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Νέα αναβολή για τις προσφορές για 
το λιμάνι Αλεξανδρούπολης

Από τον Μάιο, τελικώς, οι εξελίξεις μετατίθενται για τον Ιούνιο. 
Οι λόγοι για τη νέα καθυστέρηση

▶ 6

Στο ΕΠΑΛ 
Διδυμοτείχου 
την Μ. Πέμπτη 
η Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας

Η κα Σακελλαροούλου 
θα επισκεφθεί τον βόρειο 

Εβρο 

▶ 3

7ο Οικονομικό 
Φόρουμ Δελφών: 
Δυναμικό παρών 

από το Επιμελητήριο 
Έβρου

Ενεργή η συμμετοχή του 
Χριστόδουλου Τοψίδη, ως ομιλητή 
στο πάνελ που ήταν αφιερωμένο 
στις προοπτικές ανάπτυξης της 

Θράκης

▶ 7

Στην τελική ευθεία η ενεργειακή 
αναβάθμιση του ΠΓΝΑ

Η φάση κατασκευής του έργου θα διαρκέσει περίπου δύο χρόνια 
ενώ το προσωπικό που θα απαιτηθεί εκτιμάται σε 40 άτομα. Οι 

εργασίες που θα το καταστήσουν κατά τουλάχιστον 50% αυτόνομο 
ενεργειακά ▶ 8

Γ΄’ Εθνική: Απορρίφθηκε η Γ΄’ Εθνική: Απορρίφθηκε η 
ένσταση της Αλεξανδρούπολης ένσταση της Αλεξανδρούπολης 
χάνει την κατηγορία χάνει την κατηγορία 

Ορεστιάδα: Παραίτηση Ορεστιάδα: Παραίτηση 
παράταξης Καζαλτζή λόγω παράταξης Καζαλτζή λόγω 
των εξελίξεων στο ΚΥΤτων εξελίξεων στο ΚΥΤ

Πανελλήνιες 2022: 
Προετοιμαστείτε για τα 

Λατινικά 
Προτεινόμενα Θέματα για πανελλαδικές εξετάσεις 
ημερήσιων και εσπερινών γενικών λυκείων από το 

Φροντιστήριο «Εξέλιξη»

▶ 11

Ηλεκτρονικά μέσω gov.gr το 
βιβλιάριο υγείας των παιδιών  

▶ 16

▶  5  5

▶ 13

Μητροπολίτης κ. Άνθιμος: 
«Να προσανατολιστούμε 
όλοι μας στην επίτευξη 
της ειρήνης»

● Τα όσα είπε στη συνέντευξη που έδωσε 
στους μαθητές του 2ου Επα.Λ. Αλεξανδρού-
πολης 

● Δημοσιεύθηκε στο "ΤΟ ΒΗΜΑ", στο ειδι-
κό ένθετο "Το ΒΗΜΑ της Αλεξανδρούπολης"

● «Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η σχέση μας 

με τους αλλοθρήσκους ή αλλοδόξους. Το ζή-
τημα είναι να προσανατολιστούμε όλοι μας 
στην επίτευξη της ειρήνης, ως θεϊκού αγαθού 
που το δικαιούνται όλοι ανεξαιρέτως»

● «Η Εκκλησία είναι μια διαρκής 
πρόταση ζωής»

▶ 9
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1822
Οι πολιορκημένοι από τους Τούρκους 
στον πύργο του Ζαφειράκη στη Νά-
ουσα πραγματοποιούν ηρωική έξοδο. 
13 κορίτσια της Νάουσας, μανάδες και 
παιδιά, συγκεντρώνονται στη γέφυ-
ρα της Αραπίτσας και ρίχνονται στον 
καταρράκτη, επαναλαμβάνοντας το 
χορό του Ζαλόγγου (Η Καταστροφή 
της Νάουσας).

1924
Ιδρύεται στην Αθήνα από πρόσφυγες 
της Κωνσταντινούπολης η Αθλητική 
Ένωση Κωνσταντινούπολης, που πρω-
ταγωνιστεί στα αθλητικά δρώμενα με 
τα αρχικά ΑΕΚ.

1943
Ομαδικοί τάφοι 4.000 πολωνών πο-
λιτών και αξιωματικών ανακαλύπτο-
νται από τους Ναζί στο δάσος Κατίν 
της Ρωσίας. Οι Σοβιετικοί αρνούνται 
ότι ευθύνονται για τις εκτελέσεις και 
κατηγορούν του Γερμανούς. Τελικά, η 
μετακομμουνιστική Ρωσία θα παραδε-
χθεί το 1990 την ευθύνη των σοβιετι-
κών μυστικών υπηρεσιών (NKVD) για 
τη σφαγή, που έγινε με διαταγή του 
Στάλιν το 1940 (Σφαγή του Κατίν).

1970
Ολοκληρώνεται η δίκη της αντιστασι-
ακής οργάνωσης «Δημοκρατική Άμυ-
να», η οποία εξελίχθηκε σε δριμύ «κα-
τηγορώ» κατά της Χούντας, τόσο από 
τους κατηγορούμενους, όσο κι από 
τους μάρτυρες υπεράσπισης. Μεταξύ 
των καταδικασθέντων: Σάκης Καρά-
γιωργας (ισόβια), Γ. Α. Μαγκάκης (18 
χρόνια), Νίκος Κωσταντόπουλος (8 
χρόνια) και Χρήστος Πρωτόπαππας 
(8 χρόνια).

2000
Ο Κώστας Σημίτης ορκίζεται για τρίτη 
φορά πρωθυπουργός.

2003
Τραγωδία στα Τέμπη. 21 μαθητές από 
το Λύκειο Μακροχωρίου Ημαθίας χά-
νουν τη ζωή τους, όταν νταλίκα διεμ-
βολίζει το τουριστικό λεωφορείο στο 
οποίο επιβαίνουν. Έξι άτομα θα κατα-
δικαστούν για το δυστύχημα σε ποι-
νές φυλάκισης από 4 έως 15 χρόνια.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1947
Θάνος Μικρούτσικος, έλληνας συν-
θέτης και πολιτικός.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1984
Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, έλ-
ληνας κωμικός ηθοποιός. (Γεν. 
12/7/1912)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

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

Υπεύθυνη Διαφημίσεων 
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
Δήμων-Δημοτικών 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

2-3

7...14

5...17

Ανατολή - 06:41
Δύση - 19:53

9...17

4...15

4 μήνες μετά… και το νησί της Σαμοθράκης 
παραμένει κομμένο στη μέση  

Σαν να μην πέρασε μια μέρα από τις σφοδρές 
βροχοπτώσεις της 15ης Δεκεμβρίου… Αυτό σκέ-
φτηκαν όσοι επισκέφτηκαν το Σαββατοκύριακο 
τη Σαμοθράκη, με αφορμή τον εορτασμό των 
πέντε Νεομαρτύρων. Οι μεγαλύτερες «πληγές» 
του νησιού παραμένουν ανοιχτές με χαρακτηρι-
στικότερο παράδειγμα την κεντρική οδική αρτη-
ρία που ενώνει το λιμάνι της Καμαριώτισσας με 
την περιοχή των Θερμών και δυσκολεύει τη ζωή 
των ανθρώπων που μετακινούνται. 

Οι καταστροφές από την πρωτοφανή κακο-
καιρία που έπληξε πριν 4 ολόκληρους μήνες το 
νησί ήταν πολλές και μεγάλες. Σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις, ο Δήμος, με τις δυνάμεις και τα μέσα 
που είχε, κατόρθωσε να επιλύσει κάποια προβλή-
ματα. Ωστόσο, η πλέον επικίνδυνη καταστροφή, 
που εκείνη τη μέρα παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή 
ενός άνδρα, ήταν η κατάρρευση της γέφυρας στο 
2ο χλμ. του δρόμου Καμαριώτισσας – Λουτρών 
που μέχρι σήμερα δεν έχει ακόμη γίνει τίποτα για 
την αποκατάστασή της

13
AΠΡ
2010
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Μικρογνωμικά

Το  1ο ΕΠΑΛ Διδυμοτείχου 
«Ευγένιος Ευγενίδης» πρόκει-
ται να  επισκεφθεί την Μεγάλη 
Πέμπτη η Προέδρος της Δημο-
κρατίας, Κατερίνα Σακελλαρο-
πούλου, στα πλαίσια επίσκεψης 
της στο νομό Έβρου τη Μεγά-
λη Εβδομάδα, αναφέρει η ΕΡΤ 
Ορεστιάδας.

Η κ. Σακελλαροπούλου, 
ενώ είχε προγραμματισθεί να 
επισκεφθεί το εν λόγω εκπαι-
δευτικό ίδρυμα στις 10 Μαΐ-
ου, επέλεξε να συμπεριλάβει το 
σχολείο σ αυτή την  επίσκεψη, 
εφόσον δεν αναμένεται να ανέβει ξα-
νά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, 
σύμφωνα με δηλώσεις του εκπαιδευ-
τικού προσωπικού στην ΕΡΤ.

Ως γνωστόν, η Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας, επέλεξε να προσφέρει την 
εμπειρία της ως μέντορας, μέσω του 
θεσμού των «Inspirational Mentors», 
στο σχολείο του Διδυμοτείχου ανάμε-

σα σε 35 σχολεία της χώρας.
Στην επίσκεψη της αυτή το μεσημέρι 

της Μεγάλης Πέμπτης, θα της γίνει η 
επίσημη παρουσίαση του προγράμμα-
τος παραγωγής καινοτόμων ζωοτρο-
φών για ζώα παραγωγής και κατοικίδια 
από υπολείμματα τροφών, από τους 
μαθητές του σχολείου με την επωνυ-
μία  «Ζωομπουκίτσες»  Έβρου.

Στο ΕΠΑΛ Διδυμοτείχου την Μ. Πέμπτη 
η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Στη Ρωμαϊκή αγορά της Θεσσαλονίκης, στις αρχές του 21ου αιώνα, μονομάχοι με άσπρες στολές και κα-
φέ μανδύα υψώνουν τα ξίφη τους, λεγεωνάριοι ακολουθούν τον αρχηγό τους, ενώ στους πάγκους της 
εμπορικής στοάς κυκλοφορούν βουλευτές, πρυτάνεις, μέλη αριστοκρατικών οικογενειών και ιερείς, που 
αγοράζουν με αρχαία ρωμαϊκά νομίσματα, αγγεία, υφάσματα, καρύδια, αμύγδαλα, σιτάρι, αιθέρια έλαια. 
Το σκηνικό, αν και θυμίζει γύρισμα κινηματογραφικής ταινίας, είναι απλώς ένας διαφορετικός τρόπος πα-
ράδοσης ιστορίας της Ε' τάξης του δημοτικού, με «ηθοποιούς» τους μαθητές και «σκηνοθέτη» τον εκπαι-
δευτικό οργανισμό AeliaPath, που δημιουργήθηκε το 2018 από πέντε εκπαιδευτικούς και αρχαιολόγους!
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(για τις συγχωνεύσεις-μεταφορές 
σχολών) Δεν υπάρχει καμία από-
φαση της πολιτικής ηγεσίας πά-
νω στο θέμα. Όταν αυτή ληφθεί 
μπορούμε να συζητήσουμε. Πρό-
κειται για προκαταρκτικές συζη-
τήσεις επί ενός κρίσιμου θέματος 
που είναι ο ακαδημαϊκός χάρτης 
στην Ελλάδα.
  
ΑΘ. ΚΑΪΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΘΝΟΎΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΎ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Είπαν

Το ότι παραιτούμαστε  από 
τις καρέκλες του δημοτικού 
συμβουλίου – άλλοι είναι 
ερωτευμένοι μ αυτές – δε 
σημαίνει και παραίτηση από 
την τοπική πολιτική σκηνή! Η 
“Δημοτική Επαναφορά“ δεν 
τελειώνει εδώ! Αντίθετα μά-
λιστα… ΤΩΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ!

Χ. ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ»

Συμμετοχή ρεκόρ

Κάτι είχαμε καταλάβει…
O Καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας και 

διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ινστιτού-
του στο Πανεπιστήμιο του Columbia στη 
Νέα Ύόρκη Adam Tooze, τις προηγού-
μενες ημέρες βρέθηκε στους Δελφούς. 
Ως «ο άνθρωπος που εξηγεί τα πάντα», 
όπως τον αποκάλεσε στο πρωτοσέλιδό 
του τον Μάρτιο το New York Magazine, 
το οποίο έκανε λόγο για «Γαλαξιακό μυα-
λό», μίλησε για την ελληνική οικονομία 
στο news247.gr. 

Χαρακτήρισε την ελληνική οικονομική 
κρίση ως «μια από τις μεγάλες καταστρο-

φές της οικονομικής και χρηματοπιστωτι-
κής πολιτικής της Ευρώπης τα τελευταία 
πενήντα χρόνια. Και από οικονομική άπο-
ψη, η ζημιά που προκλήθηκε στην Ελλά-
δα είναι τόσο κακή όσο οτιδήποτε άλλο 
συνέβη στην Ευρώπη από την Μεγάλη 
Ύφεση του 1929… Και πρέπει να λάβου-
με υπόψη μας ότι αυτό συνέβη τον 21ο 
αιώνα πια και ενώ η λύση στο πρόβλη-
μα ήταν έτοιμη, όπως γνωρίζουμε πλέον. 
Δείτε τα επιτόκια που πλήρωνε η Ελλάδα 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας το 2020. 
Το χρέος της ήταν ακόμη μεγαλύτερο, 
όπως αυτή τη φορά είχε την υποστήρι-

Πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές 
του Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιά-
δας με συμμετοχή ρεκόρ καθώς 111 
έμποροι προσήλθαν στο Εργατοϋ-
παλληλικό Κέντρο Ορεστιάδας προ-
κειμένου να ασκήσουν το εκλογικό 
τους δικαίωμα. Μιλώντας στο Ράδιο 
Έβρος η μέχρι πρότινος πρόεδρος 
του Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιά-
δας κ.Φιλιώ Μυλωνά αναφέρθηκε 
στην πρωτοφανή συμμετοχή που ση-
μειώθηκε στην εκλογική διαδικασία 
η οποία είναι απόρροια των προβλη-
μάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος 
του εμπορίου αλλά και της σκληρής 
δουλειάς της απελθούσας θητείας 
του Δ.Σ του Συλλόγου.
radioevros.gr

ξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 
Όλες αυτές οι λύσεις ήταν στα χέρια των 
θεσμών και δεν τις εκμεταλλεύτηκαν. Αυ-
τά τα μέτρα που εφαρμόστηκαν κατά την 
πανδημία, δεν εφαρμόστηκαν στο από-
γειο της κρίσης χρέους. Οπότε πιστεύω 
ότι η αποτίμηση του τι υπέστη η Ελλάδα 
από τους θεσμούς πρέπει να είναι κατα-
δικαστική. Δυστυχώς, είναι ένας εκτρο-
χιασμός και πρέπει να παραμείνει ως θε-
μελιώδες ζήτημα για την Ευρώπη και τη 
διεθνή κοινότητα. Και δεν έχετε παρά να 
διαβάσετε τις εκθέσεις του ίδιου του ΔΝΤ 
για όσα έκανε στην Ελλάδα και θα δείτε 
πόσο επικριτικοί είναι για τις ίδιες τους 
τις ενέργειες».

Κ.Η.

Τριαντάρηδες στο εφηβικό τους 
δωμάτιο 

Επιστροφή στο παιδικό δωμάτιο και 
γενναία οικονομική υποστήριξη από την 
οικογένεια είναι το οικονομικό προφίλ της 

σημερινής νεολαίας, όπως προκύπτει από 
την έρευνα της Prorata για λογαριασμό 
του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, με 
τίτλο «Νεολαία. Συνήθειες, αντιλήψεις 
& πολιτική συμπεριφορά».

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στα 
συμπεράσματα της έρευνας, «αν και μι-
λάμε συχνά για τη “γενιά της κρίσης”, δεν 
είναι σίγουρο ότι έχουμε αντιληφθεί την 
έκταση αυτού του χαρακτήρα της νεολαί-
ας ως “χαμένης γενιάς”».

Έτσι, όπως προκύπτει από τις απαντή-
σεις των νέων ηλικίας 17 - 34 ετών που 
συμμετείχαν στην έρευνα αυτή, επιβεβαι-
ώνεται η εικόνα της νέας γενιάς που ζει 
στο παιδικό της δωμάτιο, καθώς ένα πολύ 
μεγάλο μέρος των ερωτώμενων (41,4%) 
δήλωσαν ότι μένουν με τους γονείς τους.

Όσο τραγικό κ αν ακούγεται, νομίζω 
εύλογα καταλαβαίνει κάπιοος το γιατί 
στην Ελλάδα του σήμερα.

Γ.Π. 



Η ΓΝΩΜΗ
13  AΠΡΙΛΙΟΥ  20224  ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ετήσια συνά-
ντηση του Εταιρικού Σχήματος & Ενημερωτική 
Ημερίδα της ΣΒΑΑ που διοργάνωσε ο Δήμος 
Αλεξανδρούπολης, τη Δευτέρα 11 Απριλίου 
2022 στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α.), και διεξήχθη στο 
“31 Doors Hotel” Αλεξανδρούπολης.

Οι φορείς που συμμετείχαν εκτός από τον 
Δήμο Αλεξανδρούπολης ήταν οι: ΤΟΎΡΙΣΤΙ-
ΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΎ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗΣ Α.Ε., ΠΟΛΎΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟ-
ΛΗΣ, ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΘΡΑΚΗΣ, 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΎ και ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ.

Την ημερίδα άνοιξε ο Δήμαρχος Αλεξαν-
δρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης με μια συνοπτι-
κή παρουσίαση των δράσεων της Στρατηγικής 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και τον σχεδια-
σμό αξιοποίησης των έργων που υλοποιούνται. 
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η πρόοδος των 
δράσεων των φορέων, το χρονοδιάγραμμα 
ολοκλήρωσής τους και ακολούθησε συζήτηση 
με προβληματισμούς και προτάσεις. 

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
της μελέτης “Αποτίμηση χωρικών στρατηγικών 
στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.” που υλοποιείται από 
την Περιφερειακή Ένωση Δήμων και την ΕΕ-
ΤΑΑ Α.Ε., με συντονιστές στελέχη της ΕΕΤΑΑ, 
τους  Κοσμά Σιδηρόπουλο & Βίκυ Φλέγκα.

