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Εκτός Ελλάδας οι 8 Τούρκοι 
στρατιωτικοί που κατηγορήθηκαν 

ως πραξικοπηματίες
Αποκάλυψη από «ΤΑ ΝΕΑ»… Οι στρατιωτικοί είχαν φτάσει με 

ελικόπτερο στην Αλεξανδρούπολη και  έγιναν αφορμή για 
περαιτέρω όξυνση στις σχέσεις Αθήνας – Αγκυρας. 

▶ 5

Εγκλωβισμένοι 
πρόσφυγες κοντά 

σε περιοχή του 
Διδυμοτείχου

Πολλοί καταγγέλλουν ότι 
έχουν επαναπροωθηθεί από τις 
ελληνικές αρχές, ενώ κάνουν 

έκκληση για βοήθεια

▶ 5

Παραμένει πρόεδρος 
του Εμπορικού 

Συλλόγου Ορεστιάδας 
η Φιλιώ Μυλωνά

Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο, μεγάλη η συμμετοχή 

των μελών στην διαδικασία

▶ 16

Eπανασυνδέεται η 
Αλεξανδρούπολη με το Ηράκλειο

Με απευθείας αεροπορική γραμμή της Aegean Airlines από τα 
τέλη Ιουνίου μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη

▶ 4

Καθαρισμός μεγάλου τμήματος Καθαρισμός μεγάλου τμήματος 
του δάσους της Τσίγγλας στο του δάσους της Τσίγγλας στο 
Διδυμότειχο Διδυμότειχο 

Μαθητές από Γαλλία και Ρουμανία Μαθητές από Γαλλία και Ρουμανία 
υποδέχθηκε το 2ο Γυμνάσιο υποδέχθηκε το 2ο Γυμνάσιο 
Αλεξανδρούπολης Αλεξανδρούπολης 

▶ 99Για «αδίστακτα άτομα» στα 
σύνορα κάνουν λόγο εκπρόσωποι 

των συνοριακών φυλάκων

Με αφορμή το περιστατικό θανάτου μίας 
μετανάστριας, από πυροβολισμό που εικάζεται 

ότι δέχθηκε από διακινητές στον ποταμό Έβρο. Η 
επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

▶ 6▶ 8 8

▶ 3

● Οι καταναλωτές πε-
ριορίζονται στις «απο-
λύτως απαραίτητες» 
αγορές εν μέσω πρωτο-
φανούς κύματος ακρί-
βειας 

● Λείπουν οι παραγγε-
λίες για αρνί σούβλας

● Εως και 40% οι αυ-
ξήσεις σε σχέση με πέ-
ρυσι σε κατσίκι και αρνί 
και άλλα είδη του Πα-
σχαλινού τραπεζιού, 
έως και 60% συγκριτι-
κά με δύο ή τρία χρό-
νια πριν

● Εντατικοί έλεγχοι σε 
σφαγεία, κρεοπωλεία 
και λαϊκές αγορές 

● Συμβουλές από τη Δ/
νση Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας ΑΜΘ για 
τις αγορές των κατα-
ναλωτών

  

Τίποτα δεν θυμίζει 
Μεγάλη Βδομάδα στα 
κρεοπωλεία του Έβρου 

▶ 7
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1587
Ο βρετανός ναύαρχος και πρώ-
ην πειρατής σερ Φράνσις Ντρέικ 
βυθίζει την ισπανική αρμάδα στο 
λιμάνι του Κάδιξ, δίνοντας τέλος 
στη θαλασσοκρατορία των Ισπα-
νών και εγκαινιάζοντας την επο-
χή της βρετανικής κυριαρχίας στις 
θάλασσες.

1882
Τίθεται σε λειτουργία η σιδηρο-
δρομική γραμμή Πελοποννήσου, 
δημιούργημα του Χαρίλαου Τρι-
κούπη.

1961
Αποτυγχάνει η αμερικανικής 
εμπνεύσεως «Επιχείρηση του Κόλ-
που των Χοίρων», που ως σκο-
πό είχε την ανατροπή του Φιντέλ 
Κάστρο.

1980
Διεξάγεται ο 25ος Διαγωνισμός 
Τραγουδιού της Eurovision στην 
Ολλανδία. Νικητής αναδεικνύε-
ται για λογαριασμό της Ιρλανδί-
ας ο Τζόνι Λόγκαν, με τη σύνθεση 
«What’s another year». Η Ελλάδα 
συμμετέχει με το τραγούδι των 
Νακασιάν / Σοφού «Ωτοστόπ», το 
οποίο ερμηνεύει η Άννα Βίσση και 
καταλαμβάνει τη 13η θέση.

1980
Οι R.E.M. δίνουν την πρώτη συ-
ναυλία της καριέρας τους ενώπι-
ον 150 θεατών στο «11:11 Koffee 
Club» στην Αθήνα της Γεωργίας. 
Η συναυλία θα διακοπεί από την 
αστυνομία, επειδή το κλαμπ δεν 
διαθέτει τη σχετική άδεια.

