μισθό 825, ως 
βάση για συλλογικές διαπραγ-
ματεύσεις. Επίδομα ανεργίας 
600€ σε όλους τους ανέργους.

- Κατάργηση όλων των ελα-
στικών μορφών απασχόλησης, 
των απλήρωτων υπερωριών, 
των νόμων για τη διευθέτηση 
του χρόνου εργασίας και την 
υπονόμευση των ΣΣΕ.

- Γενναία μείωση και πλα-
φόν στις τιμές στα βασικά είδη 
πλατιάς κατανάλωσης, όπως 
διατροφής (π.χ. γάλα, άλευρα, 
έλαια), ένδυσης κ.ο.κ. Κανένα 
εργατικό και λαϊκό σπίτι χωρίς 
ρεύμα, νερό, τηλέφωνο.

- Κατάργηση του ΦΠΑ στα 
βασικά είδη πλατιάς λαϊκής κα-
τανάλωσης. Κατάργηση του Ει-
δικού Φόρου Κατανάλωσης και 
του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζί-
νη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική 
ενέργεια. Κατάργηση του ΕΝ-
ΦΙΑ  και γενναία μείωση των 
δημοτικών τελών για τα φτω-
χά εργατικά και λαϊκά νοικο-
κυριά. Κατάργηση της Ρήτρας 
Αναπροσαρμογής και του χα-
ρατσιού επιδότησης των ΑΠΕ 
(ΕΤΜΕΑΡ).

- Απεμπλοκή της χώρας από 
τον πόλεμο με οποιοδήποτε 
πρόσχημα και τρόπο κι αν γί-
νεται. Να μην χρησιμοποιηθούν 

υποδομές από ελληνικό έδα-
φος για τις επιχειρήσεις στην 
Ουκρανία.

- Όχι στη χρήση της Αλε-
ξανδρούπολης από το ΝΑΤΟ.

Επιπλέον και όσον αφορά 
και ειδικότερα στον 
κλάδο μας διεκδικούμε:

- Άμεση πληρωμή των δε-
δουλευμένων σε όλους τους 
εργαζόμενους στο ΥΠΠΟΑ και 
να σταματήσουν οι καθυστερή-
σεις στις μισθοδοσίες.

- Μονιμοποίηση των συμ-
βασιούχων, καθώς καλύπτουν 
πάγιες και διαρκείς ανάγκες και 
μαζικές προσλήψεις μόνιμου 
προσωπικού όλων των ειδι-
κοτήτων.

- Αυξήσεις στους μισθούς, 
επαναφορά του 13ου και 14ου 
μισθού, ξεπάγωμα της διετίας 
2016-2017 και μισθολογικά 
κλιμάκια ανά διετία στους συ-
ναδέλφους ΔΕ και ΥΕ.

- Να δοθεί το επίδομα αν-
θυγιεινής εργασίας και στους 
συμβασιούχους για τις ειδικό-
τητες που ήδη καταβάλλεται 
στους μόνιμους. Να επεκταθεί 
σε όλους τους εργαζόμενους 
που δουλεύουν στον ίδιο χώρο 
και στις ίδιες συνθήκες (πεδίο, 
σκαλωσιά, εργαστήρια, αποθή-
κες, καθαριότητα) αναλογικά 
για όσο εργάζονται σε αυτά.

Κάλεσμα συμμετοχής στην Απεργία της 
6ης Απριλίου από Σωματεία του Έβρου

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΉ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ 
ΔΉΜΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΣ 10:30 ΤΟ ΠΡΩΙ 
ΣΤΉΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΉ     
                               
Εργαζόμενοι στην αρχαιολογία στο 
Ν. Έβρου: «Να πληρωθούν άμεσα οι 
απλήρωτοι συνάδελφοί μας!»

Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντί-
ων Ν. Έβρου "Αλέξιος Κομνηνός" σας 
προσκαλεί στην εκδήλωση «Μαρτυρί-
ες Εβριτών στρατιωτών κατά την επι-
στροφή τους από το αλβανικό μέτω-
πο και η φιλοξενία τους σε ποντιακά 
χωριά», μέσα από τις καταγραφές του 

Λαογράφου Δημητρίου Παπαδόπου-
λου (Σταυριώτη).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 και ώρα 
19:45 στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξαν-
δρούπολης.

Ομιλητές:
• Ευσταθιάδου Μυροφόρα, Διδά-

κτωρ Λαογραφίας: "Στάθηκαν για εμάς 
Πατρίδα και γονιοί". Η ποντιακή φιλο-
ξενία μέσα από τις περιγραφές του 
Λαογράφου Δημητρίου Λουκάτου.

• Καλτσίδης Γεώργιος: Ο Δημήτρι-

ος Παπαδόπουλος όπως τον γνώρι-
σα εγώ.

Συμμετέχουν:
• Αλεξανδρίδης Κωνσταντίνος, 

Πρόεδρος του Ελληνικού Σωματείου 
"Οι Μωμόγεροι”.

• Μιχαηλίδης Χαράλαμπος, Ψυ-
χαναλυτικός θεραπευτής, μέλος του 
Μορφωτικού Συλλόγου Ποντίων Ν. 
Εβρου "Αλέξιος Κομνηνός".

Με τη συνεργασία του Εργαστηρίου 
Μελέτης, Καταγραφής και Διάσωσης 
της Ποντιακής διαλέκτου του Δ.Π.Θ.

Εκδήλωση του Μορφωτικού Συλλόγου 
Ποντίων Ν. Έβρου "Αλέξιος Κομνηνός" 
Σήμερα στο 
Δημοτικό Θέατρο 
Αλεξανδρούπολης
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Tο σενάριο μεταφοράς του 
τμήματος Νοσηλευτικής από 
το Διδυμότειχο, που βρίσκεται, 
στην Αλεξανδρούπολη επιστρέ-
φει έντονα καθώς αναφέρε-
ται στην εισήγηση που αφορά 
συγχωνεύσεις και καταργήσεις 
τμημάτων του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου Ελλάδος , όπως ανα-
φέρει το radioevros.gr

Υπενθυμίζεται ότι το τμήμα 
Νοσηλευτικής ανήκει διοικητι-
κά στο ΔΙΠΑΕ ενώ δεν είναι η 
πρώτη φορά που τίθεται θέ-
μα μετακίνησης του τμήματος 
στην Αλεξανδρούπολη αυτή τη 
φορά “με δεδομένη την ύπαρ-
ξη Νοσοκομείου στην Αλεξαν-
δρούπολη για την δυνατότητα 
πρακτικής και εν γένει άσκησης 
των φοιτητριών και φοιτητών” 
όπως εξηγείται στην εισήγηση 
η πρόταση μεταφοράς. Το θέμα 

έκανε γνωστό με σχετικό ρε-
πορτάζ η ιστοσελίδα esos.gr, 
όπου χαρακτηριστικά αναφέρε-
ται πως το Διεθνές Πανεπιστή-
μιο Ελλάδος είναι ένα “καζάνι” 
που “βράζει” από την περασμέ-
νη Πέμπτη μετά την εισήγηση 
του προέδρου της Διοικούσας 
Αθ. Καίση για συγχωνεύσεις και 
καταργήσεις τμημάτων.

Έκτακτη συνεδρίαση του 
ΔΣ Διδυμοτείχου

Εκτάκτως θα συνεδριάσει 
σήμερα Τετάρτη το δημοτικό 
συμβούλιο Διδυμοτείχου, με 
μοναδικό θέμα τη συζήτηση 
επί των τελευταίων εξελίξε-
ων για το Τμήμα Νοσηλευτι-
κής που λειτουργεί στην πόλη, 
μετά την έγγραφη πρόταση του 
προέδρου του Διεθνούς Πα-
νεπιστημίου, στο οποίο ανήκει 

το Τμήμα, να μεταφερθεί από 
το Διδυμότειχο στην Αλεξαν-
δρούπολη. 

Μιλώντας στην ΕΡΤ Ορε-
στιάδας, ο δήμαρχος Διδυμο-
τείχου, Ρωμύλος Χατζηγιάν-
νογλου ανέφερε πως είχε τη 
Δευτέρα επικοινωνία με τον 
πρόεδρο του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου, Αθανάσιο Καΐση, προ-
κειμένου να ενημερωθεί από 
τον ίδιο για το σκεπτικό της 
πρότασής του προς το υπουρ-
γείο Παιδείας, και σχολίασε 
πως η πρόταση αυτή δεν θα 
μείνει αναπάντητη. Στην αποψι-
νή συνεδρίαση θα εξεταστούν 
όλοι οι τρόποι αντίδρασης, η 
οργάνωση κινητοποιήσεων 
στις οποίες φαίνεται ότι είναι 
σύμφωνες όλες οι δημοτικές 
παρατάξεις και οι φορείς του 
Διδυμοτείχου, αλλά και η δρο-
μολόγηση άμεσης συνάντησης 
με την ηγεσία του υπουργείου 
Παιδείας. «Πρέπει επιτέλους να 
ληφθούν αποφάσεις και να ξε-
καθαριστούν οι θέσεις όλων», 
σχολίασε ο κ. Χατζηγιάννογλου.   

Έντονη αντίδραση 
Έντονη είναι η αντίδραση 

του επικεφαλής της μείζονος 
Αντιπολίτευσης Χρήστου Το-

καμάνη με τις εξελίξεις. Όπως 
αναφ΄λερει, «Πέμπτη ημέρα 
από την απόφαση της Συγκλή-
του του Διεθνούς Πανεπιστη-
μίου Ελλάδας, που ανάβει το 
πράσινο φως για την μεταβί-
βαση της Νοσηλευτικής Σχολής 
του Διδυμοτείχου στο ΔΠΘ και 

την λειτουργία της στην Αλε-
ξανδρούπολη. Ο κ. Χατζηγιάν-
νογλου και η παράταξη του δυ-
στυχώς, με την πολιτική τους 
ανικανότητα, ατολμία και την 
υπεροψία ακόμα δεν έχουν πά-
ρει είδηση ότι το Διδυμότειχο 
καταστρέφεται.

Αγαπητοί συνδημότες Όπως 
λέει και ο ποιητής, «δειλοί, μοι-
ραίοι κι άβουλοι αντάμα! προ-
σμένουμε, ίσως, κάποιο θάμα! 
Φτάνει πια .Ήρθε η ώρα να ξε-
σηκωθούμε όλοι». 

Νέο σενάριο μεταφοράς της 
Νοσηλευτικής από το Διδυμότειχο 
στην Αλεξανδρούπολη

ΑΝΉΣΥΧΙΑ ΑΠΟ ΤΉΝ ΕΙΣΉΓΉΣΉ 
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΉ ΝΕΑ ΑΚΑΔΉΜΑΪΚΉ ΧΡΟΝΙΑ     
                               
Έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ 
Διδυμοτείχου

Αναφορικά για το τμήμα του Διδυμοτείχου η εισήγηση του προέδρου της 
Διοικούσας του Διεθνούς Πανεπιστημίου, έχει ως εξής:

Τ
ο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης από την σύσταση του 
μέχρι σήμερα ήταν πάντα και 
ευελπιστούμε να συνεχίσει να 
είναι ένας από τους βασικούς  
πυλώνες  ανάπτυξης αυτού του 

τόπου. 
Ο ρόλος του στις τοπικές  κοινωνίες είναι 

τεράστιος γιατί μέσα απο  τα θέματα έρευνας, 
καινοτομίας και εκπαίδευσης, πολιτισμού με τα 
οποία ασχολείται.

συμβάλλουν  στην πρόοδο  τον εκσυγχρονι-
σμό και την εξέλιξη τους.

Πέραν των προβλημάτων της υποστελέχω-
σης και υποχρηματοδότησης το Δ.Π.Θ δέχθηκε 
ένα βαρύ πλήγμα  το ακαδημαϊκό έτος 2021 
-2022 απ την νομοθέτηση της ελάχιστης βάσης 
εισαγωγής στα ΑΕΙ το 2021 απ την Κυβέρνηση 
του κ Μητσοτάκη με επισπεύδουσα την Υπουργό 
παιδείας κ Κεραμέως. Η κ.Κεραμέως αγαπημένη 
υπουργός των σχολαρχών  ιδιοκτητών  των ιδι-
ωτικών κολλεγίων, μιας και εκείνη φροντίζει για 
την πελατεία τους με το να μην υπάρχει οποιοδή-
ποτε κριτήριο εισαγωγής σ αυτά και παράλληλα, 
έχει χορηγήσει στους απόφοιτους τους ισότιμα 
επαγγελματικά δικαιώματα με αυτά των Α.Ε.Ι.