Ετήσια συνάντηση 
του Εταιρικού 
Σχήματος & 
Ενημερωτική 
Ημερίδα της ΣΒΑΑ 
Αλεξανδρούπολης

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ – ΕΤΑΊΡΩΝ 
                               
Παρουσιάστηκε η πρόοδος των δράσεων των φορέων, 
το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους και ακολούθησε 
συζήτηση με προβληματισμούς και προτάσεις

 Ο Ιστορικός και Πολιτι-
στικός Σύλλογος «ΚΑΣ-
ΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ – Γνώση και 
Δράση», σας προσκαλεί να 
παρακολουθήσετε την δια-
δικτυακή εκπομπή “Καστρι-
νοί Διάλογοι” την Τετάρτη 
13 Απριλίου 2022 και ώρα 
18:00. Το θέμα του δέκα-
του τέταρτου επεισοδίου 
για την χρονική περίοδο 
2021-22 είναι: «Το μεγα-
λείο της Αρχαίας Θράκης» 
με προσκεκλημένο ομιλη-
τή τον κ. Γεώργιο Λεκάκη 
(Κοινωνιολόγο, Συγγρα-
φέα & Λαογράφο)
Ζωντανή μετάδοση μέ-
σω διαδικτύου την Τετάρ-
τη 13 Απριλίου 2022 και 
ώρα 18:00..

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Ομιλία θα πραγματοποιηθεί στην 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβου-
λίου στο Δημαρχείο Ορεστιάδας, 
για γονείς και κηδεμόνες, ωφελού-
μενους του προγράμματος ΤΕΒΑ,  
την Τετάρτη  13/4/2022 και ώρα 
18:00μ.μ., με θέμα:
 «ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΎΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ,ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΎΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»  
από την ψυχολόγο Σαρρή Γεωρ-
γία, εξωτερικό συνεργάτη προγράμ-
ματος Τ.Ε.Β.Α.

Η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης, 
η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Έβρου 
(ΕΠΟΦΕ) και η Ένωση Αποστράτων Αξι-
ωματικών Στρατού Έβρου, απευθύνουν 
ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους 
πολίτες της Θράκης σε ένα ιστορικό γε-

γονός – την επίσημη τελετή των απο-
καλυπτηρίων του Μνημείου Θρακικού 
Ελληνισμού, που θα πραγματοποιηθεί 
την Κυριακή των Βαΐων 17 Απριλίου 
2022 και ώρα 11:00 π.μ. στον περίβολο 
της Πλατείας του Μητροπολιτικού Ναού 
Αγίου Νικολάου στην Αλεξανδρούπολη.

 Την Τετάρτη 13 Απριλί-
ου 2022 και ώρα 19:00, θα 
πραγματοποιηθεί διά ζώσης 
και ταυτόχρονα με τηλεδιά-
σκεψη η 9η/2022 τακτική συ-
νεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Διδυμοτείχου. Ένα 
από τα πιο σημαντικά θέματα 
είναι έγκριση και παραλαβή 
της β φάσης της κυκλοφορι-
ακής μελέτης

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

1

2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Μια μοναδική ευκαιρία περιμένει 
τους μικρούς μας φίλους το επόμε-
νο Σάββατο 16 Απριλίου στη Δημο-
τική Βιβλιοθήκη! Η γνωριμία με το 
Αρχαίο ελληνικό όργανο της Λύρας. 
Θα παίξουμε λύρα, θα τραγουδή-
σουμε, θα παίξουμε παιχνίδια, θα 
αφηγηθούμε ιστορίες, θα ταξιδέ-
ψουμε μαζί σε έναν κόσμο μαγικό 
και ουράνιο, όπως είναι ο ήχος της 
λύρας. Του μύθου και της αρχαίας 
ελληνικής μουσικής! Δηλώστε συμ-
μετοχή στο 25510-89690!

1

2
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Στην παραίτηση τριών 
εκλεγμένων μελών της στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας, 
καθώς και των αναπληρωμα-
τικών της προχωρά η παράτα-
ξη “Δημοτική Επαναφορά”, με 
επικεφαλής τον Χρήστο Κα-
ζαλτζή, λόγω των εξελίξεων 
στο ΚΎΤ Φυλακίου, οι εργασίες 
επέκτασης του οποίου προχω-
ρούν κανονικά. Σε πρώτη φά-
ση, την παραίτησή τους υπέβα-
λαν οι κκ. Χρήστος Καζαλτζής, 
Αναστάσιος Ροδινός και Δημή-
τρης Τζιορίδης, ενώ θα ακο-
λουθήσουν και οι αναπληρω-
ματικοί τους. Στην ανακοίνωσή 
του, ο κ.Καζαλτζής καταγγέλ-
λει όσους είναι ερωτευμένοι 
με τις καρέκλες και σημειώνει 
πως η παραίτηση από το Δη-
μοτικό Συμβούλιο δεν σημαίνει 
και παραίτηση από την τοπική 
πολιτική σκηνή.

Αναλυτικά:
«Η “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑ-

ΦΟΡΑ“ ανακοινώνει επίσημα 
ότι έκανε πράξη, ως όφειλε 
απέναντι στους συνδημότες και 
ψηφοφόρους της, την υπόσχε-
σή της να παραιτηθούν τα τρία 
εκλεγμένα μέλη της, από το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δή-
μου Ορεστιάδας. Την ίδια πρα-
κτική θα ακολουθήσουν και οι 
αναπληρωματικοί σύμβουλοι, 
καθώς η εν λόγω απόφαση 
πάρθηκε από το σύνολο των 
υποψηφίων της, που συμμετεί-
χαν στις δημοτικές εκλογές του 
2019. Σήμερα (12/04/2022), 
κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο 
του δήμου οι αιτήσεις παραί-
τησης, σύμφωνα με τη 2η πα-
ράγραφο, του άρθρου 72, του 
Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων.

Οι λόγοι είναι γνωστοί και 
χιλιοειπωμένοι. Ανακολουθία, 
εμπαιγμός, αθέτηση αποφά-
σεων και υποκριτικοί πανηγυ-
ρισμοί για «επίτευξη» αυθαίρε-
των ποσοστών διεκδικήσεων! 
Μακάρι και άλλοι να προβούν 
στην κίνηση αυτή, δυστυχώς 
τη μόνη που μας απέμεινε στο 
θέατρο του παραλόγου που 
συμμετέχουμε και παρακολου-
θούμε τόσο καιρό. Οι αγώνες 
κερδίζονται με συσπείρωση και 
πανστρατιά! Αυτό δεν επετεύ-
χθη και δε μπορεί να επιτευχθεί 
όσο η παράταξη που διοικεί το 
δήμο αρνείται να ακούσει τη 
φωνή των πολιτών, να εναντι-

ωθεί και να διεκδικήσει!
Το ότι παραιτούμαστε, 

όμως, από τις καρέκλες του 
δημοτικού συμβουλίου – άλ-
λοι είναι ερωτευμένοι μ’ αυτές 
– δε σημαίνει και παραίτηση 
από την τοπική πολιτική σκηνή! 
Η “Δημοτική Επαναφορά“ δεν 
τελειώνει εδώ! Αντίθετα μάλι-
στα… ΤΩΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ !!!»

 Το νέο τοπίο στο 
δημοτικό συμβούλιο 
Ορεστιάδας

Μιλώντας στη συχνότητα 

του Ράδιο Έβρος και την εκ-
πομπή Εβροσκόπιο με τον Νί-
κο Πατούνα ο πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου Ορε-
στιάδας Χρήστος Ορμανλίδης 
απάντησε στα ερωτηματικά 
που προκύπτουν εξηγώντας 
την νομοθεσία που ισχύει για 
αυτές τις περιπτώσεις.

Αρχικά σχολίασε ως δυσά-
ρεστη αυτή την εξέλιξη καθώς 
και τόνισε πως πρωταρχικός 
σκοπός είναι να εξασφαλιστεί 
η ομαλή λειτουργία του Δημο-
τικού Συμβουλίου ενώ τοποθε-

τήθηκε προσωπικά λέγοντας 
ότι είναι μία πολιτική απόφαση 
την οποία “οφείλουμε να σε-
βόμαστε ωστόσο δεν έχουμε 
ανάγκη από ηχηρές απουσίες 
όσο από ηχηρές παρουσίες”. 

Στα διαδικαστικά ο κ. Ορ-
μανλίδης εξήγησε ότι σήμερα 
ο Δήμαρχος Ορεστιάδας θα 
δεχτεί αυτοδικαίως τις παραι-
τήσεις και θα προχωρήσει σε 
πρόσκληση των δύο επιλαχό-
ντων από την Ορεστιάδα και 
του ενός από τη Νέα Βύσσα 
της παράταξης του κ. Καζαλ-

τζή για να καλύψουν τις θέσεις. 
Οι τρεις αυτοί επιλαχόντες θα 
κληθούν να απαντήσουν εντός 
πέντε ημερών στην πρόσκλη-
ση του Δημάρχου και σε περί-
πτωση που δεν υπάρχει θετική 
απάντηση, εντολές θα δοθούν 
στους επιλαχόντες της παρά-
ταξης της Δημοτικής Ενότη-
τας Ορεστιάδας και οι πέντε 
της Δημοτικής Ενότητας Νέας 
Βύσσας της ίδιας παράταξης. 

Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει θετική απάντηση οι 
θέσεις καλύπτονται από τους 
επιλαχόντες συνδυασμούς 
της αντιπολίτευσης ξεκινώ-
ντας από την παράταξη της κ. 
Γκουγκουσκίδου, στη συνέχεια 
του κ.Παπανδρέου, του κ.Σιαν-
κούρη και του κ. Ζαλουφλή και 
αν και σε αυτή την περίπτω-
ση δεν καλυφθούν τότε θα 
ακολουθήσει η Δημοτική Αρ-
χή ως επιτυχών συνδυασμός. 
Έτσι φαίνεται ότι θα προκύψει 
μία χρονοβόρα διαδικασία για 
να καλυφθούν οι έδρες της πα-
ράταξης Δημοτική Επαναφορά 
έχοντας πάντα στο πίσω μέρος 
του μυαλού μας ότι πιθανώς 
να ακολουθήσουν και άλλες 
παραιτήσεις δημοτικών συμ-
βούλων όπως για παράδειγ-
μα ο κ. Ντινούδης που έχει εκ-
φράσει δημόσια αυτή του την 
πρόθεση.

Σύμφωνα πάντως με τον κ. 
Ορμανλίδη η λειτουργία του 
Δημοτικού Συμβουλίου θα συ-
νεχίσει κανονικά μέχρι να ολο-
κληρωθεί αυτή η διαδικασία 
καθώς η απουσία τριών συμ-
βούλων δεν δημιουργεί ζήτημα 
πλειοψηφίας. Μάλιστα η επό-
μενη συνεδρίαση προγραμμα-
τίζεται για την Μεγάλη Τρίτη.

Ορεστιάδα: Παραίτηση παράταξης 
Καζαλτζή λόγω των εξελίξεων στο ΚΥΤ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΊ ΑΝΑΚΟΛΟΥΘΊΑ, 
ΕΜΠΑΊΓΜΟ, ΑΘΕΤΗΣΗ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΊ ΥΠΟΚΡΊΤΊΚΟΥΣ 
ΠΑΝΗΓΥΡΊΣΜΟΥΣ ΓΊΑ «ΕΠΊΤΕΥΞΗ» 
ΑΥΘΑΊΡΕΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ 
ΔΊΕΚΔΊΚΗΣΕΩΝ      
                               
Το νέο τοπίο που θα προκύψει στο 
δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας 

Η κα Ράπτη με τον Διοικητή του ΠΓΝΑ κ. Ρούφο

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Ορεστιάδας 
«Δημοτική επαναφορά» κ. Καζαλτζής κάνει πράξη την 
προειδοποίηση παραίτησης λόγω ΚΥΤ Φυλακίου 

Την απαγόρευση της αλι-
είας των υδρόβιων οργανι-
σμών στους ποταμούς Έβρου 
και το Δέλτα του, στους χει-
μάρρους Ειρήνη (Μαΐστρου), 

Λουτρού, Αρδανίου, Προβα-
τώνα, Μαυρόρεμα, Διαβολό-
ρεμα, υδροταμιευτήρα Αλεξ/
πολης, φράγματος Καβησσού, 
στους παραποτάμους του 
Έβρου, κανάλια και γενικά 
σε όποιους υδάτινους σχη-
ματισμούς γλυκού νερού, δι-
αβιούν ψάρια της Π.Ε. Έβρου, 
αποφάσισε η Επιτροπή Αγρο-

τικής Οικονομίας και Περι-
βάλλοντος του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης. Η 
απαγόρευση θα ισχύει από 
15 Απριλίου μέχρι 30 Μαΐου 
2022, με σκοπό την προστα-
σία της αναπαραγωγής των 
υδρόβιων οργανισμών (ιχθύ-
ων κλπ.).

Από 15 Απριλίου 
ως 30 Μαϊου  

Επιστολή απέστειλε (στις 
8/4) ο Βουλευτής Έβρου κι 
Επίτιμος Αρχηγός της Ελληνι-
κής Αστυνομίας, Αν. Δημοσχά-
κης, στον Ύπουργό Εσωτερικών 
Μ.Βορίδη θέτοντας εκ νέου το 
ζήτημα της νομοθετικής ρύθ-
μισης για τις προγραμματικές 
συμβάσεις μεταξύ Περιφερει-
ών-Γενικών Οργανισμών Εγγεί-
ων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Χώρας, 
όπως είχε αναδείξει και στην 
από 30/08/2021 συνάντηση 
εργασίας & ενημέρωσης. 

Το συλλογικό αυτό αίτημα 
του αγροτικού κόσμου του Ν.Έ-
βρου αφορά την τροποποίηση 
του υφιστάμενου νομοθετικού 
πλαισίου και συγκεκριμένα του 
Άρθρου 100 Ν. 3852/2010 υπό 
τον τίτλο «ΝΈΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙ-
ΚΗ ΤΗΣ ΑΎΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙ-
ΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛ-
ΛΙΚΡΑΤΗΣ».

Διευκολύνοντας κατ' αυτόν 
τον τρόπο τη διαχείριση μεγά-
λων έργων αρδευτικών ανά τη 
Χώρα, που τώρα διαχειρίζο-
νται οι Περιφερειακές Αρχές, 
οι οποίες δεν διαθέτουν επαρ-

κές στελεχιακό δυναμικό προ-
κειμένου να δρομολογούνται 
εύρυθμα οι προβλεπόμενες δι-
αδικασίες!!

Ύπογραμμίζεται ότι, με την 
προτεινόμενη τροποποίηση, 
θα δύναται η Περιφέρεια να 
χρηματοδοτεί και ο ΓΟΕΒ να 
εκτελεί τα χρήσιμα αναπτυξια-
κά έργα στην περιοχή αρμοδι-
ότητάς του, επιλύοντας χρόνιες 
εκκρεμότητες έργων υποδομής 
& αλλάζοντας το μοντέλο δι-
οίκησης μεγάλων αρδευτικών 
έργων ανά τη χώρα.

Επιστολή Δημοσχάκη 
προς τον ΥΠΕΣ κ. Βορίδη
«Η νομοθετική ρύθμιση για τις προγραμματικές 
συμβάσεις μεταξύ περιφερειών - ΓΟΕΒ της χώρας, 
θα δώσει ''αναπτυξιακή ανάσα'' σε εμβληματικά 
έργα αγροτικού χαρακτήρα στον Έβρο»

Απαγόρευση αλιείας 
από τον ποταμό Έβρο
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Μικρής ή μεγαλύτερης δι-
άρκειας ανατροπές στα χρονο-
διαγράμματα αλλά και σημα-
ντικές εξελίξεις «κρύβουν» οι 
διαγωνιστικές διαδικασίες που 
προωθεί το ΤΑΙΠΕΔ σε σχέση 
με την αξιοποίηση περιφερει-
ακών, πλην όμως σημαντικών 
και κομβικών, λιμένων της χώ-
ρας, όπως της Αλεξανδρού-
πολης, της Ηγουμενίτσας, του 
Ηρακλείου ή και της Καβάλας 
που δείχνει ως το πλέον «ώρι-
μο» asset. Σε κάθε περίπτω-
ση, όπως αναφέρουν πλευρές 
που παρακολουθούν τις διαδι-
κασίες, αναμένεται να έχουμε 
«θερμό καλοκαίρι» στο μέτωπο 
των περιφερειακών λιμανιών 
που διαχειρίζεται το ΤΑΙΠΕΔ.

Όπως αναφέρουν σχετι-
κές πληροφορίες του insider.
gr, τόσο λόγω των ευρύτε-
ρων συνθηκών (οικονομικών 
και όχι μόνο, ιδίως μετά τον 
πόλεμο στην Ουκρανία), όσο, 
κυρίως, και μετά από αιτήμα-
τα ενδιαφερόμενων ομίλων 
που φέρονται να ζητούν λίγο 
χρόνο περισσότερο ώστε να 
προετοιμαστούν καλύτερα, να 

εξετάσουν όλα τα (νέα) δεδο-
μένα και να «χτίσουν» καλύ-
τερα τις προσφορές τους, το 
timing στα λιμάνια μεταφέ-
ρεται για αργότερα, προς το 
καλοκαίρι.

Έτσι, οι προσφορές για τον 
λιμένα Αλεξανδρούπολης ανα-
μένεται να πάνε λογικά λίγο 
πιο πίσω και από τις αρχές Μα-
ΐου (05/05) να μεταφερθούν 
για τον Ιούνιο. Για το καλοκαί-
ρι εκτιμάται ότι θα μεταφερθεί 
η επόμενη φάση και για τον 
λιμένα Ηγουμενίτσας, με τις 
ίδιες πηγές να μην αποκλεί-
ουν το νέο χρονοδιάγραμμα 
να «δείξει» προς τα τέλη Ιου-
νίου (ίσως και προς τις 30/06).

Προφανώς, πλέον οι λιμέ-
νες της χώρας έχουν αλλάξει 
«επίπεδο» όχι μόνο σε οικονο-
μική αλλά και γεωπολιτική δι-
άσταση, μετά και τις εξελίξεις 
στην Ουκρανία, με το ενδια-
φέρον αμερικανικών και όχι 
μόνο συμφερόντων να αποκτά 
άλλη έννοια.  