1991
Βόμβα που προοριζόταν για το 
αγγλικό προξενείο στην Πάτρα, 
εκρήγνυται στα χέρια εκείνου που 
τη μεταφέρει, σκοτώνοντας τον 
μαζί με έξι έλληνες περαστικούς. 
Η βόμβα αποδίδεται σε Παλαιστι-
νίους.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1877
Όλε Εβινρούντε, αμερικανο-νορ-
βηγός μηχανικός, που επινόησε 
και κατασκεύασε την εξωλέμβιο 
μηχανή. (Θαν. 12/7/1934)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1824
Λόρδος Βύρων, φιλέλληνας άγ-
γλος ποιητής. (Γεν. 22/1/1788)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ
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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
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Ανατολή - 06:32
Δύση - 20:00
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Αλεξανδρούπολη: Μήνυμα αγάπης από τον 
Αρχιεπίσκοπο και απόφαση στήριξης 150 άπορων 
οικογενειών 

Χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πά-
σης Ελλάδος Ιερώνυμου, τελέστηκε ο κατανυκτικός Εσπε-
ρινός, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου 
Αλεξανδρούπολης. Η επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου στη 
Θράκη, η οποία άρχισε το Σάββατο στην Κομοτηνή όπου 
αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτωρ της σχολής κλασικών και 
ανθρωπιστικών σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημί-
ου Θράκης, ολοκληρώνεται σήμερα από το βόρειο Έβρο. 
Απευθυνόμενος στους πιστούς, μετά το πέρας του Εσπε-
ρινού, ο κ.κ. Ιερώνυμος διευκρίνισε πως «στη Θράκη και τη 
Μακεδονία δεν ερχόμαστε για να εντυπωσιαστούμε ή να 
δώσουμε κάτι. Ερχόμαστε για να πάρουμε δύναμη, κουρά-
γιο, εδώ σ' αυτούς τους αγίους τόπους». Σύμφωνα με το 
dogma.gr, παρότρυνε πολιτεία και πολίτες να προσέχουν 
τη Θράκη και να κατανοήσουν ότι τα αιτήματα της Θράκης 
έχουν προτεραιότητα

Ο Αρχιεπίσκοπος, προτού αναχωρήσει για το βόρειο 
Έβρο, επισκέφθηκε το Ίδρυμα Χρονίως Πασχόντων Άγιος 
Κυπριανός, όπου ανακοίνωσε την απόφαση της Αρχιεπισκο-
πής να στηρίξει, μέσω της ΜΚΟ Αποστολή, 150 άπορες οι-
κογένειες της Θράκης, εξασφαλίζοντας το καθημερινό τους 
φαγητό από εδώ και στο εξής.

19
AΠΡ
2016
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Το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη ο Καθο-
λικός Επιτάφιος (Via Crucis). Στην Στάση της Σταύρωσης του 
Χριστού, η φοιτήτρια ιατρικής Albina (Ρωσία) και η νοσοκόμα 
Irina (Ουκρανία), φίλες και συναδέλφισσες σε νοσοκομείο της 
Ρώμης, ακούμπησαν τα χέρια τους στον σταυρό, στο Κολοσ-
σαίο.  “Μπροστά στον θάνατο, η σιωπή είναι πιο εύγλωττη από 
τα λόγια. Ας σταματήσουμε λοιπόν σε ευλαβική σιωπή και ας 
προσευχηθούμε ο καθένας στην καρδιά του για την Ειρήνη στον 
κόσμο”. Με αυτή την λιτή πρόταση αντικαταστάθηκε το αρχικό 
κείμενο της Στάσης της Σταύρωσης στον Καθολικό Επιτάφιο 
(Via Crucis) της Ρώμης. 

Ο 
τίτλος της είδησης που κυ-
κλοφόρησε πριν μερικές μέ-
ρες στο διαδίκτυό «Οι Pink 
Floyd κυκλοφόρησαν τρα-
γούδι μετά από 30 χρόνια», 
είναι ανακριβής. Πριν από 

οκτώ χρόνια, το 2014, οι Pink Floyd κυκλο-
φόρησαν το άλμπουμ «Endless River» που 
περιλάμβανε παλιές κυρίως ηχογραφήσεις, 
χωρίς ιδιαίτερη εμπορική επιτυχία. 

Μια δεύτερη ένσταση που ίσως προ-
βάλει ένας «Floydian» (fan της μουσικής 
τους) είναι πως η σημερινή μπάντα είναι 
μόλις κατά το ήμισυ «pink», αφού ο πιανί-
στας Richard Right απεβίωσε το 2008, ενώ 
ο Roger Waters, στιχουργός και ηγέτης τους 
όταν το συγκρότημα έγραφε ιστορία την 
δεκαετία του 70, έχει αποχωρήσει το 1985 
ακολουθώντας σόλο καριέρα. 