Το  Δ.Π.Θ είδε τους εισακτέους του να μει-
ώνονται ραγδαία σε Ορεστιάδα (7 εισακτέοι 
γενικής σειράς ΓΕΛ για 220 θέσεις στο Τμήμα 
Δασολογίας-Διαχείρισης Περιβάλλοντος, 17 ει-

σακτέοι για 293 θέσεις στο Τμήμα Αγρο-
τικής Ανάπτυξης), στο τμήμα Αρχι-
τεκτόνων Μηχανικών Ξάνθης (0 
εισακτέοι γενικής σειράς ΓΕΛ για 
108 θέσεις) και Ιστορίας-Εθνο-
λογίας Κομοτηνής (88 εισακτέοι 
για 196 θέσεις), εξαιτίας εφαρ-
μογής της Ελάχιστης Βάσης Ει-
σαγωγής.Η μείωση των εισακτέ-
ων στο  Δ.Π.Θ 

τόσο ως αποτέλεσμα της ΕΒΕ 
αλλά και λόγο του δημογραφικού 
απ την  υπογεννητικότητα δίνει κάθε 
χρόνο λιγότερους υποψήφιους 
φοιτητές. Ο καινούργιος τρό-
πος χρηματοδότησης των Πα-
νεπιστημίων (80% αντικειμενικά 
κριτήρια και 20% «ποιοτικά» κριτήρια) το  Δ.Π.Θ 
χάνει  μία σημαντική χρηματοδότηση από τα 
αντικειμενικά κριτήρια, που ξεπερνάει τις 600-
700.000€ στον τακτικό του  προϋπολογισμό 
φέτος και αυτό, αδιαμφισβήτητα, δυσχεραίνει 
την κατάσταση ακόμα πιο πολύ.

Αυτό οφείλεται στο ότι η χρηματοδότηση 
βασίζεται κυρίως στους ενεργούς φοιτητές οι 
οποίοι μειώθηκαν λόγω ΕΒΕ. 

Προχθές,η αδιάλλακτη υπουργός Παιδείας 
απέρριψε χωρίς δεύτερη συζήτηση και τα τέσ-
σερα αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας 
που κατατέθηκαν στην Βουλή απ τον  ΣΥΡΙΖΑ 

ως τροπολογίες για τα παρακάτω κρίσιμα 
ζητήματα της εκπαίδευσης.

● την κατάργηση της Ελάχιστης 
Βάσης Εισαγωγής, 

● την κατάργηση της Τράπε-
ζας Θεμάτων, 

● τη μείωση της εξεταστέας 
ύλης για το 2022 στις Πανελλα-
δικές και την 

● κατάργηση των υποκειμενι-
κών κριτηρίων για τη χρηματοδότη-

ση των ΑΕΙ.
Η κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης 

Εισαγωγής, η οποία είναι ένα τα-
ξικά  τιμωρητικό και κοινωνικά 
άδικο μέτρο της κυβέρνησης Ν.Δ. 
εξαιτίας του οποίου οδηγηθήκα-

με και στην πρωτοφανή μείωση του αριθμού των 
εισακτέων στα Α.Ε.Ι. 

Η κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων σε όλες 
τις τάξεις κάθε τύπου Λυκείου ως παιδαγωγικά 
αδόκιμη και ατελέσφορη πρακτική.

Η μείωση της εξεταστέας ύλης για το 2022 
για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά 
για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευ-
ση λόγω των σοβαρών προβλημάτων που έχει 
προκαλέσει η πανδημία.

Η τέταρτη τροπολογία αφορούσε την κα-
τάργηση της τακτικής επιχορήγησης στα ΑΕΙ σε 
ποσοστό 20% βάσει υποκειμενικών κριτηρίων. 

Η κατάργηση της ρύθμισης αυτής, εναρμονίζε-
ται με τη βασική αρχή ότι η τακτική επιχορήγηση 
των ΑΕΙ αποτελεί συνταγματική υποχρέωση του 
κράτους και κρίνεται απαραίτητη για τη διασφά-
λιση της εύρυθμης λειτουργίας των δημόσιων 
Πανεπιστημίων.

Με βάση τα παραπάνω δηλαδή την εφαρμογή 
της ελάχιστης βάσης εισαγωγής αλλά και την θε-
σμοθετημένη υποχρηματοδότηση απ την κυβέρ-
νηση της ΝΔ τίθεται εν αμφιβόλω  η μελλοντική 
βιωσιμότητα του Δ.Π.Θ και δει των σχολών  με 
έδρα τους Δήμους Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου.

Με τις ευλογίες των βουλευτών της ΝΔ του 
Ν Έβρου βάλλεται ένας απ τους βασικούς πυλώ-
νες ανάπτυξης αυτού του τόπου ,το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης.

Η Διοίκηση του Δ.Π.Θ και η Πανεπιστημιακή 
Κοινότητα μαζί με τις τοπικές κοινωνίες πρέπει 
να αναλάβουν ενεργό ρόλο για να σταματήσει 
η υποβάθμιση που συντελείται με ευθύνη της 
κυβέρνησης έτσι  ώστε το Πανεπιστήμιο να πα-
ραμείνει βασικός εκπαιδευτικός, κοινωνικός και 
αναπτυξιακός παράγοντας στην περιοχή.

*Οικονομολόγος, 
Μέλος Κεντρικής Διοίκησης. Οικονομικού Επιμε-

λητηρίου Ελλάδος
Εκπρόσωπος Προοδευτικών Οικονομολόγων Ελ-

λάδας

Άποψη

Η Ελάχιστη Βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ και η υποχρηματοδότηση 
προοιωνίζουν το δυσοίωνο μέλλον του ΔΠΘ

ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 
ΜΑΛΤΕΖΟΥ*



Η ΓΝΩΜΗ
6  AΠΡΙΛΙΟΥ  20228  ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

Της Κικής Ηπειρώτου 
Από το «καταφύγιο» αδέ-

σποτων – κολαστήριο της 
Σπάρτης, μετά από ένα μεγά-
λο ταξίδι, τέσσερα ταλαιπω-
ρημένα σκυλάκια θα βρουν τη 
φροντίδα και τη ζεστασιά που 
τόσο τους έχει λείψει στην 
Αλεξανδρούπολη και συγκε-
κριμένα στο καταφύγιο του 
Δήμου, το οποίο άνοιξε τις 
πόρτες τους για να τα υπο-
δεχθεί.

Όλα ξεκίνησαν μετά από 
καταγγελίες για τις απαρά-
δεκτες συνθήκες που επικρα-
τούσαν στο δημοτικό κυνο-
κομείο στη Σπάρτη. Σκυλιά 
δεμένα με αλυσίδες χωρίς 
χώρο να κινηθούν. Σκυλιά μέ-
σα σε κλουβιά να ζουν μέσα 
στα περιττώματά τους. Άρρω-
στα, υποσιτισμένα, σκελετω-
μένα, γεμάτα πληγές, έτοιμα 
να πεθάνουν, με κάποια ήδη 
να είναι νεκρά, όταν εμφα-
νίστηκαν οι εθελοντές. Φι-
λοζωική οργάνωση  κατήγ-
γειλε την κακοποίηση ζώων, 
με αποτέλεσμα να υπάρξει 
εισαγγελική παρέμβαση. Με 
εντολή του υπουργού Προ-
στασίας του Πολίτη, Τάκη 
Θεοδωρικάκου, συνελήφθη 
ο αντιδήμαρχος Σπάρτης και 
δύο άλλα άτομα, με την κα-
τηγορία της κακοποίησης 
ζώων στα δημοτικά κυνοκο-
μεία. Πολλά ζώα μεταφέρθη-
καν στην Αθήνα για θεραπεία, 
κάποια τα κατάφεραν, κάποια 

άλλα όχι. Δημιουργήθηκε μία 
τεράστια αλυσίδα αγάπης, με 
φιλοξενίες και υιοθεσίες, ενώ 
σήμερα η κατάσταση είναι κα-
λύτερη, δίχως να λείπουν τα 
προβλήματα και να έχουν κα-
λυφθεί όλες οι ανάγκες. Ασυ-
γκίνητοι μπροστά σε αυτή την 
κατάσταση δεν έμειναν οι άν-
θρωποι του δημοτικού κα-
ταφυγίου Αλεξανδρούπολης, 
οι οποίοι προσφέρθηκαν να 
βοηθήσουν όσους παλεύουν 
για τα αδέσποτα της Σπάρ-
της. Μετά το «πράσινο φως» 
που έδωσε ο Δήμαρχος Γιάν-
νης Ζαμπούκης, ο πληθυσμός 
του καταφυγίου της Αλεξαν-
δρούπολης αυξήθηκε κατά 4 
ταλαιπωρημένες ψυχές, που 
έφτασαν από τη Σπάρτη! 

Δείτε την ανάρτηση 
του καταφυγίου 
αδέσποτων του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης:

«Τις εικόνες που είδα-
με όλοι στο κολαστήριο της 
Σπάρτης δε θα τις αναλύσου-
με, γιατί αφενός τις έχουμε 
αποτυπωμένες  στο μυαλό 
μας κι αφετέρου θέλουμε να 
κλείσουμε τη μέρα με αισι-
οδοξία.

Θα σας πούμε μόνο πως 4 
ψυχές από τη μακρινή Σπάρ-
τη "μεταδημότευσαν" στην 
Αλεξανδρούπολη γιατί δε 
θα μπορούσαμε να μείνου-
με αμέτοχοι όταν το Zero 
Stray Pawject  και οι απί-

στευτοι εθελοντές φιλόζωοι 
της Σπάρτης εξέπεμψαν SOS.

Ρωτήσαμε πώς μπορούμε 
να βοηθήσουμε και μας ζή-
τησαν δειλά φιλοξενία κά-
ποιου ζώου.

Τους είπαμε πως μπορού-
με να αναλάβουμε τέσσερα 
άρρωστα, να καλύψουμε τις 
αγωγές τους και να ζήσουν 
στο καταφύγιο μας μια κα-
λύτερη ζωή.

Το βράδυ του Σαββάτου οι 
νέοι ένοικοι του ΚΑΖ έφτασαν 
και σας τους παρουσιάζουμε.

Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ 
στον Δήμαρχο Αλεξανδρού-
πολης  για την μεγαλοψυχία 
του και το "πράσινο φως" που 
μας έδωσε.

Stamatina Stamatakou, 
Marsha Dimopoulou, Effie 
Aslanidis, zero stray pawject, 
smart paws ευχαριστούμε 

για την εμπιστοσύνη. Θα βά-
λουμε τα δυνατά μας να κα-
λυτερεύσει η υγεία τους και 
να τα κάνουμε να ξεχάσουν 
την κόλαση που έζησαν. Μια 
μεγάλη αγκαλιά απ' όλους 
μας για αυτό που κάνετε».

Ιστοσελίδα για 
υιοθεσίες αδέσποτων

Ο Δήμος Αλεξανδρούπο-
λης, η Κοινότητα Αλεξαν-

δρούπολης, το Καταφύγιο 
Αδέσποτων  Ζώων Συντρο-
φιάς Δήμου Αλεξανδρού-
πολης και οι πολύτιμοι εθε-
λοντές καταβάλουν κάθε 
δυνατή φροντίδα για όλα αυ-
τά τα ζώα που ακούσια βρέ-
θηκαν χωρίς στέγη. 

Μάλιστα ο Δήμος Αλεξαν-
δρούπολης ενισχύει ακόμη 
περισσότερο το πρόγραμμα 
υιοθεσίας αδέσποτων ζώων 
μέσα από την ιστοσελίδα του: 
alexpolis.gr/strays/

Στην προσπάθεια να αντι-
μετωπίσει άμεσα και απο-
τελεσματικά το ζήτημα των 
αδέσποτων ζώων και στο 
πλαίσιο του Προγράμματος 
Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώ-
ων Συντροφιάς, δίνει τη δυ-
νατότητα σε κάθε πολίτη, 
μέσω της παρούσας ιστοσε-
λίδας, και κατ’ εφαρμογήν 
του Νόμου 4830/21, να υι-
οθετήσει ένα αδέσποτο ζώο, 
να ενημερωθεί για τη διαδι-
κασία μιας νόμιμης υιοθεσί-
ας και υπεύθυνης κηδεμονίας 
καθώς και για τον καινούριο 
Νόμο 4830/21.

Μέσω της ιστοσελίδας θα 
ανακοινώνονται επίσης μελ-
λοντικά events που θα αφο-
ρούν στη φιλοζωία και γε-
νικά την έμπρακτη στήριξη 
του δικαιώματος των ζώων 
στη ζωή. 

Σκοπός του προγράμμα-
τος που εφαρμόζει η Δημο-
τική Αρχή, παραμένει πάντα η 
σταδιακή μείωση του αριθμού 
των αδέσποτων  μέσω της 
ενημέρωσης των πολιτών, της 
σίτισης, της περισυλλογής, 
της καταγραφής, της σήμαν-
σης, της στείρωσης, του εμ-
βολιασμού, των φιλοξενιών, 
των υιοθεσιών των αδέσπο-
των, καθώς και της συνερ-
γασίας της Δημοτικής αρχής  
με εθελοντές και φιλοζωικά 
σωματεία.