Όσον αφορά στις εξε-
λίξεις για τον λιμένα Αλε-
ξανδρούπολης, o διαγωνι-

σμός αφορά στην πώληση 
του πλειοψηφικού πακέτου 
των μετοχών (τουλάχιστον 
67%) του Οργανισμού Λιμέ-
νος Αλεξανδρούπολης. Στη 
β’ φάση του σχετικού δια-
γωνισμού έχουν προκριθεί η 

Quintana Infrastructure & 
Development, η κοινοπραξία 
Cameron SA-Goldair Cargo 
AE-Bollore Africa Logistics, η 
κοινοπραξία International Port 
Investments Alexandroupolis, 
η οποία απαρτίζεται από τις 

εταιρείες Black Summit 
Financial Group - Euroports - 
EFA Group και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και 
ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσα-
λονίκης Α.Ε. Για τον διαγω-
νισμό αυτόν υπάρχει έντονο 
ενδιαφέρον από αμερικανικές 

εταιρείες, που μένει να επιβε-
βαιωθεί και στην πράξη, ενώ 
έχουν αναπτυχθεί διάφορα σε-
νάρια… γεωπολιτικού χαρα-
κτήρα που και αυτά θα φανούν 
στην πορεία αν βρούνε πεδίο… 
εφαρμογής.

Νέα αναβολή για τις προσφορές 
για το λιμάνι Αλεξανδρούπολης

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΙΟ, ΤΕΛΊΚΩΣ, 
ΟΊ ΕΞΕΛΊΞΕΊΣ ΜΕΤΑΤΊΘΕΝΤΑΊ 
ΓΊΑ ΤΟΝ ΊΟΥΝΊΟ      
                               
Οι λόγοι για τη νέα καθυστέρηση

 Αλεξ/πολη      12-04-2022 
Αριθμ. πρωτ.    2355

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΎ         
    «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
δ.τ. «ΠΟΛΎ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ»
 ΔΗΜΟΎ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗΣ                                                     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2022
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
« ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2014 - 2020»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ - ΕΚΤ»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»
ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» (με δ.τ. «ΠΟΛΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ»)
Ανακοινώνει

  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου 
για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 2014 – 2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Ανθρώπινοι 
Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ», στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης, Παιδείας και 
Περιβάλλοντος» (με δ.τ. «ΠΟΛΎ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ»), που εδρεύει στο Δήμο Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου, και συγκε-
κριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με 
τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΎ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Ύπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμ-

βασης
Αριθμός
ατόμων
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Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνι-
κής Προστασίας – Αλ-
ληλεγγύης, Παιδείας και 
Περιβάλλοντος»
με δ.τ. 
«ΠΟΛΎ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ»

Για τη στελέχωση της 
Δομής «Παράρτημα Ρομά 
Κέντρου Κοινότητας Δή-
μου Αλεξανδρούπολης»

Δήμος 
Αλεξανδρούπολης

ΠΕ
Ψυχολόγων

Ένα (1) έτος από 
την υπογραφή 
της σύμβασης 
με δυνατότητα 
ανανέωσης ή 
παράτασης έως 
τη λήξη του Προ-
γράμματος

1

Κωδικός 
θέσης

Τίτλος σπουδών 
και  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΎΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με 
ειδίκευση στην Ψυχολογία (για αποφοίτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις προ-
ϋποθέσεις του ν.991/1979 (Ά 278), όπως ισχύει), ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντί-
στοιχης ειδικότητας. 
β)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Ύ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

    
 Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Ύποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.12 και να την υπο-

βάλουν  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος» 
(με δ.τ. «ΠΟΛΎ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ», Γ. Καρτάλη 2, Τ.Κ. 68132, Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Δι-
οικητικού – Οικονομικού, υπόψη κας Τσιαούση  Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 2551083012)

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος 
μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 
την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής στο κα-
τάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. 
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, 
εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ  ΤΟΎ  Δήμου  Αλεξαν-
δρούπολης www.alexpolis.gr β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας 
από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτεςà Έντυπα – Διαδικασίεςà Διαγωνισμών Φορέωνà Ορ. Χρόνου ΣΟΧ 
·γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.
gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην 
κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρο-
μής: Πολίτεςà Έντυπα – Διαδικασίεςà Διαγωνισμών Φορέωνà Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2022   η οποία θα είναι αναρ-
τημένη στην έδρα  του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΔΗΜΟΎ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗΣ με δ.τ. «ΠΟΛΎΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» (Δ/νση:  Γ. Καρτάλη 2) για την ενη-
μέρωση των ενδιαφερόμενων, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
(www.alexpolis.gr).  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΎ Δ.Σ.
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΪΡΑΖΙΔΟΎ
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Στο 7ο Οικονομικό Φό-
ρουμ των Δελφών συμμετείχε 
ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Έβρου Χριστόδουλος Τοψίδης, 
ως ομιλητής στο πάνελ που 
ήταν αφιερωμένο στις προο-
πτικές ανάπτυξης της Θράκης. 

Απαντώντας σε σχετικές 
ερωτήσεις, ο κος Τοψίδης επε-
σήμανε μεταξύ άλλων την ανά-
γκη κατάρτισης ενός business 
plan για την ανάπτυξη της Πε-
ριφέρειας Ανατολικής Μακεδο-
νίας Θράκης με ορίζοντα  δε-
καετίας τουλάχιστον, ώστε με 
βάση αυτό να αναζητηθούν 
τα κατάλληλα χρηματοδοτικά 
εργαλεία για την δημιουργία 
επενδύσεων στην περιοχή. 

Ως προμετωπίδα της ανά-
πτυξης της Θράκης, ο κος Τοψί-

δης χαρακτήρισε την επικείμε-
νη ιδιωτικοποίηση του λιμανιού 
της Αλεξανδρούπολης, εκφρά-
ζοντας την άποψη ότι με πυ-
ρήνα αυτό πρέπει να ολοκλη-
ρωθούν ή να δημιουργηθούν 
υποδομές που θα συμπληρώ-
νουν το τοπίο των συνδυα-
σμένων μεταφορών. Μεταξύ 
αυτών περιλαμβάνεται η δημι-
ουργία διαμετακομιστικού κέ-
ντρου πλησίον της χερσαίας 
ζώνης του λιμένα, η υλοποίη-
ση του έργου της ηλεκτροκίνη-
σης του σιδηρόδρομου, η ιδι-
ωτικοποίηση του αεροδρομίου 
«Δημόκριτος» της Αλεξανδρού-
πολης, η αξιοποίηση των γεω-
θερμικών πεδίων του Έβρου 
(επαγωγικά και της Ξάνθης), 
η εκμετάλλευση του ζεόλιθου. 

Παράλληλα υπογράμμισε 
την ανάγκη εκσυγχρονισμού 
του Πρωτογενούς Τομέα και 
εναρμόνισής του με τις σύγ-
χρονες παραγωγικές μεθόδους, 
όπως για παράδειγμα η συμβο-
λαιακή γεωργία. Ο Πρωτογε-
νής Τομέας άλλωστε αποτελεί 
τον Νο1 πυλώνα ανάπτυξης 

της Θράκης, αλλά και έναν 
από τους πέντε βασικούς άξο-
νες στους οποίους στηρίζεται 
η ανάπτυξη της περιοχής σύμ-
φωνα με το πόρισμα της Δια-
κομματικής Επιτροπής για την 
Ανάπτυξη της Θράκης (οι άλλοι 
τέσσερις είναι: Ενεργειακή και 
Περιβαλλοντική Αναβάθμιση, 

Εναρμόνιση με τις επιταγές της 
4ης Βιομηχανικής Επανάστα-
σης, Δημιουργία Οικοσυστη-
μάτων πολιτιστικής ανάπτυξης, 
Διαπεριφερειακή – Διασυνορι-
ακή Συνεργασία). 

Όλα αυτά βέβαια, σύμφωνα 
με όσα επεσήμανε ο κος Το-
ψίδης σε ένα πλαίσιο που θα 

ευνοεί τη χρηματοδότηση νέ-
ων επενδύσεων, όχι μόνο σε 
θεωρητικό, αλλά και πρακτικό 
επίπεδο. Πέρα από τις δυνατό-
τητες που δίνει πλέον ο νέος 
αναπτυξιακός νόμος, τις οποί-
ες εξήγησε αναλυτικά ο κος 
Τοψίδης, επεσήμανε την ανά-
γκη επαναπροσδιορισμού του 
τραπεζικού συστήματος ώστε 
να έχουν πρόσβαση σε αυτό 
περισσότεροι υποψήφιοι ή εν 
ενεργεία επενδυτές.

Στη συζήτηση του πά-
νελ, που συντόνισε ο Διευ-
θυντής Ανάπτυξης της Hill 
International Γιάννης Κιρκινέ-
ζης, συμμετείχαν η πρόξενος 
των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη Ελί-
ζαμπεθ Λη, ο βουλευτής Ρο-
δόπης της Νέας Δημοκρατίας 
Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο πρόε-
δρος του Επιμελητηρίου Έβρου 
Χριστόδουλος Τοψίδης, ο νε-
αρός επιχειρηματίας που επέ-
στρεψε στην Ελλάδα, Γιάννης 
Ντάφος και ο Διευθυντής της 
JT International Ντανίλο Στο-
γιάνοβιτς.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί 
το σχόλιο του κου Κιρκινέζη 
ο οποίος έθεσε προς εξέταση 
στους διοργανωτές του Οικο-
νομικού Φόρουμ των Δελφών, 
πρόταση περί διεξαγωγής ει-
δικού Φόρουμ στη Θράκη με 
αποκλειστικό θέμα τις προο-
πτικές ανάπτυξής της. 

7ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Δυναμικό 
παρών από το Επιμελητήριο Έβρου

ΕΝΕΡΓΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 
ΧΡΊΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΟΨΊΔΗ, ΩΣ 
ΟΜΊΛΗΤΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛ ΠΟΥ ΗΤΑΝ 
ΑΦΊΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΊΣ ΠΡΟΟΠΤΊΚΕΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
                               
Επεσήμανε μεταξύ άλλων την ανάγκη 
κατάρτισης ενός business plan για 
την ανάπτυξη της Περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας Θράκης με ορίζοντα 
τουλάχιστον δεκαετίας 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ύποστήρι-
ξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης ενημερώνει ότι μετά 
την μεγάλη ανταπόκριση του κοινού, δι-
οργανώνει από κοινού με τον Αθλητικό 
Σύλλογο «Απόλλων» Αλεξανδρουπό-
λεως, το 2ο σεμινάριο αυτοάμυνας για 
γυναίκες. Απευθύνεται τόσο στις γυναί-
κες που παρακολούθησαν το 1ο μέρος, 
όσο και σε εκείνες που θέλουν να έχουν 
αυτήν την εμπειρία, ανεξάρτητα αν συμ-
μετείχαν στο προηγούμενο σεμινάριο.

Το εν λόγω σεμινάριο, θα πραγματο-
ποιηθεί το Σάββατο 16 Απριλίου 2022 
και ώρες 11:00-13:00 στο κλειστό γυ-
μναστήριο «Μιχάλης Παρασκευόπου-
λος», υπό την καθοδήγηση του εξειδι-
κευμένου προπονητή πολεμικών τεχνών 
Master Ιωάννη Ζάχου. Βασικός σκο-
πός είναι η ανάδειξη της σημασίας και 
των πολλαπλών οφελών της άσκησης 
στην ενδυνάμωση των γυναικών, κα-
θώς έρευνες δείχνουν ότι ο σύγχρονος 
τρόπος ζωής, θέτει σε δεύτερη μοίρα τη 
σωματική και ψυχική υγεία των ανθρώ-
πων, με αποτέλεσμα να παραμελούν τον 
εαυτό τους.

Ειδικότερα, οι συμμετέχουσες θα 
έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν, σε 
ένα ασφαλές περιβάλλον, πιθανά σε-
νάρια βίας και να εξασκηθούν πρακτικά 
σε ρεαλιστικές και πλήρως εφαρμόσι-
μες τεχνικές αντίδρασης και αποφυγής, 
με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωσης 
της αυτοπεποίθησης και τους αισθή-
ματος της ασφάλειας, μέσω της αυτο-
προστασίας.

Η διοργάνωση του σεμιναρίου, με 
δεδομένη την έκτακτη συνθήκη για τη 
δημόσια υγεία λόγω covid-19, θα πραγ-
ματοποιηθεί με τήρηση των απαραιτή-
των μέτρων ασφαλείας σύμφωνα με τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα. Στο πλαίσιο 
αυτό, η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά 
είναι απαραίτητη η προκράτηση θέσε-
ων με τους εξής τρόπους:

• Συμβουλευτικό Κέντρο Ύποστήρι-
ξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης, 2551025629

• Email: isotita@alexpolis.gr

Το Σάββατο 16 Απριλίου 
- Οι λεπτομέρειες για 
όσες ενδιαφέρονται Το «ΠΟΛΎΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» του Δή-

μου Αλεξανδρούπολης εν όψει της 
εορτής του Πάσχα θα διαθέσει τρό-
φιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης 
σε οικογένειες που πλήττονται οικο-
νομικά .Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινό-
τητας και στη Κοινωνική Ύπηρεσία 
του «ΠΟΛΎΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ» στο τηλ: 
25510-26559 και στο ΚΑΠΗ Φερών 
για την Δημοτική Ενότητα Φερών 
τηλ : 25550-22844 τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές 

από την Τετάρτη 6 Απριλίου έως 
την Παρασκευή 15 Απριλίου και τα 
δέματα θα μοιραστούν τη Μεγά-
λη Εβδομάδα, κατόπιν αξιολόγησης 

από την Κοινωνική Ύπηρεσία σύμ-
φωνα με τα ισχύοντα κοινωνικοοι-
κονομικά κριτήρια.

Δέματα αγάπης από το Πολυκοινωνικό 
για τις άγιες ημέρες του Πάσχα
Τρόφιμα και άλλα 
είδη πρώτης ανάγκης 
σε οικογένειες που 
πλήττονται οικονομικά

Έρχεται το 2ο Σεμινάριο 
Αυτοάμυνας για 
Γυναίκες από τον Δήμο 
Αλεξανδρούπολης

Η εταιρεία Ζαντε Ferries θα πα-
ρέχει έκπτωση 50% για την έκδο-
ση των εισιτηρίων των μονίμων 
και αναπληρωτών καθηγητών και 

δασκάλων, καθώς και των οχημά-
των τους για την μετακίνησή τους 
στον τόπο διαμονής τους για τις 
εορτές του Πάσχα με την επίδειξη 
της υπουργικής απόφασης της πρό-
σληψής τους και της αστυνομικής 
τους ταυτότητας, για το χρονικό δι-
άστημα από 15/04/2022 έως και 
01/05/2022.

Σαμοθράκη Παροχή έκπτωσης 50%
Από τη Zanteferries σε 
αναπληρωτές δασκάλους 
& καθηγητές 
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Της Κικής Ηπειρώτου
Στην τελική ευθεία μπαί-

νει το μεγάλο έργο για την 
εξοικονόμηση ενέργειας και 
την ενεργειακή αναβάθμιση 
του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Αλεξανδρού-
πολης. Το ΠΓΝΑ έχει ενταχθεί 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ύποδομές Μεταφορών, Πε-
ριβάλλον και Αειφόρος Ανά-
πτυξη 2014-2020» με τίτλο 
«Ενεργειακή Αναβάθμιση Ύπο-
δομών στο Πανεπιστημιακό Γε-
νικό Νοσοκομείο Αλεξανδρού-
πολης» και προϋπολογισμό 4,5 
εκ ευρώ. 

Η υποβολή του φακέλου 
για τη χρηματοδότηση ολο-
κληρωμένων παρεμβάσεων 
για εξοικονόμηση ενέργει-
ας με συμπαραγωγή θερμό-
τητας – ηλεκτρισμού, ενίσχυ-
ση μόνωσης, αντικατάσταση 
ενεργοβόρων μηχανημάτων, 
τοποθέτηση LED, κτιριακές 
βελτιώσεις είχε γίνει από την 
προηγούμενη διοίκηση του νο-
σοκομείου, το 2019. Τελικώς, 
το έργο εγκρίθηκε για χρημα-
τοδότηση μέσω ΕΣΠΑ, ενώ 
συμπεριλήφθηκε στη λίστα 
των 68 νοσοκομείων της χώ-

ρας, στα οποία θα γίνουν έρ-
γα ενεργειακής αναβάθμισης, 
όπως ανακοινώθηκε πριν λίγες 
μέρες από τα υπουργεία Ανά-
πτυξης και Ύγείας. Το συνολι-
κό κόστος του προγράμματος 
ανέρχεται σε 260 εκατ. ευρώ, 
θα καλυφθεί μέσω του ΕΣΠΑ, 
αλλά και από το Ταμείο Ανά-
καμψης. Στο έργο σύμπραξης 
των δύο υπουργείων θα δοθεί 
προτεραιότητα στην αναβάθμι-
ση των τμημάτων Επειγόντων 
Περιστατικών και ειδικά στους 
θαλάμους Επειγόντων Περι-
στατικών, αλλά η ενεργειακή 
αναβάθμιση θα αφορά σε όλο 
το φάσμα των υποδομών. Δη-
λαδή από την αλλαγή κουφω-
μάτων και τις μονώσεις ταρα-
τσών μέχρι τις αναβαθμίσεις 
στους λέβητες και την εγκα-
τάσταση πάνελ σε ορισμένα 
νοσοκομεία.

Για το ΠΓΝΑ
Με πρόσφατη απόφασή 

της η νεοσυσταθείσα Επιτρο-
πή Αγροτικής Οικονομίας και 
Περιβάλλοντος της Περιφέ-
ρειας ΑΜΘ γνωμοδότησε υπέρ 
της έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων για τη μελέτη του έργου. 

Σκοπός του έργου είναι 
η μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και η μείωση των 
εκπομπών CO2, μέσω της βελ-
τίωσης της ενεργειακής από-
δοσης και της εγκατάστασης 
συστήματος τριπαραγωγής 
ηλεκτρισμού-θερμότητας/ψύ-
ξης, της υιοθέτησης ενεργει-
ακά αποδοτικών συστημάτων 
για την ψύξη των χώρων, την 
παραγωγή πεπιεσμένου αέρα, 
την αντικατάσταση συμβατι-
κών φωτιστικών και λαμπτή-
ρων με αντίστοιχα τεχνολογίας 
LED, καθώς και μέσω εφαρμο-
γής τεχνολογιών εξοικονόμη-
σης ενέργειας.

Σημειώνεται πως στην τε-
χνική προετοιμασία του έρ-
γου συνέβαλε ο Δήμος Αλε-
ξανδρούπολης και οι τεχνικές 

του υπηρεσίες, μέσα από προ-
γραμματική σύμβαση που υπέ-
γραψαν οι δύο πλευρές πριν 
περίπου ένα χρόνο. 