Οι τέσσερείς τους μαζί συναντήθηκαν 
έκτοτε μόνο μία φορά το 2005, στην συ-
ναυλία Live 8 στην Νότιο Αφρική για φιλαν-
θρωπικό σκοπό, αφού είχε προηγηθεί μετα-
ξύ τους μία μακροχρόνια δικαστική διαμάχη 
σχετικά με τα δικαιώματα της δισκογραφι-
κής τους δουλειάς, από τότε που χώρισαν 
οι δρόμοι τους.

Στο βίντεο κλιπ που είδαμε πρόσφατα 
στις οθόνες μας, ο κιθαρίστας David Gilmour 
και ντράμερ ο Nick Mason, ερμηνεύουν το 
νέο τους αντιπολεμικό τραγούδι «Hey, Hey, 
Rise Up» για να δηλώσουν τη στήριξή τους 
στην Ουκρανία. Η αντιπολεμική κραυγή των 
Pink Floyd όμως δεν ξεκινά εδώ, αλλά πο-
λύ πιο πίσω. Ας κάνουμε ένα μικρό ταξίδι 
στο χρόνο…

Οι τέσσερις βρετανοί νέοι που γνωρίστη-
καν στο πανεπιστήμιο της αρχιτεκτονικής του 
Λονδίνου στα μέσα της δεκαετίας του 60’, 

δεν ακολούθησαν την μουσική πεπατημένη. 
Πειραματίζονταν με ηλεκτρονικούς, ψυχεδε-
λικούς ήχους, τολμηρές συνθέσεις των 20 
λεπτών και στοίχους που δεν μιλούσαν 
για το κορίτσι της καρδιάς τους, 
αλλά κοινωνικοπολιτικές ανη-
συχίες. 

Οι μουσικοί ριζοσπά-
στες από το Λονδίνο περ-
πατούν στα βήματα της 
γενιάς των boomers. 
Την μεταπολεμική γενιά 
η οποία ήταν η πρώτη 
στην ιστορία που είχε την 
ευκαιρία να σπουδάσει μαζι-
κά, την οικονομική δυνατότητα 
να αγοράσει κιθάρα, τον ελεύθερο 
χρόνο να έρθει σε επαφή με 
ανατρεπτικές ιδέες και κινή-
ματα και να επαναστατήσει 
κόντρα στον «κοινωνικό κα-
θωσπρεπισμό». Η γενιά αυ-
τή καθρεπτίζεται έκδηλα μελοποιημένη μέσα 
στους δίσκους των Pink Floyd. 

Ο ηγέτης και στιχουργός της μπάντας 
Roger, είχε χάσει τον πατέρα του το 1944 
στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ήταν μό-
λις ενός ετών μωρό. δίχως καν να έχει ανά-
μνησή του.  Ο σπαραγμός του και η αντι-
πολεμική του κραυγή, ακούγεται ίσως για 
πρώτη φορά στο «Careful with That Axe, 
Eugene» που ηχογράφησαν το 1969, μέχρι 
να θριαμβεύσει μια δεκαετία αργότερα στο 
αριστουργηματικό «The Wall», που μεταφέρ-
θηκε και στον κινηματογράφο. Μεσολάβη-
σαν πολλά «διαμάντια» που όμοιά τους δεν 
έχει γνωρίσει η ποπ και ροκ σκηνή, όπως το 
«Dark Side of the Moon» και το «Shine On 
You Crazy Diamond».

Στις αρχές της δεκαετίας του 80 ο Waters 
ήρθε σε ρήξη με τα υπόλοιπα μέλη του συ-
γκροτήματος λόγω διάστασης (μουσικών) 

απόψεων, και αφού αποχώρησε, κινή-
θηκε δικαστικά με σκοπό τη μη 

χρήση του ονόματος «Pink 
Floyd» από τα άλλα μέλη. 
Το δικαστήριο όμως δεν 
τον δικαίωσε.

Έκτοτε ακολουθούν 
διαφορετικές πορείες. 
Ο Gilmour με τον Right 
και τον Mason, κυκλοφο-

ρούν ακόμη τρία άλμπουμ 
(το τρίτο περιλαμβάνει συν-

θέσεις του Right ενώ είχε φύ-
γει από τη ζωή) και περιοδεύουν 

με το όνομα «Pink Floyd», 
ενώ ο Roger Waters συνεχί-
ζει το δισκογραφικό του έρ-
γο και την σκηνική του πα-
ρουσία υπογράφοντας με το 

-αναμφισβήτητα- βαρύ του όνομα. Οι δύο 
πλευρές διατηρούν το δικαίωμα να εκτελούν 
στις συναυλίες τους τραγούδια που φέρουν 
την υπογραφή των Pink Floyd πριν χωρίσουν 
οι δρόμοι τους.