Από το «καταφύγιο» αδέσποτων 
της Σπάρτης στην ζεστασιά της 
Αλεξανδρούπολης

ΑΡΡΩΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΉΜΕΝΑ 
ΣΚΥΛΑΚΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΛΑΣΤΉΡΙΟ 
ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΔΉΜΟΤΙΚΟ 
ΜΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ     

Σε λειτουργία η ιστοσελίδα για υιοθεσίας 
αδέσποτων 

Νέους «ενοίκους» από τη μακρινή Σπάρτη έχει πλέον το δημοτικό καταφύγιο Αλεξανδρούπολης

Σε λειτουργία η ιστοσελίδα για υιοθεσίας αδέσποτων του Δήμου Αλεξ/πολης
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Πραγματοποιήθηκε την Πα-
ρασκευή 1 Απριλίου, στην αί-
θουσα εκδηλώσεων της Π.Ε. 
Πέλλας, στην πόλη της Έδεσσας, 
η τελετή βράβευσης του 3ου 
Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης 
«Δόμνα Βισβίζη», το όποιο κατέ-
κτησε την περσινή σχολική χρο-
νιά την 1η θέση στον διαπερι-
φερειακό μαθητικό διαγωνισμό 
που διοργάνωσε η Δ.Δ.Ε Πέλ-
λας, με θέμα « Διακόσια χρόνια 
ελεύθερου κράτους. Η συνει-
σφορά των Ελλήνων της Μα-
κεδονίας και της Θράκης στον  
εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα» 
και ο οποίος απευθυνόταν σε 
μαθητές και μαθήτριες Γυμνα-
σίων και Λυκείων της Μακεδο-
νίας και της Θράκης. 

 Παρουσία του Περιφερει-
άρχη, του Περιφερειακού Δι-
ευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρι-
κής Μακεδονίας και πολλών 
άλλων επισήμων και με τους 
μαθητές και εκπαιδευτικούς 
από τα σχολεία που διακρίθη-
καν, έλαβε χώρα μια συγκινη-
τική τελετή, κατά τη διάρκεια 

της οποίας οι μαθητές μας διά-
βασαν το λογοτεχνικό κείμενο 
που βραβεύτηκε, αποσπώντας 
τις καλύτερες εντυπώσεις και 
τα επαινετικά σχόλια του κοι-
νού που παρακολουθούσε την 
εκδήλωση. Παράλληλα, δόθηκε 
η ευκαιρία να γίνει γνωστή και 
ευρύτερα η ιστορία, η συμμετο-
χή και η συμβολή της Θράκης 
στον Αγώνα.

Συμμετείχαν οι μαθήτριες 
της ομάδας, Μαυρομάτη Μαρία, 
Μπουραντά Βασιλική, Μπου-
ραντά Μαριάνθη και Ντάσκαρη 
Μαρία, καθώς και οι υπεύθυνοι 
καθηγητές κ. Κίτσος Δημήτρης 
και  κ. Πετρούδα Λίλα.     

Για να παρακολουθήσετε την 
τελετή βράβευσης πατήστε στο 
παρακάτω σύνδεσμο.

https://www.youtube.com/
watch?v=Ttw8BZfG6rU

Ανάγνωση του βραβευμένου 
κειμένου στην εκδήλωση : από  
1.32.22 έως 1. 44.50

Απονομή βραβείου: από 
2.05.55 έως 2.07.23

Να θυμίσουμε πως το σχο-
λείο μας είχε κατακτήσει την 1η 
θέση στην κατηγορία Λογοτεχνι-
κό δοκίμιο Γυμνασίου, ανάμεσα 
σε 77 συμμετοχές από 36 σχο-
λεία των περιφερειών Δυτικής, 
Κεντρικής και Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης, με τη συμ-
μετοχή της ομάδας του πολιτι-
στικού προγράμματος της Δ.Δ.Ε 
Έβρου «Η θράκη στον Αγώνα». 
Το λογοτεχνικό δοκίμιο που δη-
μιούργησε η ομάδα αναφερόταν 
στη ζωή και το έργο του Αντώνη 
και της Δόμνας Βισβίζη και ήταν 
προϊόν ιστορικής έρευνας και 
συγγραφής μελών της ομάδας, 
υπό την καθοδήγηση και ενθάρ-
ρυνση των υπεύθυνων καθηγη-
τών.  Στο κείμενο, η Δόμνα Βι-
σβίζη αναθυμάται και αποτιμά 
τη ζωή της, λίγες μέρες πριν από 
τον θάνατό της, καταγράφοντας 
τις σκέψεις της σε μια επιστολή 
που δεν θα φτάσει ποτέ στον 
παραλήπτη της…

Η ομάδα του πολιτιστικού 
προγράμματος του 3ου Γυμνα-
σίου «Η θράκη στον Αγώνα», 
ευχαριστεί θερμά τον Διευθυντή 
του σχολείου, την τέως Διευθύ-

ντρια του σχολείου, την υπεύθυ-
νη σχολικών δραστηριοτήτων 
της Δ.Δ.Ε. Έβρου, καθώς και τη 
συνάδελφο Σεκέρη Άννα για τη 
στήριξή τους στην υλοποίηση. 

Επίσης ευχαριστούμε τον Σύλ-
λογο Γονέων και Κηδεμόνων για 
την πολύτιμη αρωγή του.

Νέα πρωτιά για το 3ο Γυμνάσιο 
Αλεξανδρούπολης “Δόμνα Βισβίζη”

ΒΡΑΒΕΥΣΉ ΓΙΑ ΤΉΝ 1η ΘΕΣΉ 
ΣΕ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΉΝ 
ΕΛΛΉΝΙΚΉ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΉ    

Το λογοτεχνικό δοκίμιο που δημιούργησε 
η ομάδα αναφερόταν στη ζωή και το 
έργο του Αντώνη και της Δόμνας Βισβίζη 
και ήταν προϊόν ιστορικής έρευνας και 
συγγραφής μελών της ομάδας

Από 14 έως 31 Μαρτίου 
2022 ο Πρωτοσύγκελλος της 
Μητροπόλεώς μας αρχιμ. π. Ει-
ρηναίος Λαφτσής, με την ευλογία 
του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρ-
χου μας κ. Ανθίμου, επισκέφθη-
κε την Ορθόδοξη Εκκλησία της 
Κολομβίας μετά από πρόσκληση 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Μεξικού κ. Αθηναγόρα και 
του βοηθού Επισκόπου Άσσου 
κ. Τιμοθέου (υπεύθυνου για την 
τοπική εκκλησία στην Κολομβία, 
την Βενεζουέλα και την Γουα-
τεμάλα) .

Εκεί είχε την ευλογία και την 
χαρά να γνωρίσει πιο επισταμέ-
νως το τεράστιο ιεραποστολικό 
έργο που επιτελείται στην μεγά-
λη αυτή χώρα της Λατινικής Αμε-
ρικής από τον ορθόδοξο Επίσκο-
πο κ. Τιμόθεο και τους κληρικούς 
και λαϊκούς συνεργάτες του. Η 
Εκκλησία της Κολομβίας αριθμεί 

μερικές χιλιάδες μέλη με μεγάλο 
αυξητικό ρυθμό, καθώς πολλοί 
είναι οι κάτοικοι της χώρας που 
ανακαλύπτουν τις αλήθειες του 
Ευαγγελίου και της Ορθόδοξης 
Πίστης μας και ζητούν αυτοβού-
λως να προσχωρήσουν στην Ορ-
θοδοξία και να βαπτισθούν.

Παράλληλα, παρά τις τεράστι-
ες και αντίξοες συνθήκες λόγω 
της φτώχειας και της ανέχειας 
που μαστίζει το μεγαλύτερο μέ-
ρος του πληθυσμού της Κολομβί-
ας, επιτελούνται «θαύματα» όσον 
αφορά στην εξάπλωση της Ορ-
θοδοξίας στη Χώρα. Με πενιχρά 
έσοδα της Ιεραποστολής κτίζο-
νται ναοί και βοηθητικοί χώροι 
και αντιμετωπίζονται οι πολλές 
και σημαντικές υλικές ανάγκες 
των φτωχών χριστιανών, αλλά 
και αλλοδόξων Κολομβιανών.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα 
όλων των ορθοδόξων χριστια-

νών της Κολομβίας είναι η μεγά-
λη αγάπη που τρέφουν για την 
Ελλάδα, την ελληνική παιδεία 
και τα γράμματα, καθώς την θε-
ωρούν μήτρα του πολιτισμού, 
αλλά και της ορθόδοξης πίστης 
και προσπαθούν να μάθουν τα 
ελληνικά για να μπορούν να δια-
βάζουν το Ευαγγέλιο στην γλώσ-

σα που γράφτηκε.
Ο π. Ειρηναίος κατά την πα-

ραμονή του στην Κολομβία και 
με τις ευχές και ευλογίες του 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
κ. Αθηναγόρα, πραγματοποίησε 
πολυήμερα επιμορφωτικά σεμι-
νάρια ορθόδοξης λειτουργικής, 
κατήχησης, τυπικού και θεολο-

γικής κατάρτισης των περίπου 
25 κληρικών που διακονούν στις 
εκκλησίες της Κολομβίας, της Βε-
νεζουέλας και της Γουατεμάλας, 
αλλά και στα πολλά νεαρά παι-
διά που έχουν εκφράσει τον ιερό 
πόθο να γίνουν κληρικοί.

Επίσης, ο π. Ειρηναίος επι-
σκέφθηκε πολλές ορθόδοξες 

κοινότητες σε διάφορες πόλεις 
της Κολομβίας και γνώρισε από 
κοντά το έργο που επιτελείται 
σε κάθε μία από αυτές. Τέλος, 
επισκέφθηκε ρωμαιοκαθολικά 
Πανεπιστήμια και δίδαξε Ορθό-
δοξη Πατρολογία και Ορθόδοξη 
Λατρεία, ενώ συναντήθηκε με 
κρατικά στελέχη της Κολομβίας 
και διαπίστωσε την αναγνώριση 
και την σοβαρότητα με την οποία 
αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση και 
τα αρμόδια Υπουργεία την Ορθό-
δοξη Εκκλησία και τον Επίσκοπο 
κ. Τιμόθεο.

Η Ιερά Μητρόπολη Αλεξαν-
δρουπόλεως και ο Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης κ. Άνθιμος 
έχουν στηρίξει το έργο της Ορ-
θόδοξης Εκκλησίας της Κολομ-
βίας και οικονομικά και υλικά με 
την αποστολή εκκλησιαστικών ει-
δών, καθώς αναγνωρίζουν το τε-
ράστιο ιεραποστολικό έργο που 
επιτελείται στην μακρινή αυτή 
γωνιά του πλανήτη μας.
Εκ της Ιεράς 
Μητροπόλεως

Ο π. Ειρηναίος στην Κολομβία
Ο Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως μας 
συμμετείχε σε Ορθόδοξη Ιεραποστολή
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Χρονογράφημα

Σκόρπιες σκέψεις παρέα μ’ ένα φλιτζάνι καφέ

Δ
ιανύουμε ήδη ένα από τα πρώ-
τα απογεύματα της άνοιξης, που 
ήρθε φέρνοντας φως και πολύ-
χρωμα λουλούδια. Η μέρα σιγά 
σιγά έχει αρχίσει να μεγαλώνει. 
Η ώρα κοντεύει εφτά και ο κα-

φές στο φλιτζάνι ανακαλεί το χαμένο χρόνο, 
εμπνέοντάς με να γράψω όχι για κάποιο συ-
γκεκριμένο θέμα, αλλά ν’ αποτυπώσω μόνο 
σκόρπιες σκέψεις πάνω στο χαρτί για θέματα 
της  τρέχουσας επικαιρότητας, με τα δυσα-
νάγνωστα είναι αλήθεια, γράμματά μου. Λέ-
ξεις που ζητάνε να μπουν σε προτάσεις και 
στη συνέχεια να δημιουργήσουν ένα ολοκλη-
ρωμένο κείμενο. Συντροφιά μου σε αυτό το 
ταξίδι απλώνονται σαν δρόμος οι αισθαντι-
κές μελωδίες Ελλήνων και ξένων μουσικών. 
Ασυναίσθητα το στυλό αρχίζει να γλιστράει 
πάνω στις μπλε γραμμές του λευκού χαρτιού, 
όπως η φύση χορεύει αισθαντικά με τον ήλιο, 
δημιουργώντας ζωή. Σε λίγο καταφθάνει ο 
Απρίλης φορτωμένος με λαϊκές γιορτές κι 
έθιμα ενός «περάσματος» κατά την εβραϊκή 
ιστορική ερμηνεία της λέξης «Πάσχα» που 
δεν έχει συντελεστεί ακόμα, αν και όλοι το 
προσμένουν με ανυπομονησία. Η επαρχία με 
τα χωριά της και φέτος, έστω και με περιο-
ρισμούς, θα γεμίσει από χαρούμενες παιδι-
κές φωνούλες, γιατί οι νεοέλληνες από παι-
διά ακόμη μαθαίνουν να εξωτερικεύουν τα 
συναισθήματά τους με μία δόση υπερβολής. 