Βασική στόχευση του έργου 
είναι η συμπαραγωγή ηλεκτρι-
κού ρεύματος με φυσικό αέριο, 
που προβλέπεται να καταστή-
σει το νοσοκομείο ενεργειακά 
αυτόνομο τουλάχιστον κατά 
50%, όπως έχει δηλώσει ο δι-
οικητής του Βαγγέλης Ρούφος.  

Τα έργα που θα πραγμα-
τοποιηθούν για την εξοικο-
νόμηση ενέργειας και την 
ενεργειακή αναβάθμισή του 
νοσοκομείου είναι τα εξής:

• Εγκατάσταση Μονάδας 
Τριπαραγωγής Ηλεκτρισμού 
Θερμότητας και Ψύξης.

• Αντικατάσταση Συμβα-
τικών Φωτιστικών ή/και Λα-

μπτήρων με αντίστοιχους 
τεχνολογίας LED, στους εσω-
τερικούς χώρους και στον πε-
ριβάλλοντα χώρο του νοσο-
κομείου.

• Αντικατάσταση του υφι-
στάμενου υδρόψυκτου ψύ-
κτη νερού και του αντίστοι-
χου πύργου ψύξης.

• Αντικατάσταση των δύο 
πλυντηρίων απολύμανσης και 
των δύο κλιβάνων αποστείρω-
σης ατμού για την ενεργειακή 
αναβάθμιση του ιατροτεχνικού 
εξοπλισμού.

• Αντικατάσταση των δύο 
αεροσυμπιεστών βιομηχανι-
κού πεπιεσμένου αέρα από νέ-
ους μεταβλητής παροχής αέ-
ρα, βελτιωμένης ενεργειακής 
απόδοσης & προσθήκη συστή-
ματος ανάκτησης της απόβλη-

της θερμότητας στους αεροσυ-
μπιεστές των ιατρικών αερίων.

• Αναβάθμιση του Building 
Management System του 
νοσοκομείου και μετατρο-
πή του σε Building Energy 
Management System με την 
τοποθέτηση μετρητικών δια-
τάξεων και κατάλληλου λο-
γισμικού.

• Αντικατάσταση μόνωσης 
εξωτερικών αεραγωγών με 
νέα μόνωση από πετροβάμ-
βακα πάχους 30 mm και πυ-
κνότητας 40 kg/m3 για τον 
περιορισμό των απωλειών από 
τις αμόνωτες ουσιαστικά υφι-
στάμενες εγκαταστάσεις και 
την αποφυγή υγροποίησης 
του αέρα που κυκλοφορεί μέ-
σα στους αεραγωγούς. 

Στην τελική ευθεία η ενεργειακή 
αναβάθμιση του ΠΓΝΑ

Η ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΘΑ ΔΊΑΡΚΕΣΕΊ ΠΕΡΊΠΟΥ ΔΥΟ 
ΧΡΟΝΊΑ ΕΝΩ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΊΚΟ 
ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΊΤΗΘΕΊ ΕΚΤΊΜΑΤΑΊ 
ΣΕ 40 ΑΤΟΜΑ     

Οι εργασίες που θα το καταστήσουν κατά 
τουλάχιστον 50% αυτόνομο ενεργειακά 

Την Παρασκευή 8 Απριλίου 
2022, πραγματοποιήθηκε συ-
νάντηση μεταξύ της Ύφυπουρ-
γού Ύγείας Ζωής Ράπτη με τον 

Πρόεδρο και μέλη του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Ιατρικού 
Συλλόγου Έβρου, στα γραφεία 
του Συλλόγου, μετά τα εγκαίνια 

του Κέντρου Ημέρας για την 
Ύποστήριξη Πασχόντων από 
Άνοια στην Αλεξανδρούπολη. 

Στη συνάντηση,  η οποία 
πραγματοποιήθηκε σε πολύ κα-
λό κλίμα, έγινε ενημέρωση από 
την Ύφυπουργό για τις δράσεις 
του χαρτοφυλακίου της Ψυχι-
κής Ύγείας στη Θράκη και την 
ανάγκη ένταξης των ψυχοκοι-
νωνικών υπηρεσιών στην Πρω-

τοβάθμια Φροντίδα Ύγείας.
Συζητήθηκαν τόσο θέμα-

τα Ψυχικής Ύγείας όσο και τα 
υγειονομικά ζητήματα που απα-
σχολούν τον Νομό Έβρου, την 
οργάνωση και λειτουργία της 
ΠΦΎ και των δημόσιων δο-
μών υγείας, την βελτίωση και 
ενίσχυσή τους με στελέχωση, 
προσλήψεις μόνιμου προσω-
πικού, την συνταγογράφηση, 

ώστε όλα αυτά να έχουν ως 
αποτέλεσμα την προαγωγή και 
ενδυνάμωση της υγείας όλων 
των πολιτών και των λειτουρ-
γών της.

Στη συνάντηση ήταν παρών 
συνοδεύοντας την Ύφυπουργό, 
ο Διοικητής του Π.Γ.Ν.Α κ. Ευ-
άγγελος Ρούφος.

Από την πλευρά της Ύφυ-
πουργού υπήρξε δέσμευση για 

προσπάθεια επίλυσης των ζη-
τημάτων που τέθηκαν αλλά και  
επανάληψη των συναντήσεων, 
καθώς προσκλήθηκε να επισκε-
φθεί εκ νέου την περιοχή μας, 
μεταβαίνοντας  και στις άλλες 
δομές υγείας εκτός της Αλεξαν-
δρούπολης.
Με τιμή
Για το Δ.Σ του Ι.Σ.Ε.

Τον Ιατρικό Σύλλογο Έβρου επισκέφθηκε η Υφυπουργός Υγείας 
Τέθηκαν διάφορα ζητήματα του κλάδου 
της υγείας στην περιοχή και η κα Ράπτη 
δεσμεύθηκε  για προσπάθεια επίλυσης των 
ζητημάτων



Η ΓΝΩΜΗ
13  AΠΡΙΛΙΟΥ  2022 ΚΟΙΝΩΝΙΑ  9

Συνέντευξη από τον Μητροπολίτη 
Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμο πήραν οι 
μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Αλεξανδρού-
πολης, η  οποία δημοσιεύθηκε στην πα-
νελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα "ΤΟ 
ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΎΡΙΑΚΗΣ", στο ειδικό έν-
θετο "Το ΒΗΜΑ της Αλεξανδρούπολης" 
την Κυριακή 10 Απριλίου 2022.

Η συνέντευξη
Σεβασμιώτατε, ευχαριστούμε για 
την ευκαιρία αυτής της συνέντευξης 
που μας δίνετε και αρχίζουμε αμέ-
σως τις ερωτήσεις που έχουμε ετοι-
μάσει. Ποιος ο ρόλος της Ιεράς Μη-
τροπόλεως μας στην περιοχή μας;

Η Ιερά Μητρόπολή μας δραστηριο-
ποιείται και στους τρεις τομείς της Δια-
κονίας που μας συστήνει η Ορθόδοξη 
Χριστιανική Πίστη μας και η δυο χιλιά-
δων χρόνων Παράδοση της Εκκλησίας 
μας. Αυτοί οι τρεις τομείς είναι οι εξής: η 
Λατρεία του Τριαδικού Θεού μας, όπως 
μας τον φανέρωσε ο Χριστός, το Κή-
ρυγμα, όπου αναλύεται το Ευαγγέλιο 
και τα Δόγματα της πίστεώς μας και 
η Φιλανθρωπία, προκειμένου όσα θε-
ωρητικά μας διδάσκει η Εκκλησία να 
τα κάνουμε πράξη στην υπηρεσία των 
συνανθρώπων μας (ασθενών, ηλικιω-
μένων, ανήμπορων, αναγκεμένων κλπ).   
Έτσι, λειτουργούν οι ναοί μας τελώντας 
όλες τις ιερές Ακολουθίες στην πόλη και 

στα χωριά μας, ακούγεται κήρυγμα στις 
ενορίες και στις αίθουσες καθώς και 
κατηχητικές και κατασκηνωτικές συνά-
ξεις για μικρούς και μεγάλους (τα δύο 
τελευταία χρόνια εγκαινιάστηκε και η 
διαδικτυακή κατήχηση λόγω της παν-
δημίας) και λειτουργούν επίσης και τα 
φιλανθρωπικά μας Ιδρύματα, γηροκο-
μείο και χρονίως πασχόντων, αλλά και 
τα ενοριακά φιλόπτωχα ταμεία και το 
συσσίτιο της Μητροπόλεως μας. Δόξα 
να ‘χει ο Θεός που μας αξιώνει να ζού-
με έτσι την εκκλησιαστική μας ζωή και 
μακάρι, με αυτούς τους τρόπους, να εμ-
βαθύνουμε βαθύτερα στο περιεχόμενο 
της όμορφης πίστεώς μας!

• Στη χώρα μας, Σεβασμιώτατε, δεν 
είμαστε μόνο οι χριστιανοί, υπάρχουν 
και αλλόθρησκοι και  αλλόδοξοι, όπως 
και εδώ στη Θράκη. Πώς νομίζετε ότι 
πρέπει να συμπεριφερόμαστε σ’ αυτούς 
τους ανθρώπους και τί κάνει η Μητρό-
πολή μας γι’ αυτό;

Δίκιο έχετε, δεν είμαστε – ευτυχώς 
-  μία κλειστή και απομονωμένη κοι-
νωνία. Όπως  εμείς οι Έλληνες είμαστε 
σε κάθε γωνιά του πλανήτη, έτσι έρχο-
νται και στην Ελλάδα από παντού. Εμείς 
εδώ στη Θράκη, έχουμε, το ξέρετε, και 
Έλληνες μουσουλμάνους. Απέναντι σε 
όλους η Ορθόδοξη Εκκλησία οφείλει να 
τηρεί όσα λέει το Ευαγγέλιο μας: αγά-

πη, ανοχή, αποδο-
χή, συνεργασία και 
συμπόρευση προ-
κειμένου ειρηνικά 
και αποτελεσματικά 
να υπηρετήσουμε 
τον κάθε άνθρω-
πο. Για την Ορθό-
δοξη Χριστιανική 
Πίστη μας κέντρο 
της διακονίας μας 
δεν είναι ο Θεός, 
είναι ο άνθρωπος! 
Όποιος και αν είναι, 
ό,τι κι αν είναι! Εί-
τε συμφωνούμε με 
τις απόψεις του ή 
τον τρόπο της ζωής 
του, είτε δεν συμ-
φωνούμε.

Χρειάζεται να 
τηρούμε όσα μας 
δίδαξε ο Χριστός, 
να μη χάνουμε 
την ψυχραιμία μας 
όταν συναντάμε πι-
στούς άλλων θρη-
σκειών που, ενδε-
χομένως, δεν διαθέτουν μετριοπάθεια. 
Ή όταν συναντάμε θρησκείες που ενερ-
γούν ως δεκανίκια πολιτικών επιδιώξε-
ων. Οι χριστιανοί χρειάζεται να ρίχνουμε 
γέφυρες που θα ισορροπούν τις κοινω-
νίες και δεν θα πυροδοτούν οξύνσεις 
και πολώσεις. Είδαμε προ εβδομάδων 
πόλεμο Ορθοδόξων ενάντια σε Ορθό-
δοξους. Οπότε καταλαβαίνετε, ότι το 
πρόβλημα δεν είναι μόνο η σχέση μας 
με τους αλλοθρήσκους ή αλλοδόξους. 
Το ζήτημα είναι να προσανατολιστούμε 
όλοι μας στην επίτευξη της ειρήνης, ως 
θεϊκού αγαθού που το δικαιούνται όλοι 
ανεξαιρέτως. Σε αυτήν την κατεύθυνση, 
θυμάστε ότι η Μητρόπολή μας κράτη-
σε και κρατεί, ανθρώπινες συνεργατι-
κές σχέσεις (συνέδρια, ημερίδες κλπ) 

με τους μουσουλμάνους θρακιώτες, με 
τους αρμενίους αλεξανδρουπολίτες, με 
τους ισραηλίτες απογόνους θυμάτων 
του ολοκαυτώματος κλπ. Δεν «κάνουμε 
χάρη» σε αυτούς, απλώς τηρούμε όσα 
μας ορίζει ο Χριστός όταν λέει ότι κάθε 
άνθρωπος, όποιος κι αν είναι, ό,τι κι αν 
είναι, είναι κυρίως αδελφός μας!

 Σεβασμιώτατε, ποιά είναι η στάση 
του Ευαγγελίου και της Ορθοδοξίας 
απέναντι σε όσες ανθρώπινες πρά-
ξεις χαρακτηρίζονται ως αμαρτίες;

Ωραία θέσατε το θέμα και σας ευχα-
ριστώ. Κοιτάξτε, πολλοί νομίζουν ότι ως 
«αμαρτίες» χαρακτήρισε η Εκκλησία μια 
σειρά ανθρωπίνων πράξεων, τις οποίες 
ποινικοποίησε ο αρχαίος ή ο μεσαιωνι-

κός κόσμος και απέρριψε,  η τότε επι-
κρατούσα ηθική! Οπότε καταρτίστηκε 
ένας πίνακας που απαγόρευε αυτές τις 
πράξεις (τουλάχιστον δημόσια).

Για την Ορθόδοξη Εκκλησία δεν εί-
ναι έτσι. Η Εκκλησία ξεκαθάρισε ότι οι 
λεγόμενες αμαρτίες μας, σε καμία πε-
ρίπτωση, δεν προσβάλλουν το Θεό. Ο 
Θεός ούτε «μεγαλώνει» από τις δοξο-
λογίες μας, ούτε προσβάλλεται από τις 
ύβρεις μας. Οι αμαρτίες μας βλάπτουν 
αποκλειστικά εμάς τους ίδιους, μόνο! 
Οπότε, όταν η Εκκλησία ζητάει να απο-
φεύγουμε τις αμαρτίες, το ζητάει όπως 
ο γονιός συμβουλεύει το παιδί του να 
προσέχει και να αποφεύγει επικίνδυνες 
κακοτοπιές, για να μη βλαφτεί. 

Η αμαρτία για την πίστη μας είναι 
«αστοχία»,  είναι «κακή επίδοση», σε ένα 
άθλημα που θέλει τον άνθρωπο ελεύθε-
ρο από βαρίδια και δεσμεύσεις. Η Εκκλη-
σία θέλει να είμαστε εμείς οι κύριοι του 
εαυτού μας και να μην μας σέρνουν τα 
πάθη μας, οι επιθυμίες μας και οι μικρό-
τητές μας. Ο άνθρωπος όταν υποτάσσει 
τα πάθη του (επειδή δεν είναι εύκολο να 
τα νικήσει τελείως), τότε απολαμβάνει 
την ελευθερία του πνεύματος του, που 
είναι η ωραιότερη ελευθερία του αν-
θρωπίνου όντος. 

Γι’ αυτό το σκοπό η Εκκλησία ορίζει 
και μεθόδους αθλητικές, όπως η μετά-
νοια, η εξομολόγηση, η νηστεία κλπ προ-
κειμένου ο άνθρωπος να μην καταβληθεί 
από τις αμαρτίες του και να μην πνιγεί σε 
ενοχές και τύψεις. Να μην απογοητευθεί 
από τις πτώσεις του, αλλά να σηκώνεται 
με αξιοπρέπεια και να ξαναστοχεύει τους 
στόχους του, ελεύθερος και δυναμικός.

Εξάλλου η Εκκλησία είναι μια διαρ-
κής πρόταση ζωής. Προτείνει στον άν-
θρωπο τη χαρά, την ομορφιά, τη ζωή,  
την ποιότητα της ζωής, και όλα αυτά, 
ως πνευματικά μεγέθη, ως τρόπους της 
καθημερινότητός μας. Αυτά είναι η βα-
σιλεία του Θεού επί της γης. 

 Σεβασμιώτατε, σας ευχαριστούμε 
πολύ για όσα μας είπατε. 

Κι εγώ σας ευχαριστώ, εύχομαι να 
είστε καλά και να προοδεύετε πάντοτε 
στη ζωή σας. Να μεταφέρετε σας παρα-
καλώ τις ευχές μου στους Καθηγητές και 
στους συμμαθητές σας.

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

τηλ: 25510 27404 & 25510 80173 

 email: info@latomiamakris.gr

www.latomiamakris.gr

Καθαρό περιβάλλον,
εξοικονόμηση φυσικών πόρων

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

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

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

Πού θα πετάξω τα μπάζα;

Μητροπολίτης Άνθιμος: 
«Να προσανατολιστούμε όλοι μας 
στην επίτευξη της ειρήνης»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 
2ΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΟΥ 
ΔΗΜΟΣΊΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ "ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ 
ΚΥΡΊΑΚΗΣ", ΣΤΟ ΕΊΔΊΚΟ ΕΝΘΕΤΟ "ΤΟ 
ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ"      

«Η Εκκλησία είναι μια διαρκής πρόταση ζωής»
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Χρονογράφημα

Φραντζέσκο και Σοφία
Οι Ιταλοί γείτονες του διπλανού διαμερίσματος.

Έ
να πιάτο από τα λιγοστά που υπάρ-
χουν ακόμα στην κουζίνα προσγει-
ώνεται με δύναμη στα πόδια του 
γεροδεμένου άντρα. Απέναντί του 
μία γυναίκα που θυμίζει λυσσα-

σμένη γάτα είναι έτοιμη να του ορμίσει, 
θέλοντας να του χαρακώσει το πρόσω-
πο. Οι φωνές τους ακούγονται μέχρι κάτω 
στη λεωφόρο. Οι ένοικοι της πολυκατοι-
κίας τους έχουν πια μάθει, αφού δεν είναι 
η πρώτη φορά που ο Φραντζέσκο με την 
γυναίκα του, τη Σοφία, μαλώνουν για ένα 
ασήμαντο λόγο. 

Το ζευγάρι κατοικεί σε αυτό το διαμέ-
ρισμα της οδού West Street and North 
στη Δυτική πλευρά του Μανχάταν από την 
πρώτη σχεδόν στιγμή που ήρθαν στη Νέα 
Ύόρκη. Ιταλοί μετανάστες με καταγωγή από 
την πόλη San Vico Lo Cappo της Δυτικής 
Σικελίας. Οι δυο τους, όπως και χιλιάδες άλ-
λοι συμπατριώτες τους, ταξίδεψαν ως την 
Αμερική για ν’ αναζητήσουν ένα καλύτερο 
μέλλον. Όπως έκαναν σχεδόν όλοι οι Ιταλοί 
μετανάστες που ξενιτεύτηκαν με την ελπίδα 
να δουλέψουν κάποια χρόνια σκληρά, μα-
ζεύοντας χρήματα κι αν όλα πήγαιναν καλά 
να γυρίσουν πίσω για να συνεχίσουν τη ζωή 
που άφησαν δίπλα σε συγγενείς και φίλους. 