Σταθμός ορόσημο στην καριέρα του 
Waters η συναυλία που έδωσε στο Βερο-
λίνο το 1990 μαζί με άλλους γνωστούς καλ-
λιτέχνες, οκτώ μόλις μήνες μετά την πτώση 
του Τείχους. Οι Scorpions, η Cyndi Lauper, 
η Sinéad O'Connor και ο Bryan Adams, ήταν 
μερικά από τα ονόματα που συνόδεψαν τον 
Roger σε μια μουσικοθεατρική ερμηνεία 
του «the Wall» μπροστά σε 350 χιλιάδες 
Βερολινέζους. 

Ο Roger Waters τα τελευταία χρόνια 
απασχολεί έντονα την επικαιρότητα περισ-

σότερο για την ακτιβιστική του δράση παρά 
για τις μουσικές του συνθέσεις. Και ενίοτε τα 
συνδυάζει όπως μέσα από το «Τραγούδι για 
την Παλαιστίνη» (We shall overcome) στους  
στοίχους του οποίου μιλάει για τα «τείχη της 
φυλακής» που χωρίζουν το Ισραήλ από την 
Δυτική Όχθη και οραματίζεσαι το γκρέμισμά 
τους. Ο Waters έχει πολλές φορές εκφρά-
σει δημόσια την στήριξή του στον λαό της 
Παλαιστίνης. 

Μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο ανα-
κοίνωσε ότι θα δωρίσει μια κιθάρα του στην 
φυλακισμένη Κούρδη τραγουδίστρια Νου-
ντέμ Ντουράκ που καταδικάστηκε από τις 
τουρκικές αρχές γιατί τραγούδησε σε ένα 
φεστιβάλ  στην μητρική της γλώσσα.  Η κι-
θάρα της καταστράφηκε από τους φρουρούς 
και η ιστορία της ευαισθητοποίησε τον Roger 
ανάμεσα σε άλλους ακτιβιστές για να ξεκινή-
σουν καμπάνια για την απελευθέρωσή της.  
Προ ημερών καταδίκασε με δήλωσή του και 
την εισβολή στην Ουκρανία.

Οι υπόλοιποί «Pink Floyd» στην πρόσφα-
τη ιστορία τους υπήρξαν πολιτικά πολύ πιο 
«σιωπηλοί». Και αν είχαν κάτι να κάνουν 30 
χρόνια, δεν ήταν να κυκλοφορήσουν νέο 
τραγούδι, αλλά να περάσουν ένα πολιτικό 
μήνυμα. Και το έκαναν σήμερα με το «Hey, 
Hey, Rise Up» για την Ουκρανία.

Το αν προτιμάει κανείς μουσικά το τρα-
γούδι «για την Ουκρανία» ή το τραγούδι 
«για την Παλαιστίνη» δεν έχει καμία σημα-
σία, αφού πρόκειται για πράξεις συμβολικές. 
Το μόνο βέβαιο είναι, πως από το 1979 και 
έπειτα, όταν διασπάστηκε η «χημεία» των 
Pink Floyd, κανείς από τους τέσσερις δεν 
κατάφερε να γράψει μουσική που μπορεί να 
συγκριθεί και να σταθεί επάξια πλάι στα ανε-
πανάληπτα κλασσικά, συλλογικά τους έργα.

Μία Γνώμη

Οι Pink Floyd, ο Roger Waters και ο πόλεμος

ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ
 ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ

Μικρογνωμικά

Αποκατάσταση με παράπονα
Από την περασμένη Παρασκευή ξεκίνησαν εργασίες 

ασφαλτόστρωσης σε δρόμους της Αλεξανδρούπολης για 
αποκατάσταση των έργων εγκατάστασης φυσικού αερί-
ου.. η αρχή έγινε με την παραλιακή οδό. Ωστόσο, από τη 
μιας ναι μεν δεν υπάρχουν πλέον ανοιχτά τμήματα, από 

την άλλη όμως, η εικόνα του οδοστρώματος, κάθε άλλο 
παρά ικανοποιημένους αφήνει τους δημότες, οδηγούς 
ή και διερχόμενους περιπατητές. Με μια βόλτα κάτω 
από τη σχετική ανάρτηση στη σελίδα της ΓΝΩΜΗΣ στο 
facebook θα το καταλάβετε εύκολα… δεκάδες τα σχό-
λια – μηνύματα αγανάκτησης για την κατάσταση στους 
δρόμους. «Ήταν που ήταν, τώρα το προβληματικό σκηνικό 
ολοκληρώθηκε σχεδόν σε όλη την πόλη» σημειώνεται…

Γ.Π. 