Οι σκέψεις πολλές, ωστόσο, σταματάω να 
γράφω για ν’ απολαύσω μία γουλιά από το 
ζεστό ακόμη καφέ μου. Θυμάμαι ότι κάποτε 
είχα διαβάσει πως ο όρος νέος-έλληνας εμ-
φανίστηκε για πρώτη φορά σ’ ένα βιβλίο του 
1675 μ.Χ. Αναρωτιέμαι, λοιπόν, τι σχέση άραγε 
μπορεί να έχουμε με τους προγόνους μας; και 
αναφέρομαι κυρίως στις σημερινές γενιές και 
λιγότερο σε αυτές των γονιών και των παπ-
πούδων μας, που σήμερα κάποιοι κομπάζουν 
μηρυκάζοντας για τον πλούτο της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας. Όχι άδικα βέβαια. Ωστό-
σο, οι ίδιοι καταφέρνουν με δυσκολία να επι-
κοινωνούν το πολύ με εκατό λέξεις.  Όμως η 
αρχαιοελληνοκεντρική αλαζονεία τους τούς 
οδηγεί στο να διατυμπανίζουν με υπερηφά-
νεια, απευθυνόμενοι κυρίως στους ξένους,  
πως «ΕΜΕΙΣ τα έχουμε πει όλα!» - λες και 
συμμετείχαν και αυτοί στα επιτεύγματα των 
αρχαίων. Ξεχνώντας πως μάθαμε για τους 
προγόνους μας κυρίως από μελέτες ξένων 
φιλολόγων. Δυστυχώς ο σύγχρονος νεοέλ-
ληνας διακατέχεται από υποκρισία, καθώς 
για σοβαρά κοινωνικοπολιτικά θέματα απο-
στασιοποιείται και αδιαφορεί, ενώ για θέμα-
τα της κλειδαρότρυπας έχει μάθει να ρίχνει 
κροκοδείλια δάκρυα. Και αναφέρομαι σ’ αυτό 

ίσως γιατί βλέπω γύρω μου την έλ-
λειψη αντιδράσεων σε όλα όσα 
συμβαίνουν τα τελευταία δέκα 
και πλέον πέτρινα για την Ελ-
λάδα μας χρόνια. Εντύπωση 
μου προκαλεί όμως και το 
γεγονός που ο κόσμος συ-
μπεριφέρεται σαν μανιασμέ-
νος όχλος έξω από το σπίτι 
της κατηγορούμενης για παι-
δοκτονία «μάνας» την ώρα της 
σύλληψής της. Ενώ τ’ αδηφάγα 
για νούμερα, τηλεοπτικά και 
όχι μόνο μέσα, ανταγωνίζο-
νται για το ποιο θα παρου-
σιάσει τις πιο  σκοτεινές και 
ανατριχιαστικές λεπτομέρειες μίας ειδεχθούς 
υπόθεσης από μία καθώς φαίνεται Μήδεια 
που απλώς κατάφερνε να τεκνοποιεί, αδια-
φορώντας αν τα παιδιά που ακούν αυτά τα 
γεγονότα από την τηλεόραση και το διαδίκτυο  
αρχίζουν υποσυνείδητα να γίνονται καχύπο-
πτα απέναντι στους γονείς τους.

Το χειρότερο ον τελικά πάνω στον πλα-
νήτη είναι ο άνθρωπος, του οποίου το μυαλό 
και η ψυχή είναι μία τεράστια άβυσσος που 
εκπλήσσει είτε με καλό είτε με κακό τρόπο. 
Έτσι, λοιπόν, ένα φρικιαστικό και αποτρόπαιο 
έγκλημα κατάφερε μέσα από τη μεγάλη δη-
μοσιότητα που πήρε να καλύψει κάθε άλλο 
γεγονός, ακόμα κι έναν πόλεμο σχεδόν δί-

πλα στη γειτονιά μας. Πάντα ένας πόλεμος 
είναι κάτι κακό. Γιατί απ’ όπου κι αν περνάει 
καταστρέφει ζωές και αφήνει πίσω του χα-
λάσματα και τραυματίες που θρηνούν τους 
νεκρούς τους, αλλά και πρόσφυγες, που κυ-
νηγημένοι εγκαταλείπουν την πατρώα γη. 
Εντούτοις, θύματα υπάρχουν πάντα κι από τις 
δύο εμπλεκόμενες πλευρές, με πρώτο θύμα 
την αλήθεια κι ας λένε με στόμφο οι πολιτι-
κοί για σωστή και λάθος πλευρά της ιστορίας, 
θέλοντας με αυτό τον τρόπο να εξιλεωθούν 
για τις αποφάσεις τους. Άλλωστε ο πόλεμος 
απ’ όποια πλευρά κι αν τον δει κανείς είναι 
ένα τεράστιο λάθος ως προς την πολιτισμι-
κή και ηθική  εξέλιξη των κοινωνιών. Όλοι οι 
λαοί όμως εδώ και δύο χρόνια παλεύουν με 
δυσκολία να βγουν νικητές από μία πανδη-
μία συμφερόντων - που απλώς θα έπρεπε 
πια να ονομάζεται επιδημία - των μεγάλων 
φαρμακευτικών εταιρειών, οι οποίες έχουν 
την ανοχή από κάθε μορφή εξουσίας. Πολ-
λά από τ’ αναφαίρετα έως πριν ανθρώπινα 
δικαιώματα καταλύονται, με αντάλλαγμα ένα 
κάλπικο κομμάτι ελευθερίας. 

Αφήνω και πάλι το γράψιμο και βγαίνω 
για λίγο στο μπαλκόνι, ενώ νιώθω τα μάγου-
λά μου να καίνε. Έξω το σκοτάδι έχει απλω-

θεί για τα καλά. Η ώρα κοντεύ-
ει εννέα. Κάνει ακόμα κρύο, η 

ατμόσφαιρα όμως έχει αρχίσει 
να ευωδιάζει από τ’ αρώμα-
τα των λουλουδιών πάνω 
στα δέντρα. Όπου να ‘ναι 
θ’ ανθίσουν κι οι πασχαλιές. 
Αγαπάω πολύ αυτό το μικρό 

δέντρο. Συγκινούμαι όταν 
βλέπω τα μωβ ανθάκια του, 

μυρίζοντας το γλυκό νοσταλγικό 
άρωμα του.

Χωρίς να την καλέσω έρχε-
ται σαν απρόσκλητος επισκέπτης 
στη μνήμη μου η κυρία Νίκη. Μία 
από τις γειτόνισσες στο χωριό 

που γεννήθηκα. Δε θα ξεχάσω ότι έξω από 
την αυλή της με τον παλιό πετρόχτιστο τοί-
χο είχε μία μεγάλη φουντωτή πασχαλιά, που 
όταν άνθιζε για λίγο χάριζε απλόχερα στους 
περαστικούς το άρωμά της. Τα μικρά παιδιά 
της γειτονιάς περνούσαν τ’  ανθάκια της σε 
λευκή κλωστή και τα μεταμόρφωναν σε στο-
λίδια που τα έβαζαν στο λαιμό και στα χέρια 
τους. Κι όταν εκείνα μαραίνονταν, θύμιζαν 
θλιβερά απομεινάρια μιας αγνής ομορφιάς. 
Η κυρία Νίκη, λοιπόν, ήταν μία γυναίκα που 
βίωσε έντονα την ενδοοικογενειακή βία από 
τον αλκοολικό σύζυγο της και τη δεσποτική 
πεθερά της. 

Για λίγο χάνομαι κοιτάζοντας τον καταγά-
λανο και σκοτεινό ουρανό. Ελάχιστα αστέ-
ρια όμως φαίνεται να τον στολίζουν, ενώ η 
σελήνη στέκει λαμπερή και περήφανη, γνω-
ρίζοντας την προαιώνια δύναμη που ασκεί 
στους ανθρώπους. Αν και η νύχτα είναι τό-
σο όμορφη αποφασίζω να κλείσω την πόρτα 
και να μπω μέσα συνεχίζοντας το γράψιμο. 

Μάταια όμως. Πιάνω ασυναίσθητα το κινη-
τό μου για να σερφάρω στο διαδίκτυο. Δεν 
υπάρχει ωστόσο τίποτα το ενδιαφέρον, παρά 
μόνο ειδήσεις, που αφορούν κυρίως πολιτι-
κούς εγχώριους και ξένους, που απειλούν, 
τρομοκρατούν και υπό μία έννοια λοιδορούν 
τους λαούς τους, χωρίς να δίνουν καμία ελ-
πίδα ότι το μέλλον μπορεί ν’ αλλάξει προς το 
καλύτερο. Σκέφτομαι ότι πια δεν υπάρχουν 
ηγέτες. Οι σημερινοί πολιτικοί δεν εμπνέουν 
τους λαούς τους, γιατί ως διαχειριστές της 
εξουσίας δεν έχουν κανένα όραμα για ένα 
καλύτερο αύριο. Αναρωτιέμαι αν άραγε ο 
ιστορικός που θα θελήσει να καταγράψει τα 
όσα συμβαίνουν αυτά τα δύσκολα χρόνια που 
βιώνουμε έχει γεννηθεί. Σε ποια άραγε κοινω-
νική τάξη θ’ ανήκει; Θα είναι αντικειμενικός 
ή θα μεροληπτεί υπέρ της μίας ή της άλλης 
πλευράς; Θα μιλήσει με θάρρος για τη χαμέ-
νη δεκαετία των μνημονίων, της πανδημίας 
και της οικονομικής εξαθλίωσης; 

Αναπάντητα ερωτήματα και ατελείωτες 
απορίες με κάνουν να μελαγχολώ. Αφήνω 
το κινητό μου σε μιαν άκρη συνεχίζοντας το 
γράψιμο. Οι δείκτες του ρολογιού τρέχουν το 
ίδιο γρήγορα όπως οι σκέψεις, όπως η ίδια η 
ζωή που αδιαφορεί για όσα συμβαίνουν. Πί-
νω μία ακόμη γουλιά από τον καφέ μου, που 
τώρα πια έχει παγώσει. Τελικά σκέφτομαι ότι 
η πρώτη και η τελευταία σταγόνα του είναι οι 
πιο εύγεστες, ίσως γιατί είναι οι πιο ταξιδιάρι-
κες και πιο νοσταλγικές, φορτωμένες πάντα 
με προσδοκίες. Η μουσική συνεχίζει να παίζει. 
Κλείνω ευλαβικά το τετράδιο και ακουμπάω 
επάνω του το στυλό. Από το you tube o Lucio 
Dalla με ταξιδεύει μέσα από τους αισθαντι-
κούς στίχους του «Caruso». 

ΤΗΣ ΓΙΩΤΑΣ
 ΑΓΑΠΗΤΟΥ  

Ποίηση

Η πολιτεία των φαύλων 

Σαν να ‘ρθαμε αργά σ’ αυτό τον κόσμο. 

Και ίσα που προλάβαμε το σούρουπο να δούμε,

που άρχισε πάνω στην όψη της ζωής να πέφτει,

όπως απλώνεται πάνω στα κούφια κόκαλα ο ήχος της φωνής.

Το φως απέμεινε για πάντα στον Θεό.

Για μας μόνο η δυσαρμονία,

λες κι από  Θεία Πρόνοια,

έμεινε σαν φάρος να οδηγεί τα βή-

ματά μας, 

όταν το αυτεξούσιο αστόχαστα χαρί-

σαμε σε φαύλους δημοκόπους. 

Τώρα Θεέ μου πόσο μακρινή φαίνεται πια η 

επιστροφή

 στην πρώτη νιότη της δημιουργίας.

Χωρίς ίχνη και ηχώ,  

 σαν κάθε αλήθεια ξένη, φευγαλέα.

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟY 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟY
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Η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ κα-
λούν τους εργαζόμενους, τους 
άνεργους και τους συνταξιού-
χους στον κοινό αγώνα και στην 
απεργία των συνδικάτων σήμε-
ρα Τετάρτη 6 Απριλίου 2022, 
ημέρας πανελλαδικής απεργίας. 
Οι Ομοσπονδίες διεκδικούν με-
ταξύ άλλων αύξηση μισθών και 
μέτρα αντιμετώπισης της ακρί-
βειας, ώστε να υπάρξει αξιοπρε-
πής διαβίωση για όλους.