Ο Φραντζέσκο και η Σοφία γεννήθηκαν 
και μεγάλωσαν στον ίδιο τόπο. Γνωρίζονταν 
από παιδιά. Οι γονείς τους για να μπορέ-
σουν να επιβιώσουν και να θρέψουν τις 
πολυμελείς οικογένειές τους ασχολούνταν 
με το ψάρεμα και την καλλιέργεια των χω-
ραφιών τους, που βρίσκονταν στους πρό-
ποδες των δύο βουνών που αγκάλιαζαν τη 
μικρή πόλη. Δυστυχώς όμως επειδή ο ιτα-
λικός νότος ήταν μία περιοχή φτωχή, από 
το 1870 πολλοί κάτοικοί της αναγκάστηκαν 
να περάσουν στην απέναντι πλευρά του Ατ-
λαντικού, αναζητώντας μία καλύτερη ζωή. 

Ο Ενρίκο Ντονάτο και η γυναίκα του 
Αγκουστίνα, καθώς ήταν φανατικοί καθο-
λικοί, είχαν αποκτήσει δέκα παιδιά, τα οποία 
όμως ίσα ίσα μπορούσαν να τα θρέψουν. 
Ο Φραντσέσκο ήταν το μεγαλύτερο αγόρι 
της οικογένειας. Το δημοτικό σχολείο κατά-
φερε να το τελειώσει με μεγάλη δυσκολία, 
ενώ παράλληλα βοηθούσε τον πατέρα του 
καθημερινά στις αγροτικές δουλειές. Όταν 
άρχισαν να μεταναστεύουν κάτοικοι από την 
ευρύτερη περιοχή της Σικελίας, εκείνος ονει-
ρευόταν ότι κάποια στιγμή θα κατάφερνε να 
ξενιτευτεί. Η φτώχεια που έβλεπε γύρω του 
τον έπνιγε αφάνταστα. Τα νέα που ερχόταν 
από τη Νέα Χώρα έδειχναν ότι οι ευκαιρίες 
για να βγάλεις χρήματα ήταν πολλές, αρκεί 
να ήσουν εργατικός. Ο Φραντσέσκο ήταν 
ένα έξυπνο και γεροδεμένο παλικάρι που θα 
μπορούσε να πετύχει. Γνώριζε όμως καλά 
ότι οι γονείς του θ’ αντιδρούσαν στην από-
φασή του αυτή, γιατί χρειάζονταν χέρια για 
τα χωράφια και το ψάρεμα. Ωστόσο, αυτό 
ένιωθε ότι ήταν άδικο για κείνον, μιας και 
υπήρχαν άλλα τέσσερα αρσενικά παιδιά που 
θα μπορούσαν ν’ αρχίσουν να προσφέρουν 
κι αυτά τη βοήθειά τους στην οικογένεια. 
Άλλωστε  δεν είχε σκοπό να φύγει άμεσα. 
Πρώτα όμως έπρεπε να τακτοποιήσει το 
μοναδικό θέμα που τον κρατούσε πίσω. Ο 
Φραντσέσκο, που τώρα πια ήταν είκοσι δύο 
χρονών, εδώ και πέντε χρόνια συναντιό-
ταν κρυφά με την κόρη του Φεντέλ και της 
Βερονίκης Μανσίνι. Μιας οικογένειας που 
σχεδόν όπως όλες οικογένειες της περιο-
χής είχε πολλά παιδιά και αμέτρητη φτώ-
χια. Ήταν και κείνοι αυστηροί καθολικοί που 
ακολουθούσαν κατά γράμμα τις εντολές 

της εκκλησίας. Η Σοφία ήταν σχεδόν πέντε 
χρόνια μικρότερη από τον Φραντσέσκο. 
Μία πληθωρική έφηβη ιταλίδα με μεγάλα 
μαύρα μάτια και μακριά μαύρα μαλλιά που 
άνθιζε μέσα στη φτώχια, όπως ανθίζουν τα 
όμορφα αγριολούλουδα μέσα στη λάσπη. Ο 
Φραντσέσκο της είχε μιλήσει άπειρες φορές 
για τ’ όνειρό του να ταξιδέψουν μαζί στην 
Αμερική για να μπορούν να έχουν 
μία καλύτερη μοίρα από τους 
δικούς τους, μακριά από τη 
φτώχεια και την καταπίεση 
της μικρής τους κοινωνίας. 
Την έκανε να ονειρεύεται 
ένα ζεστό σπιτικό με όλες 
τις ανέσεις, όπου αυτή σαν 
αρχόντισσα θ’ αφέντευε, 
φροντίζοντας τα παιδιά που 
θα έφερναν στον κόσμο. Ενώ 
εκείνος θα έκανε τα πάντα για 
να μη τους λείψει τίποτα. Η Σο-
φία τον άκουγε μαγεμένη, 
καθώς δεν είχε ακούσει πο-
τέ της και από κανέναν τό-
σο όμορφα λόγια. Άλλωστε 
εκείνος ήταν το πρώτο και μοναδικό αγόρι 
που είχε συνδεθεί πλατωνικά και γοητεύο-
νταν από τις τόσο όμορφες υποσχέσεις του. 
Το μόνο εμπόδιο στα σχέδιά τους τώρα που 
εκείνη σχεδόν ενηλικιώνονταν ήταν οι γο-
νείς τους. Παρόλα αυτά ήταν αποφασισμέ-
νοι να μιλήσουν στους δικούς τους για να 
πάρουν την ευλογία τους και την ευλογία 
της αυστηρής καθολικής εκκλησίας. Όταν 
τους το ανακοίνωσε, εκείνοι δέχτηκαν, κα-
θώς τους υποσχέθηκε ότι δε θα τους φόρ-
τωνε μ’ ένα ακόμα στόμα, αλλά και ότι σαν 
μεγαλύτερος γιος θα συνέχιζε να στηρίζει 
την πατρική του οικογένεια μέχρι να πα-
ντρευτούν οι δύο μικρότερες αδερφές του, 
μιας και οι τρεις μεγαλύτερες εδώ και λίγα 
χρόνια είχαν στήσει τα δικά τους σπιτικά.

Για τη Σοφία τα πράγματα ήταν πιο εύ-
κολα. Η οικογένειά της είχε εφτά κορίτσια 
ανύπαντρα και τόσες προίκες δεν υπήρχαν 
για να δοθούν. Χάρηκαν, λοιπόν, πολύ όταν 
ο Φραντσέσκο Ντονάτο τους διαβεβαίω-
σε ότι δε θα ζητούσε προίκα. Άλλωστε είχε 
αποφασίσει μετά το γάμο να έφευγαν με 
τη Σοφία για την Αμερική. Έτσι, λοιπόν, οι 
δύο οικογένειες, αφού έδωσαν τα χέρια μία 
ηλιόλουστη Κυριακή του Απρίλη του 1905, 
με τις ευλογίες της καθολικής εκκλησίας οι 
δύο νέοι παντρεύτηκαν στο ναό της Santa 
Famiglia.

Το πρώτο διάστημα το ζευγάρι εγκατα-
στάθηκε στο πατρικό του Φραντσέσκο. Σ’ 
ένα μικρό σπίτι φτιαγμένο από πέτρα και 
λάσπη θα στριμωχνονταν έντεκα άτομα, 
ενώ η Σοφία ήλπιζε καθημερινά ότι πλησί-
αζε η μέρα που θα έφευγαν για πάντα από 
τη Σικελία. Οι μήνες κυλούσαν γρήγορα με 
τον Φραντσέσκο να δουλεύει σκληρά για να 
μπορέσει να μαζέψει τα χρήματα για το τα-
ξίδι. Είχε αποφασίσει ότι καλύτερα θα ήταν 
να έφευγε πρώτα εκείνος για να μπορέσει 
πιο εύκολα να εγκατασταθεί, βρίσκοντας 
παράλληλα δουλειά και στη συνέχεια να 
έστελνε χρήματα στη γυναίκα του για να 
πάει κοντά του. Στην αρχή αν και η Σοφία 
αντέδρασε μετά από φασαρίες και αμέτρη-
τα δάκρυα συμφώνησε. 

Το Νοέμβριο του 1905 ο Φραντσέσκο 
θα σαλπάρει με το πλοίο «Ντεβίλ» για τη 
Νέα Ύόρκη, αφήνοντας πίσω του τη γυναί-
κα του που ήταν τριών μηνών έγκυος. Το 
ταξίδι μεγάλο και κουραστικό. Διήρκησε 
σχεδόν ένα μήνα. Στο αμπάρι του πλοίου 

ήταν στοιβαγμένοι άνθρωποι που αναζη-
τούσαν μια καλύτερη ευκαιρία για τη ζωή 
τους. Οικογένειες με παιδιά σχεδόν κάθε 
ηλικίας κουβαλούσαν μπόγους κι ελπίδες. 
Άντρες και γυναίκες που ήταν  αποφασι-
σμένοι να κάνουν πατρίδα τους την Αμερι-
κή. Στο ταξίδι αυτό ο Φραντσέσκο γνώρι-
σε δύο άντρες σχεδόν συνομήλικούς του. 

Τον Σένσιο και τον Σαλβέστρο, που 
ήταν κι αυτοί από τα μέρη της 

Σικελίας. Οι τρεις νέοι έκαναν 
σχέδια για τη νέα τους ζωή. 
Εξάλλου, οι δυο τους είχαν 
γνωστούς στο Μανχάταν 
που θα μπορούσαν να τους 
βοηθήσουν γι’ αρχή. Σχέδια 

που θα γινόταν πραγματικό-
τητα μόνο αν και εφόσον κα-

τάφερναν να πάρουν την πολυ-
πόθητη έγκριση από το νησί Έλις. 

Ωστόσο οι τρεις τους αγωνιούσαν, 
όπως και όλοι όσοι ήταν μέσα 
στο καράβι, γιατί αυτό το μέρος 
το συνόδευαν άσχημες ιστορίες 
γι’ ανθρώπους, οι οποίοι στην 

απελπισία τους που δεν τα κατάφεραν τε-
λικά αυτοκτόνησαν, πηδώντας στα παγω-
μένα νερά του λιμανιού. 

Δεκέμβριος του 1905 και το πλοίο ρί-
χνει άγκυρα στο λιμάνι της Νέας Ύόρκης. 
Ο κόσμος έχει βγει στο κατάστρωμα κοι-
τάζοντας μαγεμένος την πόλη. Λίγες εβδο-
μάδες χωρίζουν αυτούς τους ανθρώπους 
από το να διεκδικήσουν μία καλύτερη ζωή. 
Ο Φραντσέσκο, αν και νιώθει αφάνταστα 
αγχωμένος, ελπίζει ότι τελικά θα τα κατα-
φέρει. Η ιδέα ότι μπορεί να τον στείλουν πί-
σω τον τρελαίνει. Οι ημέρες κυλούν αρκετά 
γρήγορα και είναι φορτωμένες με ιατρικές 
εξετάσεις και ελέγχους. Μετά από ένα μή-
να παίρνει την πολυπόθητη έγκριση, ενώ 
έχει αποφασίσει ν’ αναζητήσει δουλειά στη 
Νέα Ύόρκη. Επειδή όμως δε θέλει να ξοδέ-
ψει πολλά χρήματα γι’ αυτό και τα πρώτα 
βράδια του τα περνάει σ’ ένα παγκάκι στον 
μεγάλο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. 
Δυστυχώς οι φίλοι και συνταξιδιώτες του 
δεν τα κατάφεραν. Λίγο πριν αναχωρήσει 
από το νησί Έλις τους είδε να τρέχουν σαν 
κυνηγημένοι και από πίσω τους οι αστυ-
νομία να προσπαθεί να τους συλλάβει. Ο 
Φραντσέσκο δεν ήθελε μπλεξίματα με το 
νόμο. Εξάλλου είχε δώσει μία υπόσχεση λί-
γο πριν φύγει στην οικογένειά του. 

Μετά από αρκετές μέρες περιπλάνησης 
στην πόλη τα βήματά του θα τον οδηγή-
σουν έξω από ένα κρεοπωλείο, στην τζα-
μαρία του οποίου κρεμόταν μία πινακίδα 
γραμμένη στα αγγλικά και τα ιταλικά που 
έγραφε «Ζητείται εργάτης, πληροφορίες 
εντός του καταστήματος». Ο Φραντσέσκο 
ένιωσε ότι ίσως ήταν αυτό που αναζητού-
σε. Πήρε μία βαθιά ανάσα και σαν γνήσιος 
καθολικός, αφού έκανε πρώτα το σταυρό 
του, πέρασε την πόρτα του καταστήματος. 
Ιδιοκτήτης του κρεοπωλείου ήταν ο Φελίππε 
Γκέρα. Ένας μεσήλικας που είχε φτάσει από 
την Ιταλία στην Αμερική πριν είκοσι χρόνια. 
Από την πρώτη κιόλας στιγμή οι δύο άντρες 
ένιωσαν να συμπαθιούνται. Ο Φελίππε στο 
πρόσωπο του Φραντσέσκο αντίκρισε τον 
εαυτό του στα πρώτα του βήματα, γι’ αυτό 
κι αποφάσισε για να τον βοηθήσει να του 
δώσει τη δουλειά, ενώ παράλληλα αν ήθε-
λε θα μπορούσε να τον φιλοξενήσει μέχρι 
να βρει το δικό του σπίτι. Ο Φελίππε έμενε 
με την Τρίτη σύζυγό του, την Ολίβια. Μία 
συνομήλικη του γυναίκα από το Λίβερπουλ 

της Αγγλίας. Όπως του εξομολογήθηκε οι 
δύο προηγούμενες γυναίκες του ήταν ιτα-
λίδες και πιστές καθολικές. Αυτή η προσή-
λωση τους στους αυστηρούς κανόνες της 
εκκλησίας τον έπνιγε, μιας και κείνος δεν πί-
στευε στις θρησκείες. Από τις δύο αυτές γυ-
ναίκες είχε αποκτήσει δώδεκα παιδιά. Οκτώ 
κορίτσια και τέσσερα αγόρια που τα υπε-
ραγαπούσε. Αγαπούσε όμως και την ελευ-
θερία του. Γι’ αυτό και βρήκε μία γυναίκα 
που δεν είχε εμμονές με τα θεία. Σύντομα 
ο Φραντσέσκο κατάφερε με τα λεφτά που 
έβγαζε να νοικιάσει ένα διαμέρισμα στην 
οδό West Street and North στη Δυτική 
πλευρά του Μανχάταν, ενώ το μαγαζί που 
εργαζόταν βρισκόταν στη Λεωφόρο Λενόξ 
μεταξύ  της 113ης και 114ης οδού στο Νό-
τιο Χάρλεμ στο Ούπερ του Μανχάταν, εκεί 
όπου υπήρχαν μία σειρά από κρεοπωλεία. 
Στο διαμέρισμα που είχε νοικιάσει ονειρευ-
όταν ότι θα ζούσε με τη Σοφία και το παιδί 
τους. Όμως όλο αυτό το διάστημα από το 
Νοέμβριο του 1905 που σάλπαρε για την 
Αμερική είχαν περάσει πάνω από έξι μήνες 
και ο Φραντσέσκο δεν είχε στείλει ούτε ένα 
γράμμα στους δικούς του. Δούλευε πολύ 
για να μαζέψει χρήματα και τον ελάχιστο 
ελεύθερο χρόνο του περιτριγύριζε στους 
δρόμους, ανακαλύπτοντας τις ομορφιές τις 
μεγαλούπολης. 

Η Σοφία όσο περνούσε ο καιρός, απο-
γοητευμένη από τον Φραντσέσκο, ένιω-
θε ότι τελικά την ξέχασε. Έβλεπε γυναί-
κες μόνες να μεγαλώνουν τα παιδιά τους, 
γιατί οι άντρες τους είχαν μεταναστεύσει 
και θλίβονταν. Οι γονείς της σχεδόν κάθε 
μέρα γκρίνιαζαν, γιατί ζούσαν μαζί της τα 
όσα περνούσε, ενώ τα πεθερικά της μάταια 
προσπαθούσαν να δικαιολογήσουν το γιο 
τους, αν και οι ίδιοι είχαν απογοητευτεί από 
την αθέτηση των υπόσχεσεών του. Η Σοφία 
κόντευε να γεννήσει όταν επιτέλους έλαβε 
ένα γράμμα με κάποια χρήματα για το ταξίδι 
της από τον Φραντσέσκο. Αυτό όμως δεν 
τη χαροποίησε. Το μόνο που την ενδιέφερε 
ήταν να γεννήσει με το καλό το παιδί της. 
Όσο κι αν την πίεζαν και οι δύο οικογένει-
ες εκείνη είχε αποφασίσει ότι θα ταξίδευε 
για την Αμερική μόνο όταν θα ένιωθε ότι το 
μωρό της θα μπορούσε να κάνει ένα τόσο 
μεγάλο ταξίδι. Ένα όμορφο και ηλιόλουστο 
μεσημέρι στις αρχές του καλοκαιριού έφε-
ρε στον κόσμο τον γιο της.  Του έδωσε τ’ 
όνομα Ροντόλφο. Στον άντρα της δεν έγρα-
ψε τίποτα, εκείνος όμως το έμαθε από ένα 
γράμμα που έλαβε κρυφά από τους γονείς 
τους. Όταν η Σοφία αποφάσισε ν’ αλληλο-
γραφήσει στον άντρα της ήδη είχε περάσει 
ένας χρόνος από την ημέρα που εκείνος 
έφυγε. Του έγραψε ότι θεωρούσε πως ήταν 
πια έτοιμη για κείνο το ταξίδι. Τότε αυτός 
για μία ακόμα φορά της έστειλε χρήματα 
για τα ναύλα. 