Αλληλεγγύη των Ορεστιαδιτών για τις 
ανάγκες του μαθητή 

Με μία ανοιχτή επιστολή, ο πατέρας του μαθητή Λυ-
κείου της Ορεστιάδας, που απαιτείται να υποβληθεί σε 
σοβαρή, υψηλού κόστους χειρουργική επέμβαση, εκφρά-
ζει τις ευχαριστίες του για τη μεγάλη ανταπόκριση που 
κόσμου, που εξασφάλισε τη συγκέντρωση του απαιτού-
μενου ποσού. Τα χρήματα που μαζεύτηκαν υπερκαλύ-
πτουν τις ανάγκες νοσηλείας του παιδιού, και το επιπλέ-
ον ποσό που συγκεντρώθηκε, θα διατεθεί, σύμφωνα με 
την επιθυμία της οικογένειας, στις παιδιατρικές κλινικές 
των δύο νοσοκομείων του Έβρου. «Ο τόπος μας, για μία 
ακόμα φορά, απέδειξε πως έχει ανθρωπιά, φιλότιμο και 
αξιοπρέπεια, σε πείσμα των καιρών, των οικονομικών 
και κοινωνικών αντιξοοτήτων», καταλήγει στην επιστο-
λή του ο πατέρας του μαθητή.  (ΕΡΤ)

Γ.Π.
Στηρίζουμε την τοπική αγορά

Με ένα ξεκάθαρο μήνυμα το Επιμελητήριο Έβρου 
απευθύνει κάλεσμα στους καταναλωτές της περιοχής 
μας να στηρίξουν την τοπική αγορά, ώστε να βοηθή-
σουμε τις  επιχειρήσεις του τόπου μας! 

Και φέτος το Πάσχα, ας δείξουμε την αλληλεγγύη 
μας στις τοπικές επιχειρήσεις και ας επιλέξουμε αυτές 
για τις πασχαλινές μας αγορές. 

Η τοπική αγορά του Έβρου διαθέτει ποιοτικά προϊό-
ντα σε μεγάλη επάρκεια και οι έμποροι του τόπου μας 
είναι έτοιμοι/ες να εξυπηρετήσουν το καταναλωτικό κοι-
νό με προθυμία και υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού.  
Μπορούμε και πρέπει να βοηθήσουμε τον τόπο μας!

Γ.Π.
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Eπανασυνδέεται η Αλεξανδρού-
πολη με το Ηράκλειο Κρήτης με 
απευθείας αεροπορική γραμμή της 
Aegean Airlines από τα τέλη Ιουνί-
ου μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη.

Η νέα σύνδεση, η οποία θα 
πραγματοποιείται δύο φορές την 
εβδομάδα, Παρασκευή και Κυρια-
κή, ανακοινώθηκε μετά τη σημε-
ρινή συνάντηση του δημάρχου 
Αλεξανδρούπολης, Γιάννη Ζα-
μπούκη, με την Μαρίνα Σπυριδά-
κη, Corporate Affairs Manager 
της Aegean Airlines,  με την Ειρή-
νη Σιδηροπούλου, Sales Manager 
των γραφείων της Aegean 

Airlines Βορείου Ελλάδος, Ιονίων 
Νήσων και Βαλκανικών χωρών, με 
την Δήμητρα Ζανέλη, Διευθύντρια 
της Aegean Airlines του αεροδρο-
μίου της Αλεξανδρούπολης «Δημό-
κριτος» και τον Ιωάννη Ράσογλου, 
Υπεύθυνο σχεδιασμού πτήσεων της 
Aegean Airlines.

Το νέο αυτό δρομολόγιο επιβε-
βαιώνει ότι η προτροπή του Δη-
μάρχου κινητοποίησε τους υπεύ-
θυνους της εταιρίας ώστε να δοθεί 
προτεραιότητα στην πόλη της Αλε-
ξανδρούπολης, με την ευχή στο 
εγγύς μέλλον να ξεκινήσουν και 
άλλες γραμμές

Eπανασυνδέεται η 
Αλεξανδρούπολη με το Ηράκλειο

ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΊΚΉ 
ΓΡΑΜΜΉ ΤΉΣ AEGEAN AIRLINES 
ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΉ ΊΟΥΝΊΟΥ ΜΕΧΡΊ ΤΑ 
ΜΕΣΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΉ    
                               
Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται 
δύο φορές την εβδομάδα

Η επανασύνδεση της Αλεξανδρούπολης με την Κρήτη ανακοινώθηκε μετά τη 
σημερινή συνάντηση του δημάρχου κ. Ζαμπούκη με στελέχη της Aegean Airlines

Ο βουλευτής Έβρου κ. 
Σταύρος Κελέτσης με την 
ιδιότητα του ως Προέδρου 
της Κοινοβουλευτικής Ομά-
δας Ελληνο-Καναδικής Φιλί-
ας υποδέχθηκε την προηγού-
μενη εβδομάδα στην Αθήνα 
Αντιπροσωπεία της Γερου-
σίας του Καναδά με επικε-
φαλής τον Πρόεδρο της κ. 
George Furey. Η αντιπροσω-
πεία αποτελούνταν από τέσ-
σερις γερουσιαστές μεταξύ 
των οποίων ο Ελληνικής κα-
ταγωγής κ. Leo Housakos με 
καταγωγή από την Λακωνία. 