 Το Εργατικό Κέντρο Έβρου 
και το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕ-
ΔΥ Έβρου καλούν όλους τους 
εργαζόμενους να συμμετέχουν 
μαζικά στην απεργιακή κινητο-
ποίηση και στις απεργιακές συ-
γκεντρώσεις στην Αλεξανδρού-
πολη στις 11:00 π.μ. μπροστά 
στο Εργατικό Κέντρο Ν. Έβρου 
και στην Ορεστιάδα στις 11:00 
π.μ. στην πλατεία μπροστά στο 
Δημαρχείο. Την ίδια ημέρα στις 
10.30πμ απεργιακή συγκέντρω-
ση διοργανώνει το ΠΑΜΕ και 
μια σειρά εργατικών σωματεί-
ων στο Δημαρχείο της Αλεξαν-
δρούπολης.   

Συμμετοχή στις αυριανές 
απεργιακές κινητοποιήσεις 
ανακοίνωσε και η Ομοσπονδία 
Αγροτικών Συλλόγων Έβρου «Η 
Ενότητα», καλώντας τους αγρό-
τες να δώσουν μαζικά το «πα-
ρών» στις συγκεντρώσεις που 
θα γίνουν στις 10:30 π.μ. στην 
Αλεξανδρούπολη και στις 11 π.μ. 
στην Ορεστιάδα. «Ενώνουμε τη 
φωνή μας με τους εργαζόμε-
νους, τους αυτοαπασχολούμε-
νους, τη νεολαία, ενάντια στην 
ακρίβεια που τσακίζει τις ζωές 
μας», αναφέρει η Ομοσπονδία 
στο κάλεσμά της.

Κάλεσμα συμμετοχής στην 
24ωρη γενική απεργία της 6ης 
Απριλίου απευθύνει στα μέλη 
της η Β’ ΕΛΜΕ Έβρου, τονί-

ζοντας πως «οι εκπαιδευτικοί, 
όπως και ολόκληρος ο λαός 
βρίσκονται αντιμέτωποι με την 
ακραία αντιλαϊκή, αντιεκπαιδευ-
τική πολιτική της κυβέρνησης». 
Το συλλογικό όργανο των εκ-
παιδευτικών του βορείου Έβρου 
ανακοίνωσε και τη συμμετοχή 
του στην απεργιακή συγκέντρω-
ση που θα γίνει σήμερα Τετάρ-
τη στην κεντρική πλατεία Ορε-
στιάδας, στις 11 το πρωί, στο 
πλαίσιο των κινητοποιήσεων της 
ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ. Ο κλάδος 
υποστηρίζει ότι «κυβέρνηση και 
υπουργείο Παιδείας συνεχίζουν 
το σφυροκόπημα της Δημόσιας 
Εκπαίδευσης» με σκοπό «να αλ-
λάξει ριζικά προς το χειρότερο 
το DNA του δημόσιου σχολεί-
ου, εντείνοντας τους ταξικούς 
φραγμούς». Υπογραμμίζει πα-
ράλληλα την ανάγκη «το εργα-
τικό κίνημα να συσπειρωθεί και 
να αγωνιστεί για την ανατροπή 
και του νόμου Χατζηδάκη, που 
προωθεί τη βαθύτερη εκμετάλ-
λευση της εργασίας». 

Το Εργατικό Κέντρο 
Έβρου

«Πέρασαν πάνω από δεκα-
τέσσερα χρόνια που μια βαθιά 
κρίση ξεκίνησε. Μια κρίση που 
επηρέασε με το χειρότερο τρόπο 
, τα εισοδήματά μας, τα σχέδιά 
μας , τις ζωές μας. Μια κρίση 
που έμελλε να είναι η πρώτη μί-
ας σειράς κρίσεων , που δυστυ-
χώς συνεχίζονται μέχρι σήμερα.

Δεκατέσσερα χρόνια κρί-
σης, δημιουργώντας μεγαλύτε-
ρες ανισότητες και περισσότε-
ρες οικονομικές δυσκολίες , σε 
εκατομμύρια εργαζόμενες και 
εργαζόμενους. 

Μπορεί τα χρόνια να πέρα-
σαν , όμως η κρίση διαρκώς βα-
θαίνει , τα βάρη μένουν ίδια και 

τα δικαιώματα συρρικνώνονται 
. Ο ΜΙΣΘΟΣ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ και ο 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ για κάθε εργατι-
κή οικογένεια απλά ΔΕ ΒΓΑΙΝΕΙ. 

Αυτό πρέπει να αλλάξει άμε-
σα και πρέπει ν’ αλλάξει, για-
τί δεν εννοείται ανάπτυξη που 
δεν προϋποθέτει την ανθρώπι-
νη αξιοπρέπεια και δεν υπάρχει 
μέλλον που δεν περνάει από την 
ανθρώπινη προοπτική».

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
•  Επαρκή και δίκαιο κατώ-

τατο μισθό.
•  Άμεση έναρξη συλλογικών 

διαπραγματεύσεων.
•  Άμεση αποτροπή της φτω-

χοποίησης του πληθυσμού.
•  Άμεση αποκατάσταση των 

εγγυήσεων της συλλογικής ερ-
γατικής προστασίας στις Συλλο-
γικές Συμβάσεις Εργασίας.

•  Άμεση κατάργηση των 
εμποδίων στην ελεύθερη συν-
δικαλιστική δράση.

•  Άμεση αποκατάσταση των 
θεμελιωδών εργατικών δικαι-
ωμάτων και της εργατικής προ-
στασίας με σταθερή και πλήρη 
πενθήμερη εργασία.

•  Προστασία της υγείας και 
της ασφάλειας των εργαζομέ-
νων , σωματικής και ψυχικής.

•  Καμιά περικοπή του επικίν-
δυνου και ανθυγιεινού επιδόμα-

τος σε μισθοδοτούμενους με το 
ενιαίο μισθολόγιο εργαζόμενους 
με συμβάσεις ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ.

•  Άμεσα μέτρα αποκατάστα-
σης του θεσμικού κοινωνικού 
ελέγχου

•  Καμία άλλη απόλυση και 
άμεση επαναπρόσληψη όλων 
των εργαζομένων που απολύ-
θηκαν. 

Συμμετέχουμε όλοι μαζικά 
και δίνουμε δυναμικό παρών 
στην συγκέντρωση διαμαρτυ-
ρίας του Εργατοϋπαλληλικού 
Κέντρου Ν. Έβρου την Τετάρτη 
06 Απριλίου 2022 στις 11:00 
π.μ. μπροστά στο κτήριο του Ερ-
γατ/κού Κέντρου. 

Οι διεκδικήσεις ΓΣΕΕ – 
ΑΔΕΔΥ

Όλοι μαζί λοιπόν απεργούμε 
και συμμετέχουμε στις συγκε-
ντρώσεις μαζί με τους συμπο-
λίτες μας για να διεκδικήσουμε:

Οικονομικά:
Αυξήσεις στους μισθούς μας, 

άμεσα, τουλάχιστον ίσες με την  
αύξηση του ΑΕΠ και του πλη-
θωρισμού

Κατάργηση της εισφοράς αλ-
ληλεγγύης

Ξεπάγωμα της διετίας 2016 
– 2017

Αφορολόγητο στις 12.000 
ευρώ

Επαναφορά 13ου– 14ου μι-
σθού

Αύξηση και επέκταση του επι-
δόματος επικίνδυνης και ανθυ-
γιεινής εργασίας. Καμία περι-
κοπή του.

Στήριξη του ΕΣΥ με γενναία 
χρηματοδότηση. Μέτρα υγιεινής 
και ασφάλειας στους χώρους 
εργασίας και στα σχολεία. Μεί-
ωση του αριθμού των μαθητών 
στο 1:15. Όχι στις απολύσεις και 
στις αναστολές εργασίας του 
προσωπικού.

Κατάργηση του Νόμου Χα-
τζηδάκη (Ν4808/21) για τα ερ-
γασιακά, καθώς και κατάργηση 
όλων των νόμων που ιδιωτικο-
ποιούν την κοινωνική ασφάλι-
ση. Προσλήψεις μόνιμου προ-
σωπικού για να καλυφθούν τα 
χιλιάδες οργανικά κενά που 
υπάρχουν στο Δημόσιο, ιδιαί-
τερα στους τομείς της Υγείας, 
της Παιδείας, της Κοινωνικής 
Ασφάλισης, της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης κ.ά.

Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις Δη-
μόσιων οργανισμών και φορέ-
ων και των δημόσιων αγαθών.

Στον αγώνα αυτό δεν πρέπει 
να είμαστε μόνοι μας οι υπάλλη-
λοι του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα. Στον αγώνα αυτό απέ-
ναντι σ’ αυτή την πολιτική φτω-
χοποίησης των Ελλήνων πολι-
τών πρέπει να είμαστε μαζί με 
τους εργαζόμενους απ’ όλους 
τους επαγγελματικούς – πα-
ραγωγικούς – επιστημονικούς 
– κοινωνικούς – πολιτιστικούς 
χώρους του νομού μας και με 
όλους τους άνεργους, τους νέ-
ους και τους συνταξιούχους. Κα-
λούμε όλους τους εργαζόμενους 
σε όλο το Δημόσιο να συμμετέ-
χουν μαζικά στην απεργιακή κι-
νητοποίηση και να ενώσουν τις 
δυνάμεις τους με όλους τους 
εργαζόμενους από κάθε επαγ-
γελματικό χώρο, με όλους τους 
συνταξιούχους και με όλους 
τους άνεργους.  

Απεργιακές συγκεντρώσεις αύριο 
σε Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα 

ΣΕ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ 
ΔΉΜΑΡΧΕΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΉΣ 
ΓΕΝΙΚΉΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ 
                               
 «Αύξηση μισθών και μέτρα 
αντιμετώπισης της ακρίβειας», οι 
διεκδικήσεις μεταξύ άλλων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΠΘ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 67132   ΞΑΝΘΗ 
Πληροφορίες γενικής φύσεως: Αδαμίδου Χρυσή, Αυγερινίδου Γεωργία, τηλ.: 25410-79410, 79420
email: supplies@rescom.duth.gr, web site: http://rescom.duth.gr 
Πληροφορίες τεχνικής φύσεως: Κολιός Γεώργιος, Καθηγητής Τμ. Ιατρικής  ΔΠΘ, τηλ.: 2551030368

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ξάνθη    31/03/2022       
Α.Π.      16171               
              

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π. Θράκης, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “κάτω των ορίων” Α.Π. διακήρυξης: 16171/2022 για την “Προμήθεια 
χημικών, μοριακών και κυτταρολογικών αναλωσίμων”,  στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη των αντι-φλεγμονωδών 

και/ή αντι-ινωτικών ιδιοτήτων νεοσύστατων πεπτιδίων, ΚΕ-82337», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Κολιό Γ. και 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα ειδών.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.709,95€ πλέον ΦΠΑ, (η συνολική 
δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 84.998,98€ συμπερ. ΦΠΑ).

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βι-
βλίου Ι του ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (αρ. 
158022) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Δευτέρα 18/04/2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε 
ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας του/των προσφερόμενου/ων 
τμήματος/τμημάτων ειδών, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβα-
σης, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, ήτοι: €849,04 για το Τμήμα Ειδών 1 και €645,16 για 
το Τμήμα Ειδών 2. 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής και της διαδικτυα-
κής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων 
οικονομικών φορέων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αρχή, καθημερινά τις         εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, τηλ. 2541079410,79420 , e-mail: supplies@rescom.duth.gr.

 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου

Αντιπρύτανης  Δ.Π.Θ.
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κυτταρολογικών αναλωσίμων”,  στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη των αντι-φλεγμονωδών και/ή αντι-ινωτικών ιδιοτήτων 

νεοσύστατων πεπτιδίων, ΚΕ-82337», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Κολιό Γ. και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα ειδών. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.709,95€ πλέον ΦΠΑ, (η συνολική δαπάνη 
ανέρχεται στο ποσό των 84.998,98€ συμπερ. ΦΠΑ). 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του ν. 
4412/2016. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (αρ. 158022) με καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών την Δευτέρα 18/04/2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. 

Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το 
ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας του/των προσφερόμενου/ων τμήματος/τμημάτων 
ειδών, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, με στρογγυλοποίηση στο 
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, ήτοι: €849,04 για το Τμήμα Ειδών 1 και €645,16 για το Τμήμα Ειδών 2.  

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής και της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών 
φορέων. 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αρχή, καθημερινά τις         εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
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Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
 

 
 
 

Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου 
Αντιπρύτανης  Δ.Π.Θ. 

 

Maria
Michalopoulou

Digitally signed by Maria Michalopoulou
Date: 2022.03.31 15:41:38 +03:00
Location: East Macedonia and Thrace,
GR

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΟΡΑΚΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Ταχ. Δ/νση :Χώρα 
Τ.Κ. : 68002 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 
Πληροφορίες : Αποστολούδιας Πέτρος 
Τηλ. :2551350820 
Fax : 2551041204 
Email mitroo@samothraki.gr 

Σαμοθράκη 4/4/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι η Λύσαρη Αγγελική του Λύσαρη Κωνσταντίνου 

και της Λύσαρη Μυρσίνης, έχει υποβάλει αίτηση αλλαγής επωνύμου 
από «Λύσαρη» σε «Αγγέλου».