Τον Φεβρουάριο του 1907 η Σοφία με 
τον Ροντόλφο με το υπερωκεάνιο «Agosti» 
έφυγαν για την Αμερική. Ένα ταξίδι το οποίο 
το φανταζόταν τελείως διαφορετικό. Έπρε-
πε όμως να είναι δυνατή για το παιδί της. 
Μαζί της κουβαλούσε δύο μπόγους που 
ήταν γεμάτοι με τ’ απαραίτητα για εκείνο. 
Όλα όσα θα ζούσε μέσα στο αμπάρι του 
πλοίου θα τη στοίχειωναν για μια ολόκλη-
ρη ζωή. Κοινές μνήμες όλων των ανθρώ-
πων που στοιβάχτηκαν σ’ ανήλιαγα αμπάρια 
καραβιών, ελπίζοντας να βιώσουν τ’ όνειρο 
για μια καλύτερη ζωή σε μία χώρα που στις 
αρχές της θύμιζε για κάποιους τις Σειρήνες 
από την Οδύσσεια του Ομήρου… 

ΤΗΣ ΓΙΩΤΑΣ
 ΑΓΑΠΗΤΟΥ  
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Α. Ο Καίσαρας ενδιαφέρθηκε πολύ να αγοράσει 
το κοράκι̇  το αγόρασε λοιπόν για είκοσι χιλιάδες ση-
στερτίους. Το παράδειγμα αυτό παρακίνησε κάποιον 
παπουτσή να μάθει/να διδάξει τον ίδιο χαιρετισμό 
σ’ ένα κοράκι. Για πολύ καιρό κόπιαζε μάταια˙ κάθε 
φορά που το πουλί δεν απαντούσε, ο παπουτσής 
συνήθιζε να λέει: «Κρίμα στον κόπο μου (ή: έχασα το 
λάδι και τον κόπο μου)». Επιτέλους το κοράκι έμαθε 
τον χαιρετισμό και ο παπουτσής θέλοντας να κερδί-
σει χρήματα, το έφερε στον Καίσαρα. Όταν άκουσε 
τον χαιρετισμό, ο Καίσαρας είπε: «Στο σπίτι ακούω 
αρκετούς τέτοιους χαιρετισμούς». 

Μια νύχτα δηλαδή καθόταν με την κόρη της αδελ-
φής (της) σε κάποιο μικρό ιερό και περίμενε μέχρις 
ότου ακουστεί κάποια φωνή που να ανταποκρινόταν 
στον σκοπό τους. Τελικά η κοπέλα, κουρασμένη από 
την πολλή ορθοστασία, ζήτησε από τη θεία (της) να 
της παραχωρήσει για λίγο τη θέση της. Τότε η Και-
κιλία είπε στην κοπέλα: «εγώ ευχαρίστως σου παρα-
χωρώ τη θέση μου». Αυτόν τον λόγο λίγο αργότερα 
επιβεβαίωσε η ίδια η πραγματικότητα. 

Τότε πείθει κάποιον από τους Γαλάτες ιππείς να 
μεταφέρει μια επιστολή στον Κικέρωνα. Φροντίζει 
και προνοεί να μην μαθευτούν τα σχέδιά μας από 
τους εχθρούς, αν αρπάξουν την επιστολή (ή: αν αρ-
παγεί ή επιστολή) πριν φθάσει στον προορισμό της. 
Για τον λόγο αυτό στέλνει επιστολή γραμμένη στα 
ελληνικά.. Αυτό, τυχαία (ή: κατά σύμπτωση), καρφώ-
θηκε σ’ έναν πύργο και τρεις μέρες αργότερα γίνεται 

αντιληπτό από κάποιον στρατιώτη και μεταφέρεται 
στον Κικέρωνα. Εκείνος διαβάζει μέχρι τέλους την 
επιστολή και προτρέπει τους στρατιώτες να ελπίζουν 
στη σωτηρία (τους).

Β. 1- Σ, 2- Λ, 3-Λ, 4- Σ, 5- Σ, 6- Λ, 7- Σ, 8- Σ, 
9-Λ, 10- Σ. 

Γ.α. cognoscit: πασίγνωστος, veritus:όραση,nocte: 
νυχτερινός, petit:παράπτωμα, perlegit:λόγος, 
audiretur:ωτοασπίδα. 

Γ.β. Παρακολούθησαν στη λυρική σκηνή μια όπε-
ρα που τους εντυπωσίασε. 

 Πέρασαν ένα ευχάριστο απόγευμα, κάνοντας 
βόλτες στα στενά σοκάκια του κάστρου των Ιω-
αννίνων. 

Δ.1.homine quodam, parium salutationum, mos 
priscus, omina nuptialia, nostris consiliis. 

Δ.2. dic, interest, soliti erant, perdi, rideretis, 
fi, affereris/re, audiuntor, vivendi,cognovissemus, 
intercaperis/re, verebitur, adhaerescendi, 
conspicietis, scriptum iri. 

Δ.3. diutius- diutissime, longiore -  longissima, 
celerius – celerrime.

Δ.4. mens –ntis: θηλυκό mentes, 
mentium,mentibus, mentes/is, mentes, mentibus.

turris –is: θηλυκό turris, turris, turri, turrim, turris, 
turri.

Ε.1. cupidus: επιρρηματικό κατηγορούμενο του 
τρόπου στο attulit. Αναφέρεται στο sutor.

salutationum: γενική διαιρετική στο satis.
quodam: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός 

στη λέξη sacello.
standi: γενική γερουνδίου που χρησιμοποιείται 

ως συμπλήρωμα (γενική αντικειμενική) στο mora.
casu: οργανική αφαιρετική του τρόπου στο ρή-

μα adhaesit.

Ε.2. dum aliqua vox congruens proposito 
audiretur: δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική 
πρόταση, ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρό-
νου στο περιεχόμενο της κύριας πρότασης με ρήμα 
το expectabat. Εισάγεται με τον χρονικό σύνδεσμο 
dum και εκφέρεται με υποτακτική χρόνου παρα-
τατικού (audiretur), διότι η πράξη δεν ενδιαφέρει 
μόνο από χρονική άποψη, αλλά περιγράφεται και 
ως προσδοκία ή επιδίωξη. Σε σχέση με την πρότα-
ση που προσδιορίζει, δηλαδή την κύρια, δηλώνει 
το υστερόχρονο στο παρελθόν.

ne, intercepta epistula, nostra consilia ab 
hostibus cognoscantur: δευτερεύουσα ουσιαστι-
κή βουλητική πρόταση, που λειτουργεί ως αντικεί-
μενο στα ρήματα curat και providet. Εισάγεται με 
τον βουλητικό σύνδεσμο ne, γιατί είναι αρνητική, 
και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το περιεχόμενό 
της είναι απλώς επιθυμητό. Συγκεκριμένα, εκφέρε-
ται με υποτακτική ενεστώτα (cognoscantur), γιατί 
εξαρτάται από ρήματα αρκτικού χρόνου (curat και 
providet) και αναφέρεται στο παρόν-μέλλον. Ύπάρ-
χει ιδιόμορφη ακολουθία χρόνων, γιατί η βούληση 
είναι ιδωμένη τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό 
του ομιλητή (συγχρονισμός της κύριας με τη δευ-
τερεύουσα πρόταση) και όχι τη στιγμή της πιθανής 
πραγματοποίησής της.

E.3 Cum Octavianus redisset. 
Postquam/ ut/ ubi Octavianus rediit 

E.4. 
[intercepta epistula: Πρόκειται για λανθάνοντα 

εξαρτημένο υποθετικό λόγο που αναλύεται ως εξής:
Ύπόθεση: si intercepta sit epistula (si +υποτα-

κτική παρακειμένου)
Απόδοση: ne nostra consilia ab hostibus 

cognoscantur. (δευτερ. Βουλητική πρόταση)
Τροπή σε ανεξάρτητο υποθετικό λόγο:
Ύπόθεση: si intercepta erit epistula (si + οριστική 

συντελεσμένου μέλλοντα)
Απόδοση: ne nostra consilia ab hostibus 

cognoscantur. (απαγόρευση: ne + υποτακτική ενε-
στώτα).

Ύποθετικός λόγος α΄ είδους, ανοικτή υπόθεση 
στο μέλλον.]

E.5 α. Sutor dicere solebat se oleum et operam 
perdidisse. ( λατινισμός) 

Metellus dicitur postea puellam in matrimonium 
duxisse. (άρση λατινισμού)

O Πλάγιος λόγος βρίσκεται στις δύο δευτερεύ-
ουσες πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις.

Quae apud Ciceronem geruntur quantoque in 
periculo res est?

E.5.β noli facere omen// ne feceris omen
tanti: γενική της αφηρημένης αξίας στο emit. 
Tribus milibus sestertium: θα μετατραπεί σε 

αφαιρετική της συγκεκριμένης αξίας. 

Επιμέλεια διαγωνίσματος: 
Αρχοντίδου Ειρήνη, Φιλόλογος

Cum Octaviānus post victoriam Actiacam 
Rōmam redīret, homo quidam ei occurrit corvum 
tenens; eum instituerat haec dicere: «Ave, Caesar, 
victor imperātor». (Caesaris multum interfuit 
corvum emere; itaque viginti milibus sestertium 
eum ēmit. Id exemplum sutōrem quendam incitavit, 
ut corvum docēret parem salutatiōnem. Diu 
operam frustra impendēbat; quotiescumque avis 
non respondēbat, sutor dicere solēbat «Oleum et 
operam perdidi». Tandem corvus salutatiōnem 
didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari 
attulit. Audītā salutatiōne Caesar dixit: «Domi satis 
salutatiōnum talium audio».) Tum vēnit corvo in 
mentem verbōrum domini sui: «Oleum et operam 
perdidi». Ad haec verba Augustus risit emitque avem 
tanti, quanti nullam adhuc emerat.

Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen 
nuptiāle petit filiae sorōris, ipsa fēcit omen. (Nam in 
sacello quodam nocte cum sorōris filiā persedēbat 
expectabatque dum aliqua vox congruens proposito 
audirētur. Tandem puella, longā morā standi 
fessa, rogāvit materteram, ut sibi paulisper loco 
cederet. Tum Caecilia puellae dixit: «ego libenter 
tibi meā sede cedo». Hoc dictum paulo post res 
ipsa confirmāvit.) Nam mortua est Caecilia, quam 
Metellus, dum vixit, multum amāvit; postea is 
puellam in matrimonium duxit.

Caesar ex captīvis cognoscit quae apud 
Cicerōnem gerantur quantōque in periculo res sit. 
(Tum cuidam ex equitibus Gallis persuādet ut ad 
Cicerōnem epistulam deferat. Curat et providet 
nē, interceptā epistulā, nostra consilia ab hostibus 
cognoscantur. Quam ob rem epistulam conscriptam 
Graecis litteris mittit.) Legātum monet ut, si adīre 
non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget 
et intra castra abiciat. In litteris scribit se cum 
legionibus celeriter adfore. Gallus, periculum veritus, 
constituit ut tragulam mitteret. (Haec casu ad 
turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite 
conspicitur et ad Cicerōnem defertur. Ille epistulam 
perlegit militesque adhortātur ut salūtem sperent.)

Α. Nα μεταφράσετε τα αποσπάσματα που βρί-
σκονται μέσα σε παρενθέσεις. 
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Β.Να απαντήσετε Σωστό η Λάθος, αναλόγως με 
το αν οι προτάσεις ανταποκρίνονται στις γνώσεις 
σας που βασίζονται στην εισαγωγή.

1.  Ο Λίβιος Ανδρόνικος, οργανώνει στη Ρώμη 
παραστάσεις θεάτρου με ελληνικά έργα διασκευα-
σμένα στα Λατινικά.

2.   Παρόλο που η μεγάλη ανάπτυξη της ρωμαϊ-
κής γραμματείας αρχίζει στα ελληνιστικά χρόνια, οι 
Ρωμαίοι δεν απομιμούνται ταυτόχρονα ελληνιστικά, 
κλασικά και αρχαϊκά ελληνικά πρότυπα.

3.  Οι Ρωμαίοι σπάνια αλλοιώνουν ή μεταμορφώ-
νουν τα ελληνικά είδη ή παράγουν νέα είδη.

4.  Ο Μάρκος Τύλλιος Κικέρων έγραψε πάνω από 
εκατό λόγους, από τους οποίους σώζονται περίπου 
οι μισοί και έχουν περιεχόμενο πολιτικό ή δικανικό.

5.  Ο Κορνήλιος Νέπως εγκαινιάζει στη Ρώμη την 
ιστορική βιογραφία.

6.  Θέμα της Αινειάδας  είναι η αναχώρηση του 
Αινεία από την Τροία, οι περιπλανήσεις του και η 
εγκατάστασή του στο Μιλάνο.

7.  Τα Γεωργικά του Βιργίλιου υπηρετούν σα-
φώς την πρόθεση του Αυγούστου για ενίσχυση της 
υπαίθρου. 

8.  Ο Σαλλούστιος Κρίσπος  μεταφέρει στη ρω-
μαϊκή λογοτεχνία τη θουκυδίδεια ιστοριογραφία.

9.  Ο  Βάρρων χωρίς να  διακωμωδεί, σχολιάζει τα 
πάντα στις  διδακτικές του Μενίππειες σάτιρες όπου 
συνδυάζεται αρμονικά ο ποιητικός με τον πεζό λόγο.

10.  Ο Οβίδιος (43 π.Χ. - 17 μ.Χ.) επινόησε και 
καλλιέργησε νέα ποιητικά είδη.

Μονάδες 10

Γ.α.  Να αντιστοιχίσετε στο φύλλο  σας καθεμιά λα-
τινική λέξη της Στήλης Α με την ετυμολογικά συγ-
γενή της νεοελληνική λέξη της Στήλης Β (στη Στήλη 
Β περισσεύουν δύο λέξεις). 

cognoscit Παράπτωμα

veritus ωτοασπίδα

nocte κατάποση 

petit λόγος

perlegit πασίγνωστος

audiretur όραση 
βόρειος
νυχτερινός

Μονάδες 6 

Γ.β. Για καθεμιά από τις δύο παρακάτω λέξεις να γρά-
ψετε μία περίοδο λόγου στα νέα ελληνικά, όπου η 

ίδια λέξη, σε οποιαδήποτε μορφή της (πτώση, αριθμό, 
γένος,), χρησιμοποιείται με διαφορετική σημασία από 
αυτήν που έχει στο λατινικό κείμενο: operam, castra 

Μονάδες 4 

 Δ.1.Nα γράψετε  τους τύπους που ζητούνται για 
καθεμιά από τις παρακάτω περιφράσεις: 
• Homo quidam: αφαιρετική ενικού 
• Parem salutationem: γενική πληθυντικού 
• More prisco: ονομαστική ενικού  
• Omen nuptiale: κλητική πληθυντικού  
• Nostra consilia: η δοτική στον ίδιο αριθμό 
• Μονάδες 5 

Δ.2 Nα γράψετε ό,τι σας ζητείται για τους ακό-
λουθους ρηματικούς τύπους: 
• Dicere: β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα στην ίδια 

φωνή
• Interfuit:  ο ίδιος τύπος στον ενεστώτα
• Solebat: γ’ πληθυντικό οριστικής υπερσυντελίκου
• Perdidi: απαρέμφατο ενεστώτα παθητικής φωνής 
• Risit: β’ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού  στην 

ίδια φωνή
• Fecit: β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα παθητι-

κής φωνής 
• Attulit: β’ ενικό οριστικής μέλλοντα στη παθητι-

κή φωνή  
• Audiretur: γ’ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα 

στην παθητική φωνή
• Vixit: τη γενική του γερουνδίου 
• Cognoscit: α’ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντε-

λίκου στην ίδια φωνή 
• Intercepta: β’ ενικό οριστικής ενεστώτα παθητι-

κής φωνής
• Veritus: γ’ ενικό οριστικής μέλλοντα 
• Adhaesit: τη γενική ενικού αρσενικού γένους του 

γερουνδιακού 
• Conspicitur: β’ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα 

στην ίδια φωνή 
• Scribit: απαρέμφατο μέλλοντα στην παθητική φωνή 

Μονάδες 15 

Δ.3 diu, longa (mora), celeriter:  Nα γράψετε τους 
αντίστοιχους τύπους των άλλων βαθμών.

Μονάδες 6 

Δ.4.α.Tum vēnit corvo in mentem verbōrum 
domini sui: Να εντοπίσετε ένα ουσιαστικό της γ’ 
κλίσης και να το κλίνετε στον πληθυντικό αριθμό. 

β.Haec casu ad turrim adhaesit et tertio post 
die a quodam milite conspicitur: να εντοπίσετε το 

θηλυκό ουσιαστικό της γ’ κλίσης και να το κλίνετε 
στον ενικό αριθμό. 

Μονάδες 4

Ε.1. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις λέξεις: 
cupidus, salutationum, quodam, standi, casu. 

Μονάδες 5 

Ε.2 Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προ-
τάσεις ( εισαγωγή, εκφορά, συντακτική λειτουργία) 

- dum aliqua vox congruens proposito audirētur.
- nē, interceptā epistulā, nostra consilia ab 

hostibus cognoscantur.
Μονάδες 8 

Ε.3. Cum Octaviānus post victoriam Actiacam 
Rōmam redīret, homo quidam ei occurrit corvum 
tenens; Να γίνουν οι κατάλληλες αλλαγές ώστε η 
δευτερεύουσα σε σχέση με την κύρια να δηλώνει 
το προτερόχρονο στο παρελθόν με όλους τους δυ-
νατούς τρόπους. 

Μονάδες 4 

Ε.4. interceptā epistulā: Να αναγνωρἰσετε (1 μο-
νάδα) και να αναλύσετε (2 μονάδες) τη μετοχή στην 
αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση. 

Μονάδες 3 

Ε.5α.  
-«Oleum et operam perdidi» Να μεταφέρετε 

σε πλάγιο λόγο με εξάρτηση sutor dicere solēbat. 
( μονάδες 2)

-postea is puellam in matrimonium duxit: Να 
μεταφέρετε σε πλάγιο λόγο με εξάρτηση Metellus 
dicitur (μονάδα 1) 

- Caesar ex captīvis cognoscit quae apud 
Cicerōnem gerantur quantōque in periculo res sit. 
Να εντοπίσετε σε ποιο σημείο βρίσκεται ο πλάγιος 
λόγος ( μονάδα 1)  και να τον μετατρέψετε σε ευθύ 
λόγο. ( 2 μονάδες) 

Μονάδες 6 

Ε.5.β. 
-fecit omen: να δηλώσετε την απαγόρευση και 

με τους δύο τρόπους για το β’ ενικό. ( μονάδες 2) 
-emitque avem tanti: να αναγνωρίσετε συντακτι-

κά την υπογραμμισμένη λέξη (μονάδα 1) και να την 
αντικατστήσετε από τη φράση tria milia sestertium. 
( μονάδα 1)

Μονάδες 4 
Να έχετε επιτυχία. 