Την αντιπροσωπεία συνόδευε 
ο Πρεσβευτής του Καναδά 
στην Ελλάδα κ.  Mark Allen.

Ο κ. Σταύρος Κελέτσης εκ-
προσωπώντας τον Πρόεδρο 
της Βουλής των Ελλήνων κ. 
Κωνσταντίνο Τασούλα υπο-
δέχθηκε την αντιπροσωπεία 
κατά την άφιξή της στο αε-
ροδρόμιο «Ελευθέριος Βενι-
ζέλος» και παραβρέθηκε στη 
συνάντηση που έγινε στο 
Γραφείο του Προέδρου στη 
Βουλή, καθώς και στο επί-
σημο γεύμα που ακολούθησε.

Την Τετάρτη ο βουλευτής 
Έβρου συναντήθηκε με τους 
Καναδούς Γερουσιαστές και 
τους παρέθεσε γεύμα ερ-
γασίας όπου συζητήθηκαν 
αναλυτικά θέματα ανάπτυ-
ξης οικονομικής και πολιτικής 
συνεργασίας και περαιτέρω 

σύσφιξης των σχέσεων μετα-
ξύ των δύο χωρών. Την προ-
ηγούμενη μέρα συνόδεψε την 
αντιπροσωπεία στη συνάντη-
σή της με το Δήμαρχο Ύδρας 
κ. Γιώργο Κακουδάκη και την 
Αντιπεριφεριάρχη Νήσων κ. 
Βάσω Θεοδωρακοπούλου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης 
η αντιπροσωπεία συναντή-
θηκε με τον Πρωθυπουργό 
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη στο 
Μέγαρο Μαξίμου, τον Αρχι-
επίσκοπο Αθηνών κκ Ιερώ-
νυμο και με Υπουργούς της 
Κυβέρνησης. Η συνάντηση με 
την Πρόεδρο της Ελληνικής 
Δημοκρατίας αναβλήθηκε λό-
γω της ασθένειας της Προέ-
δρου. Οι Καναδοί Γερουσια-
στές αναχώρησαν από την 
Αθήνα το Σάββατο.

Υποδέχθηκε εκ μέρους 
της προεδρίας της 
Βουλής την Καναδική 
αντιπροσωπεία  

Η υπογραφή και σφραγί-
δα του Μητροπολίτη Διδυμο-
τείχου, Ορεστιάδας και Σου-
φλίου, κ. Δαμασκηνού, είναι 
η πρώτη στο υπόμνημα που 
ετοίμασε η Πρωτοβουλία για 
τη δημιουργία Περιφερεια-
κής Ενότητας βορείου Έβρου, 
με σκοπό αυτό να αποτελέσει 
επίσημη έγγραφη διατύπω-
ση του αιτήματος, το οποίο 

θα προσυπογράφουν το δυ-
νατόν περισσότεροι φορείς. 
Αντιπροσωπεία της Πρωτο-
βουλίας, που προχωρά στο 
δεύτερο στάδιο των ενεργει-
ών της, επισκέφθηκε την πε-
ρασμένη εβδομάδα τον Μη-
τροπολίτη, ο οποίος, με την 
υπογραφή του, δηλώνει την 
ταύτισή του με τα επιχειρή-
ματα της Πρωτοβουλίας και 

το δίκαιο του αιτήματος. Το 
υπόμνημα υπογράφεται και 
από άλλους φορείς και παρα-
μένει ανοιχτό προς υπογρα-
φή για όσους «επιθυμούν να 
αλλάξουν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις επιβίωσης στην 
περιοχή του βορείου Έβρου, 
για όσους θέλουν να πάψουν 
να τρέχουν πίσω από δυσά-
ρεστες εξελίξεις και θέλουν 
να συνεχίσουν να ζουν και 
να δημιουργούν στην περιο-
χή, με ισότιμους και δίκαιους 
όρους», αναφέρει σε ανακοί-
νωσή της η Πρωτοβουλία. 
 Χρυσούλα Σαμουρίδου 
- ΕΡΤ

"Υπογράφουν" για τη 
δημιουργία Περιφερειακής 
Ενότητας β. Έβρου
Η υπογραφή του Μητροπολίτη 
Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου, κ. 
Δαμασκηνού, είναι η πρώτη στο υπόμνημα 
που ετοίμασε η Πρωτοβουλία