 Καλείται όποιος έχει αντίρρηση για την ανωτέρω αλλαγή όπως σε 
δεκαπέντε ημέρες (15)  από την ανακοίνωση της παρούσας, υποβάλει 
στον Δήμο Σαμοθράκης του Νομού Έβρου, στο τμήμα Δημοτικής Κατά-
στασης, τις αντιρρήσεις του για την ανωτέρω αλλαγή.    

 Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης
Γαλατούμος  Νικόλαος
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 SUDoKU

6 5

7 6 8

4 6 2

7 4 9 1

6 5 7 1 2 4 9

1 4 3 7

5 9 7

6 1 9

2 5

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Apr  5 09:03:30 2022 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.72)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Apr  4 08:31:58 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

5

7 3 1 9 6

4 8 1 2

2 9 3

8 9 4 5

6 4 1

6 8 3 4

3 1 2 9 6

1

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.58)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Apr  5 09:03:32 2022 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Θεός των Ρωμαίων με διττή ιδιότητα — 
Η παρωπίδα των αλόγων.
2. Εξπέρ στο είδος του.
3. Πίτερ…: Τζαμαϊκανός τραγουδιστής της 
ρέγκε — Η "αφρόκρεμα" μιας κοινωνίας — 
Μυκηναϊκή πόλη της Μεσσηνίας.
4. Τα έχει η… κάθοδος — Όρος του σκι — 
Γράμματα από τη… Δάφνη.
5. Μάρκα αυτοκινήτων — Βυζαντινή μουσι-
κή νότα — Το δέσιμο των ποδιών των ζώων.
6. Χωριό του Σουλίου — Περίσταση, φορά.
7. Ψαλμός, υμνωδία — Ισραηλινός πολι-
τικός.
8. Αρχικά ελέγχου αυτοκινήτων — Βουβό… 
κύμα — Νέοι συχνάζουν εκεί (ξ.λ.).
9. Σύντομος… άγιος — Συνοδεύει το κυ-
ρίως πιάτο — Αρχικά που ακολουθούν… 
απόστρατους.
10. Ταμείο Σύνταξης Νομικών — Κεφα-
λή αγίου λειψάνου — Άνταμ…: ξένος τρα-
γουδιστής.
11. Ακλόνητος.
12. Ουρανία βαφτίστηκε — Κι αυτό… μας 
φέρνει στο κέφι.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Καθηγητής χημικός θέλοντας να δείξει στους 

έφηβους τις ολέθριες συνέπειες του αλκοόλ φέρ-

νει στην τάξη δυο ποτήρια, ένα με νερό και ένα 

με ουίσκι και δυο σκουλήκια. Ρίχνει στο ποτήρι με 

το νερό το πρώτο σκουλήκι, το οποίο πανευτυχές 

-σα σκουλήκι στο νερό- κολυμπάει ρίχνει κωλο-

τούμπες, με δυο λόγια είναι η προσωποποίηση της 

αγαλλίασης. Μετά ρίχνει το δεύτερο στο ποτήρι με 

το ουίσκι αυτό συσπάτε υποφέροντας φριχτά και 

σε χρόνο dt πέφτει ξερό στο πάτο του ποτηριού.

«Τι μας δείχνει αυτό το πείραμα?»

Απαντά ο Τοτός από το τελευταίο θρανίο:

«πως πρέπει να πίνουμε ουίσκι για να μην πιά-

σουμε σκουλήκια»

                          * * * * * * 

«Ευχαριστώ για την φυσαρμόνικα που μου έδω-

σες δώρο τα Χριστούγεννα» είπε ο Κωστάκης, 

όταν για πρώτη φορά έπειτα από τις γιορτές είδε 

τον θείο Αποστόλη, «είναι το καλύτερο δώρο, στη 

συλλογή μου».

"Περίφημα", είπε ο θειος, "έμαθες να την παίζεις;"

"Όχι, δεν εννοώ αυτό", λέει ο Κωστάκης, "η μαμά 

μου, μου δίνει 10 ευρω κάθε μέρα, να μην την παί-

ξω, και ο μπαμπάς μου δίνει 20 ευρώ την εβδομά-

δα να μην την παίζω τις βράδυνες ώρες."

Συστατικά 
• 1 μισή κιλό σπανάκι, φρέσκο
• 1 κούπα ελαιόλαδο
• 1 μικρό κρεμμύδι, τριμμένο
• 5 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
• 50 γρ. περίπου άνηθο, ψιλοκομμένο
• 1 κούπα πουρέ ντομάτας  
• Αλάτι
• Πιπέρι
• 60 γρ. ρύζι Καρολίνα

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Αρχικά, πλένουμε και καθαρίζουμε το σπανάκι, 

αφαιρώντας ένα μέρος από τα κοτσάνια.
• Κόβουμε το σπανάκι σε κομμάτια και το ρίχνουμε 

σε κατσαρόλα, μέσα σε νερό που βράζει.
• Στη συνέχεια, το ζεματάμε για 5 λεπτά και το 

στραγγίζουμε.  
• Σε μια πλατιά και ρηχή κατσαρόλα βάζουμε το 

ελαιόλαδο, το ζεσταίνουμε, ρίχνουμε το κρεμμύ-

δι και τα φρέσκα κρεμμυδάκια και τα σοτάρουμε, 
ώσπου να μαραθούν.

• Ρίχνουμε μέσα την ντομάτα, το αλάτι, το πιπέρι, 
τον άνηθο, το σπανάκι και ανακατεύουμε ελαφρά.

• Κατόπιν, απλώνουμε το μείγμα ομοιόμορφα σ' 
όλο τον πάτο της κατσαρόλας.

• Με μια ξύλινη κουτάλα, κάνουμε ανοίγματα εδώ 
και εκεί στο σπανάκι και βάζουμε μικρές ποσότη-
τες ρυζιού μέσα σε αυτά τα ανοίγματα.

• Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγοβράζουμε 
για 20 λεπτά, χωρίς να ανακατέψουμε το φαγη-
τό στο διάστημα αυτό.

• Έπειτα σβήνουμε τη φωτιά, και αποσύρουμε την 
κατσαρόλα.

• Βγάζουμε το καπάκι της κατσαρόλας, και αφή-
νουμε το φαγητό να σταθεί για 5 λεπτά προτού 
το σερβίρουμε.

• Καλή επιτυχία και καλή όρεξη!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Το πιο νόστιμο 
σπανακόρυζο 

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Από αράχνη φτιάχνεται — Αραβικό σεϊχάτο.

2. Μεγάλη καταστροφή.

3. Λοχ…: λίμνη με… τέρας — Η βεζιροπούλα 

του Θεάτρου Σκιών — Παράκτιο ποτάμι της 

Βρετανίας.

4. Κατάληξη αρσενικών ονομάτων — Αντρικό 

χαϊδευτικό — Περιέργεια εκφράζει.

5. Μια απόχρωση (ξ.λ.) — Λίγο… φαΐ — Είναι 

τα πυρίμαχα σκεύη.

6. Μεγάλο ξέφραγο οικόπεδο — Ψηλό καπέλο 

επίσημης αντρικής αμφίεσης.

7. Λεγόταν η συγγραφέας Ζωγράφου — Μετα-

φορικά το μεγάλο πλήθος.

8. Νοτιοαμερικάνικη πρωτεύουσα — Αρχή… βα-

δίσματος — Ανήκει στα τεθωρακισμένα.

9. Άφωνος… Ηλίας — Αλκοολούχο κακής ποι-

ότητας — Συμβολικά ο ατμόιππος.

10. Ήταν ο Βουκεφάλας — Αγιασμένο… δέντρο 

— Μωρού… περίπατος.

11. Κουρασμένος, εξαντλημένος.

12. Είναι τα μισόλογα — Ίσα ίσα (επίρρ.).
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Ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος 
«ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ – Γνώση και Δράση» 
και η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Έβρου 
(Ε.ΠΟ.Φ.Ε.), σας προσκαλούν να παρακολου-
θήσετε την διαδικτυακή εκπομπή "Καστρινοί 
Διάλογοι".

Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 και ώρα 19:00.
Το δέκατο τρίτο επεισόδιο των Καστρινών 

Διαλόγων για την χρονική περίοδο 2021-
22, έχει επετειακό χαρακτήρα, και αφορά, 
την άγνωστη σε πολλούς, γενοκτονία του 
Θρακικού Ελληνισμού, το θλιβερό γεγονός 
που έμεινε στην ιστορία ως το Μαύρο Πά-
σχα των Θρακών.

Το θέμα της εκπομπής είναι «Το μαύρο 

Πάσχα των Θρακών – Μια Γενοκτονία δίχως 
αναγνώριση» με προσκεκλημένο ομιλητή τον 
κ. Παντελή Αθανασιάδη (δημοσιογράφο, ιστο-
ριοδίφη και συγγραφέα). 

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρόεδρος της 
Ε.ΠΟ.Φ.Ε. κ. Δημήτρης Κελεμίδης 

Ζωντανή μετάδοση μέσω διαδικτύου 
(Facebook και You Tube του συλλόγου) :

 Fb : ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ - Γνώση και Δράση 
(ακολουθήστε μας στο fb)

https://www.facebook.com/kastropolites 
You Tube : ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ Γνώση και 

Δράση (κάντε εγγραφή στο κανάλι μας)
https://www.youtube.com/channel/

UCToeoVw0EEeNIre4szrX4Bw

Για τον Ακρίτα Ορμενίου οι υποχρεώσεις 
ολοκληρώθηκαν με νίκη 5-1 επί του Αετού 
Λεπτής και με την 3η θέση στην βαθμο-
λογία του Βορείου ομίλου.

Το αγωνιστικό κομμάτι βέβαια πέ-
ρασε σε δεύτερη μοίρα καθώς με την 
έναρξη του αγώνα ο εκ των αρχηγών 
της ομάδας του Ορμενίου, Χρήστος Θε-
οχαρίδης, ο “Τίτο” όπως τον φωνάζουν 
στον Ακρίτα, συνοδεία των συμπαικτών του, 
όπως κάνουν οι πραγματικές οικογένειες, έκανε 
πρόταση γάμου στην εκλεκτή της καρδιάς του, πρότα-

ση που έγινε αποδεκτή μέσα σε επευφημίες.
Οι συμπαίκτες του κάτω από την μπλε 

εμφάνιση του ακρίτα φορούσαν μπλου-
ζάκια με τις συλλαβές της φράσης “Θα 
με παντρευτείς” και άφησαν άφωνη 
την αγαπημένη του Χρύσα. Τότε εκεί-
νη πλησίασε τον αγαπημένο της και 
με μαρκαδόρο σημείωσε ένα «τικ» στο 

«Ναι» που υπήρχε στην μπλούζα του 
Χρήστου Θεοχαρίδη και απαντούσε στο… 

παραπάνω ερώτημα. 
(sportsaddict.gr)

Μία από τις πιο όμορφες 
προτάσεις γάμου σε γήπεδο

Είναι 
αφιερωμένο στα 

γλωσσικά ιδιώματα 
της Θράκης και 

κυκλοφορεί 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη 
παρουσιάζει το έργο του Δημοκριτείου Πανεπιστημί-
ου Θράκης «Τα Θρακιώτικα», ένα πρότυπο επιτραπέ-
ζιο ψυχαγωγικό παιχνίδι αφιερωμένο στα γλωσσικά 
ιδιώματα της Θράκης, σε εκδήλωση που θα πραγμα-
τοποιηθεί το Σάββατο 9 Απριλίου 2022, στις 7:00 το 
απόγευμα στην Αίθουσα «Γεώργιος Παυλίδης» στο 
Διοικητήριο της ΠΕ Ροδόπης στην Κομοτηνή.

Τι είναι τα «Θρακιώτικα»
Τι είναι η μπαϊντούσκα; Τα σαμάλια τηγανίζονται; 

Γιατί πουσπουρίζει ο Πουρπούρς; Πως λέμε τους Guns 
n’ Roses στα θρακιώτικα; Τα ντιλιμπάσκα άλογα είναι 
μαργελεμένα; Είναι το γκρ΄τλακ σπάνιο υδρόβιο πτη-
νό του Έβρου; Ποια η προηγούμενη ζωή της λέξης 
γκρατζούνα; Χιούτς δε νογάς; Σασίρντσαν τα γκζάνια!

Τα «Θρακιώτικα», το πρότυπο ψυχαγωγικό, δια-
δραστικό επιτραπέζιο παιχνίδι για όλη την οικογένεια 
αφιερωμένο στα γλωσσικά ιδιώματα της Θράκης, εί-
ναι γεγονός! Μια πρότυπη πρωτοβουλία, προϊόν της 
συνεργασίας μεταξύ του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας 

+ΜορΦωΣη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του «Πολι-
τιστικού Δικτύου για την Ντοπιολαλιά».