Προτεινόμενες 
απαντήσεις 

Προτεινόμενα Θέματα για πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων και 
εσπερινών γενικών λυκείων  / Από το Φροντιστήριο «Εξέλιξη»

Λατινικά 
προσανατολισμού
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Μια φορά πήγαν στην παραλία η Αννούλα, η μητέρα 

της και η γιαγιά της.

Η γιαγιά της δίνει λεφτά για να πάρει παγωτό.

Η Αννούλα κάνει να φύγει, αλλά την σταματάει η 

μητέρα της και της λέει:

- Αννούλα, τί λέμε όταν μας δίνουν κάτι;

Η Αννούλα δεν ξέρει τι να πει και τότε η μαμά της 

την βοηθάει λίγο.

- Τι λέω εγώ στον μπαμπά όταν μου δίνει λεφτά;

- Ααα!!! λέει η Αννούλα. "Τί μόνο αυτά έχεις;"

 * * * * * *

Ήταν ένας δημοσιογράφος και πήγε σε ένα ορει-

νό χωριό.

μόλις έφτασε στο χωριό ρωτάει έναν περαστικό :

- "Έχω ακούσει ότι ζει εδώ ένας γέρος 120 χρονών. 

Είναι αλήθεια;"

- "Ναι αλλά σπάνια μπορείς να τον βρεις."

- "Γιατί; Επειδή μήπως ζει στο βουνό;"

- "Όχι επειδή δεν τον αφήνει να βγει έξω ο πατέ-

ρας του."

* * * * * *

Τα αδέρφια Αντώνης και Γιώργος πάνε στην παραλία 

για μπάνιο. Αρχίζουν και παίζουν με την μπάλα. Ξαφνικά 

ξεφεύγει η μπάλα και πέφτει στο κεφάλι μιας Αγγλίδας.

Πάει ο Αντώνης να την πιάσει...

Αγγλίδα: - Oh! Is it yours;

Αντώνης: - Ποιος Γιωρς μωρέ, η Αντώνς είμαι!!

Οριζόντια
1. Το ενοίκιο που πληρώνει ο υπενοικι-
αστής.
2. Γεωργική εργασία.
3. Όποιος γίνεται σαν αυτό… χλομιάζει — 
Δράσης… αρχή — Μουσικό όργανο.
4. Μεταφέρω (αρχ.) — Ερωτηματική 
αντωνυμία (ουδ., πληθ.) — Όρος του βόλεϊ.
5. Τα βλέπουμε στα… νώτα — Προάστιο 
της Αθήνας — Πρώτα στο… Ζάλογγο.
6. Λεγόταν ο Τσέχοφ — Αρχαίο ποίημα 
σκωπτικού χαρακτήρα.
7. Ζώα χωρίς κέρατα — Ούτε μίνι ού-
τε μάξι.
8. Τόσο… αθόρυβα — Σήμερα λέγεται Ιράν 
— Ύπάρχουν στην… πηγή.
9. Ιδιωματική κατάφαση — Βουνό της Σα-
μοθράκης — Αρχικά που αφορούν δήμους 
και κοινότητες.
10. Σκεπάζει… γυναικείους ώμους — Χει-
λικά σύμφωνα — … κλας: ευτελής αξία.
11. Δεν έχω καλή διάθεση.
12. Έγραψε τα "Μυστήρια της Κεφαλ-
λονιάς".

Ένα πολύχρωμο πιάτο ζυμαρικών που θα ξετρε-
λάνει και τον πιο απαιτητικό. Λαχταριστές ταλια-
τέλες  με κολοκυθάκια και πιπεριές. Ένα πεντα-
νόστιμο πιάτο, ιδανικό για χορτοφάγους και όχι 
μόνο. Πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε!

-- Συστατικά --
• 350 γρ κουβερτούρα, σπασμένη σε κομμάτια
• 150 γρ. ζάχαρη
• 185 γρ. βούτυρο, μαλακό
• 5 αυγά
• 45 γρ. αλεύρι, κοσκινισμένο
• 3-4 βανίλιες

--  Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Πρώτα από όλα, ρίχνουμε την κουβερτούρα με 

τη ζάχαρη και το βούτυρο σε μια μικρή κατσα-
ρόλα και ζεσταίνουμε σε χαμηλή φωτιά, μέχρι 
να διαλυθεί η ζάχαρη και να γίνει μια παχύρ-
ρευστη σάλτσα.

• Τη βγάζουμε από τη φωτιά και την αφήνουμε 
να κρυώσει ελαφρά.

• Στη συνέχεια και αφού κρυώσει κάπως, ρίχνου-

με έναν-έναν τους κρόκους, χτυπώντας καλά.
• Στο τέλος προσθέτουμε το αλεύρι και τις βα-

νίλιες.
• Φτιάχνουμε σφιχτή μαρέγκα και τη ρίχνουμε λί-

γη-λίγη στο μείγμα μας, ανακατεύοντας ελαφρά.
• Τέλος, ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου 

για 45 λεπτά.
• Η σοκολατόπιτα μας είναι έτοιμη.
• Καλή σοκολατένια απόλαυση!

--  Συμβουλές  --
• Μπορούμε να γαρνίρουμε τη σοκολατόπιτα, με 

φέτες μπανάνας, σιρόπι σοκολάτας ή κρέμα γά-
λακτος(ενώ είναι ακόμα ζεστή).

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Σοκολατόπιτα 

Κάθετα
1. Η Οκτωβριανή είχε ηγέτη το Λένιν.
2. Καθένα από τα διάφορα είδη των 
αθλημάτων.
3. Τοπικό επίρρημα — Είναι και δεικτική 
αντωνυμία — Τόπος εξορίας του Με-
γάλου Ναπολέοντα.
4. Ο "Χοντρός" του σινεμά — Ο τρό-
πος κουρέματος (ξ.λ.) — Η ιωνική διά-
λεκτος (αρχ.).
5. Τα έχει το… ασήμωμα — Εορτάζονται 
και αυτοί οι… άγιοι — Ο αριθμός 120.
6. Μεγάλο ασιατικό ποτάμι — Η Αραβία 
και κατ' επέκταση όλη η Αφρική.
7. Κορδόνι σε στρατιωτικές στολές — 
Ο οδηγός αυτοκινήτου.
8. Βουβή… θυσία — Ένας από τους 
"Τρεις Σωματοφύλακες" — Προηγείται 
αντίρρησης.
9. Άβραστα, άψητα — Πολυσυζητημέ-
νες βραχονησίδες μας — Σκακιστικός… 
θάνατος.
10. Παράγγελμα για βάδισμα — Άφω-
νη… Βάνα — Κι έτσι το αφιόνι.
11. Έλλειψη φαντασίας.
12. Κατευνασμός… παθών.

 ΜΕΜΕS
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Το Eυρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγ-
χου Νόσων (ECDC) συνεχίζει να παρακολου-
θεί την εξέλιξη της κατάστασης σχετικά με 
την εμφάνιση σαλμονέλας σε προϊόντα σο-
κολάτας και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εί-
ναι σε εγρήγορση για νέα κρούσματα, αλλά 
και να διερευνούν ανθρώπινες λοιμώξεις με 
στελέχη που έχουν προφίλ αντοχής σε πολ-
λά φάρμακα.

Οι εμπειρογνώμονες του ECDC και της 
EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων) κατέληξαν στο συμπέρασμα 
ότι απαιτούνται περαιτέ-
ρω έρευνες στο εργοστά-
σιο παραγωγής στο Αρλόν 
του Βελγίου, για τον εντο-
πισμό της βασικής αιτίας, 
του χρόνου και των πιθα-
νών παραγόντων πίσω από 
τη μόλυνση. 

Από τις 8 Απριλίου 
2022, έχουν αναφερθεί 
150 κρούσματα (119 επι-
βεβαιωμένα και 31 πιθα-
νά) σε εννέα χώρες της ΕΕ/
ΕΟΧ (Βέλγιο, Γαλλία, Γερ-
μανία, Ιρλανδία, Λουξεμ-
βούργο, Ολλανδία, Νορ-
βηγία, Ισπανία και Σουηδία) 
και στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Το πρώτο κρούσμα είχε 

ημερομηνία δειγματοληψίας στις 21 Δεκεμ-
βρίου 2021 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Επισημαίνεται από το ECDC ότι τα περισ-
σότερα κρούσματα είναι παιδιά κάτω των 10 
ετών, με πολλά να νοσηλεύονται. Οι ανακλή-
σεις και οι αποσύρσεις που ξεκινούν παγκο-
σμίως θα μειώσουν τον κίνδυνο περαιτέρω 
μολύνσεων. Ωστόσο, επειδή η μοριακή τυ-
ποποίηση δεν εκτελείται τακτικά σε όλες τις 
χώρες, τα περιστατικά μπορεί να μην εντο-
πιστούν.

Η εμφάνιση 
διαταραχών 
κεφαλαλγίας 

παραμένει υψηλή 
παγκοσμίως

Οι κεφαλαλγίες επηρεάζουν 
το ήμισυ του παγκόσμιου πλη-
θυσμού και οι γυναίκες είναι πιο 
πιθανό από τους άντρες να τις 
εμφανίζουν, αναφέρει νέα με-
λέτη. Ο Lars Jacob Stovner, του 
Norwegian University of Science 
and Technology, ανακάλυψε πως 
η εμφάνιση διαταραχών κεφαλαλ-
γίας παραμένει υψηλή παγκοσμίως 
και το βάρος των διαφόρων ειδών 
μπορεί ενδεχομένως να επηρεά-
ζει πολλούς. Θα έπρεπε να στο-
χεύσουμε να το μειώσουμε με την 
πρόληψη και την καλύτερη αντι-

μετώπιση. Οι ερευνητές επισκόπη-
σαν 357 έρευνες που κάλυπταν το 
διάστημα  1961 έως τέλος 2020. 
Ανακάλυψαν ότι το 52% των αν-
θρώπων έχουν πονοκέφαλο εντός 
συγκεκριμένου έτους περιλαμβα-
νομένων 14% με ημικρανία, 26% 
με κεφαλαλγία τύπου τάσης και 5% 
με πονοκέφαλο για 15 ή περισσό-
τερες ημέρες το μήνα.

Σε οποιαδήποτε ημέρα σχεδόν 
το 16% των ανθρώπων παγκοσμί-
ως έχουν κεφαλαλγία και σχεδόν 
οι μισοί (7%) έχουν ημικρανία.

Οι περισσότερες έρευνες στην 

ανάλυση περιέλαβαν ενήλικες 20-
65 ετών, αλλά ορισμένες επίσης 
ενήλικες άνω των 65 και παιδιά 
5 ετών. Όλα τα είδη κεφαλαλγί-
ας είναι πιο συχνά στις γυναίκες, 
ειδικά οι ημικρανίες (17% έναντι 
9%) και οι πονοκέφαλοι σε 15 ή 
περισσότερες ημέρες το μήνα (6% 
στις γυναίκες έναντι λιγότερο από 
3% στους άντρες).

Τα αποτελέσματα δημοσιεύτη-
καν στο Journal of Headache and 
Pain.
Πηγές: Journal of Headache 
and Pain.  

Το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού 
πάσχει από πονοκεφάλους

Σε ψηφιοποίηση 
και το Ατομικό Δελτίο 
Υγείας που απαιτείται 
για την εγγραφή των 
μαθητών στο σχολείο

Ψηφιακό θα είναι πλέον το Βιβλι-
άριο Ύγείας των παιδιών, όπως ανα-
κοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρω-
θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που 
πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μα-
ξίμου.

Παράλληλα τα υπουργεία Ύγείας 
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συ-
νεργασία με την ΗΔΙΚΑ προχωρούν σε 
ψηφιοποίηση και του Ατομικού Δελτίου 
Ύγείας που απαιτείται για την εγγραφή 
των μαθητών στο σχολείο, αλλά και στη 
δημιουργία Μητρώου Εμβολιασμού 
Παιδιών και Εφήβων.

Μέχρι σήμερα, η οργάνωση των βα-
σικών παιδιατρικών εμβολίων γινόταν 
αποκλειστικά με προφορική συνεννό-

ηση μεταξύ γιατρού και γονέων, χωρίς 
να καταγράφεται ψηφιακά η διενέργεια 
των συγκεκριμένων εμβολιασμών. Η 
πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα η 
χώρα να μην διαθέτει δεδομένα για 
το πόσα παιδιά έχουν κάνει τα απα-
ραίτητα εμβόλια.

Με το Μητρώο Εμβολιασμού Παι-
διών και Εφήβων η Ελλάδα αποκτά 
για πρώτη φορά ένα πλήρες σύστημα 
οργάνωσης των βασικών παιδιατρικών 
εμβολιασμών. Μέσα από το σύστημα 
θα παρέχονται επιπλέον δυνατότητες 
για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας. 
Συγκεκριμένα:

- οι γονείς θα λαμβάνουν ειδοποι-
ήσεις για το πότε το παιδί τους πρέπει 

να κάνει ένα 
εμβόλιο, σύμ-
φωνα με όσα 
ορίζονται στο 
Εθνικό Πρό-
γραμμα Εμβολια-
σμού για Παιδιά και 
Εφήβους, και

- γονείς και παιδίατροι θα 
έχουν πρόσβαση στο ιστορικό εμβο-
λιασμών, για άμεση αξιολόγηση του 
ιστορικού του παιδιού.

Περαιτέρω, μέσα από το Μητρώο 
Εμβολιασμού Παιδιών και Εφήβων θα 
πιστοποιείται για ποιες ασθένειες έχει 
εμβολιαστεί ένα παιδί, πότε και από 
ποιον γιατρό εμβολιάστηκε

Ηλεκτρονικά μέσω gov.gr το βιβλιάριο 
υγείας των παιδιών

Αν έχετε παρατηρήσει ότι κά-
θε χρόνο την περίοδο της άνοι-
ξης, εκτός από τις αλλεργίες που 
βρίσκονται στο αποκορύφωμά 
τους, νιώθετε και μια παραπάνω 
εξάντληση, τότε είστε κι εσείς ένα 
ακόμη «θύμα» της λεγόμενης εα-
ρινής κόπωσης. Το σύνδρομο αυ-
τό, της εαρινής κόπωσης, καταβά-
λει λίγο περισσότερο τις γυναίκες 
και συνήθως η αλλαγή ώρας, η 
αύξηση της θερμοκρασίας και γε-
νικότερα η αλλαγή κλίματος μπλο-
κάρει την ομαλή προσαρμογή του 
οργανισμού στις νέες συνθήκες. 
Τα συμπτώματα:

Τα πιο συχνά συμπτώματα αλ-
λά και αυτά που θα παρατηρήσετε 
πρώτα είναι:  έλλειψη ενέργειας, 
πεσμένη διάθεση

Συνέχεια αυτών μπορούν να 
είναι: Ημικρανίες, δυσκολία στο 
πρωινό ξύπνημα, αίσθημα ανη-
συχίας, αδυναμία συγκέντρωσης, 
πεπτικές διαταραχές, υπερένταση, 
μυϊκοί πόνοι, χαμηλή αρτηριακή 
πίεση, απώλεια όρεξης

Οι τρόποι αντιμετώπισης του 
συνδρόμου της εαρινής κόπω-
σης είναι εξ’ ολοκλήρου στο χέρι 
μας, αφού αν ακολουθούμε μια 
ισορροπημένη διατροφή, απολαμ-
βάνουμε έναν επαρκή και ήσυ-

χο ύπνο και κάνουμε την άσκη-
ση μέρος της καθημερινότητάς 
μας θα νιώσουμε γρήγορα πολύ 
καλύτερα.

Μήπως ήρθε η ώρα λοιπόν 
να αναρωτηθούμε αν τα γεύμα-
τα που καταναλώνουμε κατά την 
διάρκεια της ημέρας περιλαμβά-
νουν τις απαραίτητες βιταμίνες 
και τα μέταλλα, τα οποία θα ενι-
σχύσουν τον οργανισμό μας και 
θα βοηθήσουν τη λειτουργία του 
εγκεφάλου, παρέχοντάς του την 

απαιτούμενη ενέργεια που χρει-
άζεται;  Σημαντικές πηγές ενέρ-
γειας αποτελούν το νερό και η 
άσκηση. Από την άλλη η πρωινή 
ήπια άσκηση, με το φως του άπλε-
του ήλιου που μας χαρίζει η χώρα 
μας, θα βοηθήσει τον οργανισμό 
να προσαρμοστεί πιο εύκολα στις 
νέες ατμοσφαιρικές συνθήκες και 
η βιταμίνη D θα μας προσφέρει 
απλόχερα όλες τις ευεργετικές 
της ιδιότητες.
News4Health.gr.

Εαρινή κόπωση: Ποια τα συμπτώματαΣε επιφυλακή το ECDC με την 
εμφάνιση σαλμονέλας σε σοκολάτες

Υγεία

Αποσύρονται 
προϊόντα, παιδιά 
τα περισσότερα 

κρούσματα

«Η άρση των μέτρων θα αφορά τόσο τους εμβολιασμένους όσο και τους 
ανεμβολίαστους/ Πάμε για ένα καλοκαίρι χωρίς πιστοποιητικά. Προς το παρόν δεν έχει 

ληφθεί καμία απόφαση για τη χορήγηση τέταρτης δόσης στον γενικό πληθυσμό….» 
Μάριος Θεμιστοκλέους - Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

Οι 
τρόποι 

αντιμετώπισης 
αν νιώθετε 

κουρασμένοι την 
άνοιξη
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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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗ 

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: 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗ
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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗ 
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, 
ΟΛΎΜΠΙΑΚH: 25510 45198, 
SKY EXPRESS: 801-11-
28288, 2810-223800

ΟΛΎΜΠΙΑΚΗ - AEGEAN 
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΎΤΕΡΑ: 08:15-12:15-21:45 
ΤΡΙΤΗ: 12:15 - 21:45
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:15 - 12:15 - 21:45
ΠΕΜΠΤΗ: 12:15 - 21:45
ΠΑΡΑΣΚΕΎΗ: 08:15 -12:55 - 21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 12:15 - 21:45
ΚΎΡΙΑΚΗ: 12:55 - 21:45
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΎΤΕΡΑ: 06:35 - 10:35 - 20:10
ΤΡΙΤΗ: 10:35 -20:10
ΤΕΤΑΡΤΗ: 06:35 - 10:35 - 20:10 
ΠΕΜΠΤΗ: 10:35 - 20:10
ΠΑΡΑΣΚΕΎΗ: 06:35 -11:20 - 20:10

ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:35 - 20:10
ΚΎΡΙΑΚΗ: 11:20 - 20:10

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

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗ
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 Σαλονικίδου Ε.&Ι Αίνου 27 
(έναντι Δημ. Βιβλιοθήκης) ✆2551029022
18:00-08:0 Αχτσή Α. - Αχτσής Σ. Λ. Δημο-
κρατίας 152 (έναντι SevenSpot) ✆2551029523
ΦΕΡΕΣ 
Μαλάκης Ορφέως 2 ✆25550 24333

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013
ΔIΔYMOTEIXO
Μαυρουδής Π. - Μαυρουδής Φ. Βενιζέλου 
85 ✆2553024434

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Τεπενης Απόστολος Βασ. Κωνσταντίνου 127 
✆2552022643

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

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

Μαρτίνος, Μαρτίνη

Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής 
Ασφάλειας

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, σήμερα οι εκκρεμότητες, 
οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες σου, 
θα απαιτήσουν την άμεση δράση σου, 
προκειμένου να τακτοποιηθούν και να 
διευθετηθούν! Με ό,τι καταπιάνεσαι 
τώρα, το φροντίζεις ιδιαίτερα σχολα-
στικά και επικεντρώνεσαι σε όλες τις 
λεπτομέρειες. 