Συνάντηση Κελέτση με τον 
Πρόεδρο της Γερουσίας & 
Γερουσιαστές του Καναδά
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Έχουν φύγει πλέον από την 
Ελλάδα οι τούρκοι στρατιω-
τικοί που εισήλθαν στην Αλε-
ξανδρούπολη με ελικόπτερο 
λίγες ώρες μετά την απόπειρα 
πραξικοπήματος της 15ης Ιου-
λίου 2016 στη γείτονα. Οπως 
αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ», οι 
οκτώ, που έγιναν αφορμή για 
περαιτέρω όξυνση στις σχέσεις 
Αθήνας - Αγκυρας και απα-
σχόλησαν επί μακρόν κυβερ-
νητικά στελέχη, δικαστικούς 
και ασφαλώς τις αρχές ασφα-
λείας και τις μυστικές υπηρε-
σίες, αναχώρησαν «σιωπηλά» 
σε ανύποπτο χρόνο και πλέον 
έχουν διαμοιραστεί κυρίως σε 
Καναδά, Βέλγιο και Γερμανία.

Η επιχείρηση φυγάδευσης 
των οκτώ στρατιωτικών που 
διέμεναν σε Αστυνομικό Τμήμα 
της Δυτικής Αττικής και ακο-
λούθως σε εγκαταστάσεις της 
ΕΛ.ΑΣ. και των Ενόπλων Δυ-
νάμεων στη βορειοανατολική 
Αττική, φέρεται να πραγματο-
ποιήθηκε σε δύο φάσεις, το 
περασμένο καλοκαίρι και σε 
δεύτερο χρόνο λίγο αργότερα, 
χωρίς να υπάρξει καμιά διαρ-
ροή για τις κινήσεις τους. Το 
αίσιο τέλος του εγχειρήματος, 
μάλιστα, προκάλεσε ανακού-
φιση σε όσους είχαν επιφορ-
τιστεί με την ασφάλειά τους, 
αφού πάντοτε ελλόχευε ο κίν-

δυνος αρπαγής τους από το 
καθεστώς της Αγκυρας, όπως, 
εξάλλου, συνέβη με αντικα-
θεστωτικούς που είχαν βρει 
καταφύγιο σε άλλες χώρες. 
Η ασφαλής αναχώρησή τους 
επετεύχθη μετά από επαφές 
των ίδιων και μελών των οι-
κογενειών τους (σ.σ. ασφαλώς 
με ελληνική επιτήρηση) προ-
κειμένου να γίνουν δεκτοί στις 
χώρες όπου τελικά μετέβησαν, 
όπως ακριβώς συνέβη και με 
άλλους διωκόμενους συμπα-
τριώτες τους, μετά την από-
πειρα ανατροπής του τούρκου 
προέδρου Ερντογάν.

Ενας από τους ανθρώπους-
κλειδιά στην υπόθεση ήταν ο 
δικηγόρος και καθηγητής της 
Νομικής Σχολής Αθηνών Χρί-
στος Μυλωνόπουλος, ο οποίος 
εκπροσώπησε κάποιους εκ των 
οκτώ, χειρίσθηκε κρίσιμες πτυ-
χές των δικαστικών ενεργειών 
τους και σήμερα επιβεβαιώνει 
ότι πλέον βρίσκονται μακριά 
από την Ελλάδα. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, δε, στα τέλη 
του 2020 υπήρξαν ενέργειες 
ώστε να εξαλειφθούν ποινές 
φυλάκισης με αναστολή που 
τους είχαν επιβληθεί από τις 
δικαστικές αρχές της Θράκης 
για παράνομη είσοδο στη χώ-
ρα. Ετσι, ξεπεράστηκε και το 
τελευταίο εμπόδιο στη διαδι-

κασία μετάβασής τους σε άλ-
λες χώρες.

 
Κατηγορίες

Η κυβέρνηση Ερντογάν κα-
τηγορεί τους οκτώ ότι είχαν 
κομβικό ρόλο σε αιματηρές 
επιθέσεις στην Κωνσταντινού-
πολη και κυρίως στις γέφυρες 
του Βοσπόρου τη νύχτα του 
πραξικοπήματος. Για τον λό-
γο αυτό, μάλιστα, κοινοποίη-
σε στις ελληνικές Αρχές οπτι-
κό υλικό με τις κινήσεις τους 
τις κρίσιμες ώρες, πριν τελικά 
προσγειωθούν με το ελικόπτε-
ρο UH-60 Black Hawk στον 
Εβρο. Από την πλευρά τους, 
οι στρατιωτικοί, μέσω υπομνη-
μάτων τους, υποστήριξαν ότι 
εκτελούσαν μόνο διασωστι-
κή επιχείρηση. Και ξεκαθάρι-
σαν: «Δεν υπήρξαμε ποτέ ούτε 
πραξικοπηματίες, ούτε τρομο-

κράτες και δεν είχαμε οποια-
δήποτε τύπου ανάμειξη με την 
οργάνωση FETO του Φετου-
λάχ Γκιουλέν».