Παίζοντας τα «Θρακιώτικα», θα εξοικειωθείς με 
τα λογής τοπικά ιδιώματα της Θρακιώτικης 
λαλιάς. Θα μυηθείς στην κουλτούρα της 
ακριτικής σκέψης και θα αποκομί-
σεις συναρπαστικές γνώσεις για 
τη παράδοση, τον πολιτισμό, την 
μακραίωνη και αρχαία ιστορία 
της Θράκης. Ένα συναρπαστι-
κό ταξίδι στη πολιτισμική μνή-
μη και τη λαϊκή παράδοση. Ένα 
ψυχαγωγικό παιχνίδι γνώσεων 
με ευρηματική πλοκή και πολλές 
ανατροπές. Ένα απολαυστικό παιχνίδι 
δημιουργικής απασχόλησης για όλη την 
οικογένεια. Το διαδραστικό παιχνιδόλεξο που 
θα αγαπήσουν μικροί και μεγάλοι. Ντόπιοι αλλά και 
επισκέπτες της περιοχής.

 «Τα Θρακιώτικα», ένα πρότυπο επιτραπέζιο ψυχαγωγικό παιχνίδι

Με παραδοσιακά παιχνίδια ξεκίνησε 
το «μάθημα» για τους μαθητές 
και τις μαθήτριες του Μουσικού 
Σχολείου Ροδόπης που φιλοξε-
νούν συνομηλίκους τους από 
σχολεία της Λειψίας Γερμανί-
ας, του Νερατοβίτσε Τσεχίας 
και της Κραϊόβας Ρουμανίας. 
Παίζοντας «μηλάκια», «μαντηλά-
κι» και «τζαμί» βρέθηκαν πιο κοντά 
στην ανεμελιά της νιότης τους γνωρί-
ζοντας ότι εκτός από όλα τα 
άλλα, ενώνει και το παιχνίδι.
Σύμφωνα με τον εκπαιδευτι-
κό Φώτη Φωτιάδη, υπεύθυνο 
των ευρωπαϊκών προγραμμά-
των του Μουσικού Σχολεί-
ου Κομοτηνής, πρόκειται για 
μια ακόμη δράση ενταγμένη 
στο έργο Erasmus+ που έχει 
τίτλο: «European Bonds in 
a Time of Separation» στο 
πλαίσιο του οποίου πραγμα-
τοποιούνται δράσεις σχετικές 
με την Ιστορία, την ένωση της 
Ευρώπης και τις τάσεις που 
υπάρχουν για τη διαίρεση της 
ή την αποχώρηση κάποιων 
μελών της, όπως π.χ. αυτή του 
Ηνωμένου Βασιλείου.
«Και οι τρεις πόλεις, από όπου 
προέρχονται οι επισκέπτες 
μαθητές, μαθήτριες και εκ-

παιδευτικοί έχουν «ζήσει» το διαχωρι-
σμό και την Ένωση: Η Λειψία,η Νερα-

τοβίτσε και η Κραϊόβα , επίσης και 
η Θράκη. Αναδεικνύονται με τον 
καλύτερο τρόπο τα οφέλη του να 
είναι κανείς ενωμένος με τα παι-
διά να δοκιμάζουν παίζοντας με 
το κανονάκι, το ούτι με όργανα 

τα οποία δεν είχαν επαφή» είπε ο 
κος Φωτιάδης.

 Σαράντα μαθητές από τρεις ευρωπαϊκές 
πόλεις γνωρίζουν τη Θράκη παίζοντας

«Το μαύρο Πάσχα των θρακών – 
μια γενοκτονία δίχως αναγνώριση»

Life

Διαδικτυακή 
εκπομπή από τους 
Καστροπολίτες και 

την ΕΠΟΦΕ

Το Μουσικό 
σχολείο Κομοτηνής 

φιλοξένησε παιδιά από 
Λειψία, Νερατοβίτσε, 

Κραϊόβα

«Είναι σημαντικό όλα αυτά που καταγράφονται για να μην λησμονηθούν 
γιατί μέσα από τις λέξεις καταλαβαίνουμε την ιστορία. 

Για παράδειγμα οι επιρροές από άλλες γνώσεις 'μαρτυρούν' τη συνύπαρξη» 
Πηνελόπη Καμπάκη – Βουγιουκλή, Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κλασσικών Σπουδών ΔΠΘ

Έγινε στο 
Ορμένιο του 

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

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΛΚΥΩΝ
Μουδανιών 1  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 23593

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Μαλγάρων 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551081455

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΩΚΕΑΝΙΣ  
Κ. Παλαιολόγου 20  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551028830

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

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

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

ΕΠΑΠ ΑΕ  •  Βιομηχανία Αναψυκτικών
Λεπτή Ορεστιάδος 
Τηλέφωνο : 25520 81180

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

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

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

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

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

Καύσιμα

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

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

Φωτοβολταϊκά
Ενέργεια

Ακίνητα

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

Ξενοδοχεία

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

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

Καφέ
Εστίαση

ART GALLERY CAFE
Σκρα 4  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  :  2551081220

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

Μηχανές
Ποδήλατα

Γερανοί

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

Εμπόριο

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

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

ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Εμπόριο 
Δίκαια Έβρου

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

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

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

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

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

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

Tρόφημα
Ποτά

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επεξεργασία Ξυλείας
Φυλάκιο  •  Κυπρίνος
Τηλέφωνο : 2552095493

Ξυλεία

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

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

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Κωλλέτη 2    •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 25510 34604

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

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

Φροντιστήρια

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

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

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας
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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: 
06:30 ,08:00, 11:00 , 14.00, 
16.30, 18:45,  22:00
ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 

08:00, 11:00 , 13.00, 
15.30, 17:30,  17:00 , 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: 08:15-12:15-21:45 
ΤΡΙΤΗ: 12:15 - 21:45
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:15 - 12:15 - 21:45
ΠΕΜΠΤΗ: 12:15 - 21:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:15 -12:55 - 21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 12:15 - 21:45
ΚΥΡΙΑΚΗ: 12:55 - 21:45
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 06:35 - 10:35 - 20:10
ΤΡΙΤΗ: 10:35 -20:10
ΤΕΤΑΡΤΗ: 06:35 - 10:35 - 20:10 
ΠΕΜΠΤΗ: 10:35 - 20:10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:35 -11:20 - 20:10

ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:35 - 20:10
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:20 - 20:10

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:50 - 22:05
ΤΡΙΤΗ: 08:50 - 21:35 
ΤΕΤΑΡΤΗ:  08:50 - 22:05
ΠΕΜΠΤΗ:  08:50 - 21:35
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:50 -16:45 - 22:05
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50 - 22:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:50 - 16:45 - 22:05
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 20:30
ΤΡΙΤΗ: 07:15 - 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:15 - 20:30
ΠΕΜΠΤΗ: 07:15 - 12:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:15 -15:10 - 20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:15 - 20:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:15 - 15:10 - 20:30

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

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  Πάρη Ποιμενίδη / Κ.Παλα-
μά 8 (έναντι 11ου δημοτικού) ✆25510 83833
18:00 - 08:00  Τσολάκη Διονυσίου Σολωμού 
15 (δρόμος ΔΕΥΑΑ) ✆2551 036511

ΦΕΡΕΣ 
Ηλιάκη Πλαστήρα 3 ✆25550 22229

ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 
✆2554022033

ΔIΔYMOTEIXO
Γιουρτσόγλου Χρήστος Βενιζέλου 9 
✆2553022922

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Μελάς Εμμανουήλ Ευριπίδου 12 
✆2552022769

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Ο περισσότερος κόσμος όταν βουρτσίζει 
τα δόντια του συνηθίζει να αφαιρείται και να 
σκέφτεται διάφορα πράγματα που τον απα-
σχολούν. Εκμεταλλευτείτε εκείνα τα 2 λεπτά 
(το ξέρετε ότι πρέπει να τα βουρτσίζετε για 
τουλάχιστον 2 λεπτά, έτσι;) για να βάλετε τά-
ξη στο μπάνιο σας. Άλλωστε χρειάζεται μόνο 
ένα χέρι για να κρατάτε την οδοντόβουρτσα. 
Μαζέψτε με το άλλο χέρι τα άπλυτα και ρίξτε 
τα στο καλάθι, τακτοποιήστε τα σύνεργα του 
μακιγιάζ σας ή βάλτε πλυντήριο.

Όσο μεγάλο ή μικρό είναι ένα μπάνιο, θα 
πρέπει να ξέρετε πως δεν χρειάζεται πάνω από 
5 λεπτά καθημερινά για να το κρατάτε σε τέ-
λεια κατάσταση. Απλά οργανωθείτε και βρείτε 
ποιες δουλειές πρέπει να γίνονται κάθε μέρα.

Κάντε την καθαριότητα παιχνίδι

Φροντίστε να αποθηκεύετε τα καθαριστικά 
στο μπάνιο για να μην χρειάζεται να μετακινη-
θείτε στο σπίτι ώστε να βρείτε το κατάλληλο 
απορρυπαντικό. Επίσης φροντίστε να έχετε 
ένα μπουκάλι ξύδι και αρκετά σφουγγάρια στα 
ντουλάπια σας για να απολυμαίνετε εύκολα το 
μπάνιο. Καθαρίστε μια φορά την εβδομάδα τη 
ντουζιέρα με ξίδι ή κάποιο απορρυπαντικό και 
τους τοίχους μια φορά κάθε 2 μήνες.Φτιάξτε 
κάτι κάθε φορά που πάτε στο μπάνιο

Κάθε υγιής άνθρωπος πηγαίνει στο μπάνιο 
κατά μέσο όρο πάνω από 6-7 φορές την ημέ-
ρα. Εκμεταλλευτείτε την κάθε φορά που πάτε 
στο μπάνιο για να φτιάξετε ένα πραγματάκι. 
Κάνοντας αυτό το κόλπο θα διαπιστώσετε πως 
από ένα σημείο και μετά δε θα υπάρχει τίποτα 
άλλο να τακτοποιήσετε.

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

Ευτύχιος, Ευτυχία.

MIA... ΕΞΥΝΠΗ ΓΝΩΜΗ

Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού 
για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη
Παγκόσμια Ημέρα Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Η σημερινή ημέρα φίλε Κριέ, είναι 
ιδανική για να ανοιχθείς, να μιλή-
σεις και να πεις όλα αυτά που μέχρι 
τώρα κρατούσες μέσα σου! 

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, η ημέρα σήμερα 
φέρνει άνεση, σιγουριά, ηρεμία και 
μπόλικες απολαύσεις! Ασχολήσου 
με τον εαυτό σου και με τα πράγ-
ματα που σου αρέσουν να κάνεις 
και σε ευχαριστούν!

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, σήμερα θα ενδια-
φερθείς για βαθύτερη και πιο ουσι-
αστική επικοινωνία με τον περίγυρο 
σου! Ξέρεις πώς να εκφράσεις αυτό 
που σκέφτεσαι και θες! Οποιαδή-
ποτε συζήτηση γίνει τώρα, θα έχει 
το επιθυμητό αποτέλεσμα και θα 
σε ικανοποιήσει συναισθηματικά, 
αλλά και ψυχικά!! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, η σημερινή ημέ-
ρα, θέλει από σένα, καλοσύνη, συ-
μπόνια, αλληλεγγύη αλλά και ψυ-
χική ενδοσκόπηση! Προσπάθησε να 
αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου, 
στις βαθιές επιθυμίες σου και στις 
πραγματικές ανάγκες σου! 

ΛΕΩΝ
Σήμερα αγαπητέ Λέοντα, θα έχεις 
έντονα μία διάθεση βελτίωσης και 
αλλαγής της ζωής σου, αλλά και 
ανατροπής των δεδομένων σου! 
Δημιούργησε τώρα ένα νέο όραμα, 
υλοποίησε τις ιδέες σου και εκπλή-
ρωσε επιτυχώς τους στόχους σου!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε προσοχή χρειά-
ζεται η σημερινή ημέρα και οπωσ-
δήποτε σοβαρότητα! Οι συγκυρίες, 
οι καταστάσεις και τα γεγονότα του 
παρόντος, θα σε αναγκάσουν να πε-
ριορίσεις ψυχαγωγικές και ανέμε-
λες δραστηριότητες και να πάρεις 
σημαντικές αποφάσεις! 
 