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, σήμερα με την Σύνοδο 
Η σημερινή ημέρα φίλε Ταύρε, θα σου 
δώσει σίγουρα πολλές ευχάριστες στιγ-
μές! Θα μπορέσεις να εκφράσεις εποι-
κοδομητικά και ορθά, την δημιουργι-
κότητα σου και την μοναδικότητα σου! 

ΔΙΔΥΜΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Δίδυμε, θα διαπιστώ-
σεις πως πρέπει να στραφείς στο πα-
ρελθόν σου, στις οικογενειακές και 
συγγενικές σχέσεις σου και σε θέματα 
οικιακά. Παραδόξως, δεν θα είσαι ιδιαί-
τερα κοινωνικός και πιθανόν να νιώσεις 
την ανάγκη να μην «ξεμυτίσεις» 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, σήμερα καταφέρνεις και 
εκφράζεις με τον ιδανικό τρόπο τις σκέ-
ψεις, τις απόψεις και τις ιδέες σου στους 
γύρω σου και θα το κάνεις με ποικίλους 
τρόπους! Ετοιμάσου για πολλά ευχάρι-
στα τηλεφωνήματα και μηνύματα 

ΛΕΩΝ
Σήμερα αγαπητό Λιοντάρι, θα επικε-
ντρωθείς και θα ασχοληθείς κυρίως με 
τα υπάρχοντα σου, τα κεκτημένα σου 
και με τις αξίες σου! Ορισμένα γεγο-
νότα και συγκυρίες, θα σε ηρεμήσουν 
αρκετά και να σε καθησυχάσουν, μετά 
από μία περίοδο γεμάτη άγχος!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε, σήμερα με την Σε-
λήνη στο δικό σου ζώδιο, οι διαπροσω-
πικές σου σχέσεις και συναναστροφές 
θα ενισχυθούν ιδιαίτερα! Είσαι αρκετά 
υποκειμενικός στις συνομιλίες σου με 
τους άλλους όμως αυτό θα γίνει αντι-
ληπτό με ποικίλους τρόπους.
 
ΖΥΓΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Ζυγέ, είναι η κατάλ-
ληλη ημέρα να απομακρυνθείς από την 
κοινωνική ζωή και με τον τρόπο αυτό, 
να καταφέρεις να ξεπεράσεις αυτά τα 
δυσάρεστα συναισθήματα, άγχος και 
φοβίες!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Σκορπιέ, το ενδιαφέ-
ρον σου θα επικεντρωθεί στους φίλους 
σου και στις κοινωνικές ομάδες τις οποί-
ες ανήκεις. Ο φιλικός σου περίγυρος 
θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην 
καθημερινότητα και στην πορεία των 
σχεδίων σου

ΤΟΞΟΤΗΣ
Σήμερα φίλε Τοξότη, το ενδιαφέρον 
σου θα επικεντρωθείς σε θέματα κοι-
νωνικής υπόστασης και φήμης! Επιπλέ-
ον, την σημερινή ημέρα, οι φιλοδοξίες 
σου αυξάνονται συνεχώς! Φροντίζεις 
επιμελώς και σοφά, τις προσωπικές σου 
υποθέσεις 

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Μία άκρως τυχερή ημέρα είναι εδώ για 
εσένα φίλε Αιγόκερε! Θα έχεις την ευ-
καιρία να ξεφύγεις από τα κακώς κεί-
μενα, με ποικίλους τρόπους! Απολαμ-
βάνεις περιπέτεια και καλοπέραση στη 
ζωή σου! Αυτή είναι η ιδανική ήμερα, 
ώστε να προγραμματίσεις ή να ξεκινή-
σεις ένα ταξίδι ! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η σημερινή ημέρα υπόσχεται αλλα-
γές και προσωπική μεταμόρφωση φί-
λε Ύδροχόε! Τώρα είναι η κατάλληλη 
στιγμή, να λήξεις τοξικές δράσεις και 
σχέσεις στην ζωή σου, να τις αφήσεις 
πίσω και να ξεκινήσεις και πάλι από το 
μηδέν, περισσότερο δυνατός!

ΙΧΘΥΕΣ
Σήμερα φίλε Ιχθύ, λόγω της καλοπρο-
αίρετης διάθεσης σου και της κοινωνι-
κότητας σου, θα καταφέρεις αρκετούς 
από τους στόχους και τους σκοπούς 
σου! Αισθάνεσαι πολύ αγαπητός και 
δημοφιλής, κερδίζεις την συμπάθεια 
και την εκτίμηση των άλλων

Επέτειοι

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

Ζητείται για συνεργασία ιδιώτης ή επιχεί-
ρηση που εκτελεί τακτικά το δρομολόγιο 
Αλεξανδρούπολη – Κομοτηνή, με σκοπό τον 
επιμερισμό εξόδων μετακίνησης.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 6973 436062, 
25510 24222

14:00-22:00

Έρευνα: Αυτά είναι τα 
2 πιο ευτυχισμένα 
χρόνια της ζωής μας

Η ζωή του καθενός είναι διαφορετική. 
Για κάποιον για παράδειγμα, η παιδική 
ηλικία μπορεί να μην είναι τόσο χαρού-
μενη και ευτυχισμένη όσο άλλων. Γι’ αυ-
τό το λόγο Βρετανοί επιστήμονες προ-
σπάθησαν να δώσουν μια απάντηση στο 
ερώτημα: Ποια είναι τελικά τα πιο ευτυχι-
σμένα χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου;

Ερευνητές από το London School 
of Economics στην Βρετανία ρώτησαν 
23.000 Γερμανούς εθελοντές, ηλικίας 
από 17 έως 85 ετών, πόσο ευτυχισμένοι 
θα είναι σε 5 χρόνια.

Πέντε χρόνια αργότερα, οι ειδικοί επα-
νήλθαν για να διαπιστώνουν αν οι προ-
βλέψεις ήταν σωστές.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ήταν!
Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, η 

ευτυχία τείνει να ακολουθεί το σχήμα U, 
έχει δηλαδή δύο σημεία κορύφωσης και 

ένα διάστημα «ύφεσης».
Έτσι, υπολόγισαν ότι η κορύφωση της 

ευτυχίας ενός ανθρώπου (τα δύο «ψη-
λότερα» σημεία στο U) συμβαίνει στα 
23 και στα 

Αντίθετα, η λιγότερο ευτυχισμένη πε-
ρίοδος είναι η μέση ηλικία.

Όπως εξηγούν οι ερευνητές, στα 20 
κυριαρχεί ο ενθουσιασμός για όλες τις 
μελλοντικές εμπειρίες και η αυτοπεποί-
θηση ότι ο όλος ο κόσμος είναι στα χέ-
ρια μας.

Κοντά στα 70, οι υποχρεώσεις μειώ-
νονται έχουμε περισσότερο χρόνο – πι-
θανώς και χρήματα – για να κάνουμε 
όσα είχαμε αναβάλει όλα τα προηγού-
μενα χρόνια.

Στα 40 – 50, ωστόσο, οι επαγγελματι-
κές και οικογενειακές υποχρεώσεις μπο-
ρεί να καταβάλουν τον άνθρωπο μειώ-
νοντας την καλή διάθεση και το αίσθημα 
ευτυχίας. Σε αυτή τη φάση, τα διαλείμ-
ματα χαλάρωσης και η αναζήτηση ευχά-
ριστων δραστηριοτήτων μπορούν να βο-
ηθήσουν ώστε η φυσιολογική «κάμψη» 
της ευτυχίας να μην εξελιχθεί σε ψυχική 
διαταραχή.

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...
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Βάλθηκε να τρελάνει κό-
σμο το μεσημέρι της Τρίτης η 
Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομο-
σπονδία.

Αλλιώς δεν μπορούμε να 
εξηγήσουμε το γεγονός ότι λί-
γο πριν τις 14:00 έστειλε στις 
ομάδες του 1ου ομίλου της Γ’ 
Εθνικής την απόφαση για τρίτη 
αναβολή της τελευταίας αγω-
νιστικής , και λίγα λεπτά αργό-
τερα απέστειλε στην Αλεξαν-
δρούπολη FC την απόφαση της 
Επιτροπής Εφέσεων για την 
έφεση που είχε ασκήσει στην 
απόφαση να την τιμωρήσει με 

ήττα στο ματς με την Αναγέννη-
ση Πλαγιάς και 550 ευρώ πρό-
στιμο, μετά την ένσταση της Δό-
ξας Δράμας που προηγήθηκε.

Τελικά όπως ανακοίνωσε η 
ΕΠΟ, κάνει δεκτή την ένσταση 
της Δόξας Δράμας, απορρίπτει 
την έφεση των Θρακιώτων και 
έτσι όχι απλά η Αλεξανδρού-
πολη χάνει το ματς στα χαρτιά 
και καλείται να πληρώσει πρό-
στιμο, αλλά θα της αφαιρεθούν 
και 3 βαθμοί! Αυτό σημαίνει ότι 
η εβρίτικη ομάδα δεν έχει πλέ-
ον ελπίδες για παραμονή στην 
κατηγορία καθώς πέφτει στους 

23 βαθμούς.
Η Αλεξανδρούπολη εξετάζει 

ήδη σύμφωνα με πληροφορί-
ες μας τις επόμενες της κινή-
σεις, με το θέμα των μητρώων 

να είναι το πρώτο που περιμέ-
νει, ενώ και η προσφυγή στο 
CAS εξετάζεται από τους δι-
οικούντες.
Αναλυτικά η ΕΠΟ 

αναφέρει:
«Κατά την τελευταία της συ-

νεδρίαση, η Επιτροπή Εφέσεων 
της ΕΠΟ έλαβε την εξής από-
φαση.

Συνεκδίκασε με την πα-
ρουσία των διαδίκων την από 
4/4/2022 έφεση της Δόξας 
Δράμας και την από 4/4/2022 
έφεση του Π.Ο. Αλεξανδρού-
πολης κατά της υπ’ αριθμ. 
188/2022 απόφασης της Πει-
θαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ. 
Δέχτηκε τυπικά και απέρριψε 
κατ’ ουσίαν την από 4/4/2022 
έφεση του του Π.Ο. Αλεξαν-
δρούπολης.

Δέχτηκε τυπικά και κατ’ ου-
σίαν την από 4/4/2022 έφεση 
της Δόξας Δράμας. Μεταρρύθ-
μισε την υπ’ αριθμ. 188/2022 
απόφαση της Πειθαρχικής Επι-
τροπής της ΕΠΟ ως προς την 
επιβαλλόμενη ποινή σε βάρος 
του Π.Ο. Αλεξανδρούπολης. 
Επέβαλε στον Π.Ο. Αλεξαν-
δρούπολης συμπληρωματικά 
και την ποινή της αφαίρεσης 
τριών (3) βαθμών από τον πί-
νακα του τρέχοντος πρωταθλή-
ματος».
Sportsaddict.gr

Αλεξανδρούπολη FC τέλος από την  Γ’ Εθνική
Η ΕΠΟ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΕ ΟΤΊ 
ΑΠΟΡΡΊΠΤΕΊ ΤΗΝ ΕΦΕΣΗ ΤΗΣ    

Δεν υπάρχουν αγωνιστικές ελπίδες. 
Τι αναφέρει το δελτίο τύπου της 
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας

To “Her World, Her Rules”, 
ένα πρόγραμμα της FIBA σε 
συνεργασία με την ΕΟΚ που 
φέρνει τα κορίτσια Δημο-
τικών Σχολείων κοντά στο 
μπάσκετ, επέστρεψε στην 
Αλεξανδρούπολη!

Το πρόγραμμα πραγμα-
τοποιείται σε συνεργασία με 
την ΕΚΑΣΑΜΑΘ, τον αθλητι-
κό σύλλογο ΟΛΎΜΠΙΑΔΑ και 
τον Δήμο Αλεξανδρούπολης 
από τις 11-13 Απριλίου στο 
κλειστό γυμναστήριο «Μιχά-
λης Παρασκευόπουλος». Πα-
ρών στην πρωτεύουσα του 
Έβρου και ο ομοσπονδιακός 
προπονητής Κώστας Μίσσας.

Παράλληλα πραγματοποι-
είται το αντίστοιχο πρόγραμ-
μα για αγόρια, “ΤΡΙΠΟΝΤΑ 
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ”. Πρόκειται για 

αναπτυξιακά προγράμματα 
καλαθοσφαίρισης, που απευ-
θύνονται αντίστοιχα σε κορί-
τσια και αγόρια ηλικίας από 8 
έως 13 ετών, τα οποία φοι-
τούν σε σχολεία της Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης.

Γενικότερος σκοπός του 
προγράμματος είναι να έρ-
θουν σε επαφή με το άθλη-
μα της καλαθοσφαίρισης όσο 
περισσότερα κορίτσια και 
αγόρια ηλικίας 8-13 ετών γί-
νεται, καθώς επίσης να τους 
δοθεί το κατάλληλο ερέθισμα 
έτσι ώστε να συνεχίσουν να 
ασχολούνται με το άθλημα 
της καλαθοσφαίρισης.

Οι προπονήσεις ξεκίνη-
σαν την Δευτέρα με τη συμ-
μετοχή μαθητών και μαθητρι-
ών δημοτικών σχολείων της 

Αλεξανδρούπολης, και περι-
λαμβάνουν ατομική τεχνική, 
3Χ3 και διαγωνιστικά παιχνί-
δια καλαθοσφαίρισης.

Ο δήμαρχος Γιάννης Ζα-
μπούκης είχε την ευκαιρία 
να παραβρεθεί στην προπό-
νηση και να συνομιλήσει με 
τα παιδιά αλλά και με τους 
ομοσπονδιακούς προπονη-
τές Κώστα Μίσσα και Θωμά 
Χαρμπαλή.

Επιπλέον, στο πλαίσιο 
του ίδιου προγράμματος θα 
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 
στις 18.00 στο δημοτικό θέ-
ατρο Αλεξανδρούπολης θε-
ματική ομιλία από τον Κώστα 
Μίσσα με θέμα «Η καλαθο-
σφαίριση και οι κοινωνικές 
της προεκτάσεις» και από τον 
διατροφολόγο- διαιτολόγο 
Ιωάννη Τζανάβαρλη «Πόσο 
σημαντικός είναι ο ρόλος της 
διατροφής σε αθλητές της 
καλαθοσφαίρισης» για αθλη-
τές, αθλήτριες και γονείς.

Πρόγραμμα της FIBA σε συνεργασία με την 
ΕΟΚ που φέρνει τα κορίτσια Δημοτικών 
Σχολείων κοντά στο μπάσκετ  

Στους Περιφερειακούς 
Αγώνες Β’ Περιφέρειας που 
διεξήχθησαν στη Θεσσαλονί-
κη στις 9-10 Απριλίου, έλαβαν 
μέρος αθλητές και αθλήτριες 
του Ομίλου Ενόργανης Γυ-
μναστικής Αλεξανδρούπολης.

Οι αθλητές του ΟΕΓΑ 
ανταποκρίθηκαν στις προκλή-
σεις και κατάφεραν να διακρι-
θούν σε όλες τις κατηγορίες.

Κοντά τους οι προπονητές 
τους Δημήτριος Μπαξεβανί-
δης, Ιορδάνης Νιγδέλης & 
Ευδοκία Παντέζοβα που κα-
θημερινά δίνουν κι αυτοί τον 
αγώνα τους για την εξέλιξη 
των αθλητών.

Αναλυτικά τα 
αποτελέσματα: 
Στην κατηγορία των 
Εφήβων:

Άγγελος Καραξανης
5ος στο συνθετο ατομικό
4ος στο μονοζυγο
4ος στο άλμα
6ος στο έδαφος
6ος στους κρίκους
7ος στον ίππο

Νίκος Κοσογλου
9ος στο συνθετο ατομικό
7ος στο έδαφος
8ος στον ίππο
7ος στο μονοζυγο

Στην κατηγορία Παίδων:
Παρθένος Παναγιώτης
6ος στο συνθετο ατομικό
1η θέση στο άλμα
2η θέση στο διζυγο
3η θέση στους κρίκους
6η θέση στον ίππο

Κορωνιδης Ευστάθιος
3η θέση στους κρίκους

Στην κατηγορία 
Γυναικών:
1η θέση στο συνθετο ομαδικό 
από τις αθλήτριες: Κορωνιδου 

Ελισαβετ, Βασιλακακη Αγάπη, 
Καραμπατζάκη Άννα, Κελεσι-
δη Άννα-Μαρια, Πλουμιδου 
Μαριλια

Καραμπατζάκη Άννα
8η στο συνθετο ατομικό
2η θέση στο άλμα
5η θέση στο διζυγο
Βασιλακακη Αγάπη
5η θέση στο άλμα
6η θέση στο διζυγο

Στην κατηγορία 
Παγκορασίδων:
Τσατσακη Σοφία
4η στο άλμα
8η στο έδαφος

Μπαξεβανιδου Θεοδοσία
3η θέση στο διζυγο
Αποστολιδου Χρυσα
3η θέση στο διζυγο
Κελεσιδη Αγγελίνα
8η στο άλμα
8η στο διζυγο
8η στο έδαφος
7η στη δοκό

Διακρίσεις στη Θεσσαλονίκη 
για τον ΟΕΓΑ
Διακρίσεις στους 
Περιφερειακούς 
Αγώνες Β’ 
Περιφέρειας

Παρουσία Κώστα Μίσσα το 
“Her World, Her Rules” στην 
Αλεξανδρούπολη