ΖΥΓΟΣ
Η σημερινή ημέρα υπόσχεται, κέφι, 
ανεμελιά και αισιοδοξία, φίλε Ζυγέ! 
Απολαμβάνεις εξόδους, συναντή-
σεις, συναναστροφές και επαφές, 
αφού οι προτάσεις και οι κοινω-
νικές προσεγγίσεις, θα είναι πολ-
λές τώρα!
 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Ακόμα κι αν δεν είναι άμεσα αντι-
ληπτό, η σημερινή ημέρα θα είναι 
άκρως σημαντική για σένα, αγαπητέ 
Σκορπιέ! Δεν θα ήταν κακό να μει-
ώσεις λίγο τους ρυθμούς σου και 
τις κοινωνικές σου δραστηριότητες, 
ώστε να ασχοληθείς με τις ψυχικές 
σου ανάγκες!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, ετοιμάσου για μία 
ημέρα γεμάτη αρμονία, ηρεμία, τα-
κτοποιημένες διαπροσωπικές σχέ-
σεις, κοινωνικοποίηση που σε ευ-
χαριστεί και δραστηριότητες που 
έχουν να κάνουν με ομορφιά, τέ-
χνες και ψυχαγωγία!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, η σημερινή μέρα, 
είναι ιδανική για ενασχόληση και 
βελτίωση της ρουτίνας της καθη-
μερινότητας σου!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η σημερινή ημέρα, αγαπητέ Υδρο-
χόε, απαιτεί από σένα ενέργεια, 
θάρρος και γενναιότητα! Η τύχη 
σήμερα είναι απόλυτα με το μέρος 
σου και εσύ οφείλεις να την εκμε-
ταλλευτείς! 

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, βάζεις σε δεύτερη 
μοίρα σήμερα, φίλους, έντονη κοι-
νωνική ζωή και χόμπι και βάζεις 
προτεραιότητα το σπίτι και την οι-
κογένεια!

Επέτειοι

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

Μάθετε να καθαρίζετε 

το μπάνιο σας μέσα σε 5 

λεπτά την ημέρα
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Έπεσε για την φετινή σεζόν η 
αυλαία στην Β’ κατηγορία της ΕΠΣ 
Έβρου. Στο Νότιο όμιλο πρωταθλή-
τρια αναδείχθηκε η Μάκρη και στον 
Βόρειο ο Ακρίτας Νέας Βύσσας.

Η Μάκρη είναι η νέα πρωταθλή-
τρια στο Νότιο όμιλο της Β’ ΕΠΣ 
Έβρου.

Η ομάδα του Χρήστου Βενετίδη 
επικράτησε 2-1 του Ακρίτα Δαδιάς 
εκτός έδρας στην τελευταία αγωνι-
στική και πανηγύρισε την κατάκτηση 
του πρωταθλήματος και την άνοδο 
στην Α’ κατηγορία.

Η Μάκρη αναδεικνυόταν πρωτα-
θλήτρια και με ισοπαλία στην τελευ-
ταία στροφή, αλλά η Δαδιά προηγή-
θηκε στο 59' βάζοντας της δύσκολα. 
Ο Λαμπάκος όμως με δύο ασίστ του 
Τσαπάνη που πέρασε ως αλλαγή στο 
ματς, με γκολ στο 62' και στο 72' 
έδωσε τη νίκη στη Μάκρη.

Η Βύσσα του Γιάννη Αθανασιά-
δη στην 18η και τελευταία αγωνι-
στική του Βορείου ομίλου στην Β’ 
κατηγορία, επικράτησε 2-0 της Δό-

ξας Ορεστιάδας και έτσι αναδείχθηκε 
πρωταθλήτρια Βορρά, πετυχαίνοντας 
παράλληλα και την άνοδο.

Τα γκολ του Ακρίτα σημείωσαν οι 
Ανωτίδης και Σακιζλής.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Β’ ΕΠΣ Έβρου – 18η αγωνιστική
Νότιος Όμιλος

Νίκη Απαλού – Φουρτούνα 3-0 (2 
Τζεντέμης, Τζορμπατζίδης)

ΑΕ Ν. Χηλής – Αρίστεινο 6-0 (2 
Σωτηρίου, Σιδεράς, Σιμόπουλος, Κα-
ραγκιοζίδης, Πεχλιβανίδης)

Καππαδοκία – Νίκη Άνθειας 0-1 
(Βαλασούδης πεν.)

Ακρίτας Δαδιάς – Μάκρη 1-2 (59' 
– 62' & 72' Λαμπάκος)

Ένωση Λυκόφης/Κορνοφωλιάς – 
Δορίσκος 3-4

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Μάκρη 42 (38-14)
2. Νίκη Απαλού 39 (52-18)
3. Ακρίτας Δαδιάς 30 (42-27)
4. ΑΕ Ν. Χηλής 30 (41-26)

5. Αρίστεινο 25 (27-30)
6. Καππαδοκία 24 (25-20)
7. Ένωση Λυκόφης/Κορνοφωλιάς 22 
(34-41)
8. Νίκη Άνθειας 19 (23-40)
9. Φουρτούνα 10 (14-34)
10. Δορίσκος 10 (23-63)
Βόρειος Όμιλος
Ηρακλής Σαγήνης – Ένωση Φυλακί-
ου/Κυπρίνου 5-3

Ακρίτας Ορμενίου – Αετός Λεπτής 5-1
Ακρίτας Ν. Βύσσας – Δόξα Ορεστιά-
δας 2-0 (Ανωτίδης, Σακιζλής)
Ατρόμητος Ασπρονερίου – Σάκκος 
3-3
Ρίζια – Απίδα Θουρίου 3-0 α.α.

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ακρίτας Ν. Βύσσας 49 (47-4)
2. Ρίζια 47 (54-7)

3. Ακρίτας Ορμενίου 42 (56-11)
4. ΑΟ Σάκκου 30 (41-26)
5. Ηρακλής Σαγήνης 28 (24-24)
6. Αετός Λεπτής 25 (28-33)
7. Ατρόμητος Ασπρονερίου 20 (28-
33)
8. Δόξα Ορεστιάδας 10 (19-62)
9. Ένωση Φυλακίου/Κυπρίνου 9 (28-
74)
10. Ασπίδα Θουρίου (ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ)

Στην Α΄ κατηγορία της νέας 
σεζόν Μάκρη και Βύσσα

ΑΝΑΔΕΙΧΘΉΚΑΝ ΣΕ ΠΡΩΤΑΘΛΉΤΡΙΕΣ 
ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΤΉΣ Β’ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ   

Τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής 
και οι τελικές βαθμολογίες 

Πρωταθλήτριες αναδείχθηκαν σε βόρειο και νότιο όμιλο 
της Β ΕΠΣ ΕΒρου Μάκρη (κάτω) και Βύσσα (επάνω)

Το πρώτο βήμα για την διεκ-
δίκηση του εισιτηρίου ανόδου 
στη Volley League ανδρών έκα-
ναν Καλαμάτα 80 και Κέρκης Σά-
μου. Η ομάδα της Μεσσηνίας στο 
πρώτο παιχνίδι κόντρα στον Άθλο 
Ορεστιάδας, αν και έχασε το πρώ-
το σετ πήρε τη νίκη με 3-1 σετ 
και έκανε το 1-0 στα μεταξύ τους 
παιχνίδια. Ο επαναληπτικός θα 
γίνει στο κλειστό γυμναστήριο 
«Νίκος Σαμαράς» την προσεχή Τε-
τάρτη (64, 19.00). Σε περίπτωση 
νίκης της Καλαμάτας 80 θα προ-
κριθεί και στον τελικό γύρο των 
πλέι οφ για τις θέσεις 2-3, ενώ αν 
επικρατήσει ο Άθλος θα υπάρξει 
και τρίτο παιχνίδι στο κλειστό της 
Παραλίας στη Καλαμάτα.

Ανατροπή και μάλιστα εκτός 
έδρας έκανε ο Κέρκης Σάμου, ο 
οποίος βρέθηκε να κυνηγάει στο 
σκορ απέναντι στον Αριστοτέλη 
στη Σκύδρα, όμως με το τελικό 
3-1 σετ πήρε προβάδισμα πρό-
κρισης στον τελευταίο γύρο των 
πλέι οφ.

Στη Σάμο την Τετάρτη (6/4, 
19.00) έχει την ευκαιρία ο Κέρ-
κης να πάρει το εισιτήριο για τον 
επόμενο γύρο. Αν ο Αριστοτέλης 
καταφέρει να πάρει τη νίκη τότε 

θα διεξαχθεί και τρίτη αναμέτρη-
ση στη Σκύδρα.

ΑΟ Καλαμάτα 80 – ΑΣ Άθλος 
Ορεστιάδας 3-1 (23-25, 25-16, 
25-19, 26-24)

Στις λεπτομέρειες κρίθηκε το 
ματς μεταξύ της Καλαμάτα ’80 
και του Άθλου Ορεστιάδας για 
τις θέσεις 2-5 της Pre League, 
με την ομάδα της Πελοποννήσου 
να επικρατεί 3-1.

Ο Άθλος ήταν αυτός που πήρε 
το 1ο σετ αλλά οι γηπεδούχοι γύ-
ρισαν το παιχνίδι παίρνοντας εύ-
κολα τα επόμενα δύο. Στο 4ο σετ 
έγινε μεγάλη μάχη και οι Εβρίτες 
έφτασαν πολύ κοντά στο να κά-
νουν το 2-2 και να στείλουν το 
ματς σε 5ο σετ, αλλά η Καλαμάτα 
το κατέκτησε με 26-24.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80: Χριστόφας, 
Στόγιαν, Δημητρούλης, Δαλα-
κούρας, Πελεκούδας, Παλέντζας 
/ Ντάκουρης (λ), Μπούρας (λ), 
Κανελλόπουλος, Χαραλαμπίδης, 
Κατσιαφλάκας.

 ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ: Καψα-
λιάρης, Αλεξάκης, Ριζόπουλος, 
Στοϊλούδης, Φερέιρα, Ντα Σίλβα 
/ Αρχοντούδης (λ), Διαμαντίδης 
(λ), Σκαρλατίδης, Ράπτης.

Θέλει νίκη σήμερα κόντρα στην Καλαμάτα για να 
ισοφαρίσει και να μείνει ζωντανός στα play off

Έπεσε η αυλαία στο πρωτάθλημα 
της Α2 κατηγορίας βόλεϊ των ανδρών.

Στα play out ο Εθνικός Αλεξ/πολης 
κατέλαβε την 1η θέση και ο Έβρος 
Σουφλίου την 3η, εξασφαλίζοντας 
αμφότεροι την παραμονή τους στην 
κατηγορία.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα 
της 8ης αγωνιστικής:

ΠΑΣ Ίκαρος Έδεσσας – ΑΣΑ Έβρος 
2-3 (25-21, 25-23, 21-25, 15-25, 
4-15)

ΓΣ Πανηπειρωτικός – ΑΣ Ελπίς 2-3 

(25-21, 35-33, 22-25, 23-25, 13-15)
Εθνικός Αλεξ/πολης – Φθία 3-0 

α.α.
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Εθνικός Αλεξ/πολης 34
2. Ελπίδα Αμπελοκήπων 28

3. Έβρος Σουφλίου 23
4. Πανόραμα 18
5. Πανηπειρωτικός 14
6. Ίκαρος Έδεσσας 4
7. ΑΠΣ Φθία ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΕ

Α2 Ανδρών Βόλεϊ: Πρώτος κι αήττητος 
ο Εθνικός, σούπερ χρονιά για Σουφλί 
Τα αποτελέσματα της 
8ης αγωνιστικής και η 
τελική βαθμολογία των 
play out

Όλα ή τίποτα για τον 
Αθλο στην Ορεστιάδα 

«Καθαρή» νίκη κόντρα στον Ασκληπιό 
Τρικάλων πανηγύρισε στην έδρα του ο 
Φοίνικας Αλεξανδρούπολης. Η ομάδα 

του Δημήτρη Τσουλκανάκη υποδέχθηκε 
το μεσημέρι του Σαββάτου τον Ασκλη-
πιό για την 6η αγωνιστική των play out 
της Α2 και κέρδισε 3-0 σετ.

Τα σετ: 25-20, 25-19, 25-22
Φοίνικας Αλεξ/πολης (Τσουλκανά-

κης): Παπαβασιλείου, Παπαστεφάνου, 
Αλεξάκη, Σωτηρίου, Νικολαΐδου, Εξα-
κουστίδου, λ-Κοντογιάνογλου (Αρχιμαν-

δρίτη, Τσολακιδου, Βούλγαρη, Δαλλή, 
Ξανθή).

Την ήττα με 3-0 σετ από την Πρέβεζα 
γνώρισε στην 6η αγωνιστική των play 
off της Α2 η Νίκη Αλεξανδρούπολης. 
Η Πρέβεζα ήταν καλύτερη στο μεγα-
λύτερο διάστημα του αγώνα και δίκαια 
πανηγύρισε το τρίποντο. Τα σετ: 25-20, 
25-19, 25-15.

Α2 γυναικών: Νίκη για τον Φοίνικα
Χωρίς βαθμούς 
επέστρεψε από την 
Πρέβεζα η Νίκη