Σταθμίζοντας τα δεδομένα, 
η Αθήνα δεν έκανε δεκτά - σε 
διάφορες φάσεις - το αίτημα 
έκδοσής τους στη γείτονα, πα-
ρότι ο Ερντογάν και τα μέλη 
της κυβέρνησής του το επανέ-
φεραν σε κάθε επαφή τους με 
έλληνες αξιωματούχους. Μά-
λιστα, τον Μάιο του 2018, ο 
Αρειος Πάγος, επικαλούμενος 
διεθνείς συμβάσεις, αρνήθηκε 
οριστικά την έκδοσή τους, με 
την αιτιολογία ότι δεν θα τύγ-
χαναν δίκαιης δίκης, ενώ δεν 
τους έκρινε ένοχους ή αθώους 
για όσα τους καταλογίζει το 
τουρκικό κράτος. Εν συνεχεία, 
κατόπιν διάσκεψης της Ολομέ-
λειας του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας, οι τούρκοι στρατιω-

τικοί αφέθηκαν ελεύθεροι και 
με ταξιδιωτικά έγγραφα στη 
διάθεσή τους, προκειμένου να 
μεταβούν σε όποια χώρα επι-
θυμούσαν.

Τον συναγερμό των Αρχών, 
κατά τα πέντε και πλέον χρό-
νια της παραμονής τους στην 
Ελλάδα, ενέτειναν δημοσιεύ-
ματα σε τουρκικά ΜΜΕ, σύμ-
φωνα με τα οποία, πράκτο-
ρες της ΜΙΤ θα επιχειρούσαν 
απαγωγή τους, στα πρότυπα 
αντίστοιχων επιχειρήσεων με 
στόχο εχθρούς του Ερντογάν 
στο Κόσοβο και αλλού. Οπως, 
εξάλλου, αναφέρουν έμπειρα 
στελέχη των αρχών ασφαλεί-
ας, αν κάτι τέτοιο επιτυγχά-
νονταν θα εξέθετε ανεπανόρ-
θωτα τη χώρα. Για τον λόγο 
αυτό, στη φρούρησή τους, πέ-
ρα από εξειδικευμένα στελέχη 
της ΕΛ.ΑΣ., συμμετείχε κλιμά-

κιο της ΕΥΠ, το οποίο συνέ-
τασσε διαρκώς πληροφορια-
κά δελτία, ενώ οι έξοδοι της 
ομάδας των στρατιωτικών εί-
χαν περιοριστεί στις απολύτως 
απαραίτητες, ιδίως μέχρις ότου 
φτάσουν στην Ελλάδα και οι 
στενοί συγγενείς τους. Υπεν-
θυμίζεται, δε, ότι κατά τις φο-
νικές πυρκαγιές του 2018 στο 
Μάτι υπήρξαν αναφορές ότι 
βρίσκονταν σε κατασκήνωση 
της περιοχής, πληροφορία που 
σήμερα δεν διαψεύδεται.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι 
τούρκοι αντικαθεστωτικοί που 
από το 2016 έχουν περάσει 
στη χώρα μας ανέρχονται σε 
περίπου 20.000, ενώ την τε-
λευταία τετραετία τουλάχιστον 
9.000 από αυτούς έχουν ζητή-
σει πολιτικό άσυλο.
Βασίλης Λαμπρόπουλος - 
Tanea.gr 

Εκτός Ελλάδας οι 8 Τούρκοι στρατιωτικοί 
που κατηγορήθηκαν ως πραξικοπηματίες

ΑΠΟΚΑΛΥΨΉ ΑΠΟ «ΤΑ ΝΕΑ»      
                               
Οι στρατιωτικοί που είχαν φτάσει με 
ελικόπτερο στην Αλεξανδρούπολη και  
έγιναν αφορμή για περαιτέρω όξυνση 
στις σχέσεις Αθήνας – Αγκυρας. Οι 
παρασκηνιακές κινήσεις, οι απειλές και 
τα κρησφύγετά τους

Το πρόσφατο περιστατικό στον 
Έβρο ποταμό με τραγικό αποτέλε-
σμα μια ακόμα μετανάστρια να χάσει 
τη ζωή της δημιουργεί εύλογα οργή 
και προβληματισμό.

Οι πρόσφυγες και μετανάστες εί-
ναι τα θύματα των ιμπεριαλιστικών 
πολέμων, της καπιταλιστικής εκμε-
τάλλευσης, της αντιμεταναστευτικής 
πολιτικής της ΕΕ, των κυκλωμάτων 
διακινητών.

Το περιστατικό επίσης δημιουργεί 
προβληματισμό γιατί πάντα σε τέτοια 
γεγονότα στα σύνορα ελλοχεύει ο 
κίνδυνος προβοκάτσιας με απρόβλε-
πτες συνέπειες ειδικά στις σημερινές 
συνθήκες που ζούμε.

Οι ευθύνες των ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ που 
υπέγραψαν και εφαρμόζουν τη Συμ-

φωνία ΕΕ - Τουρκίας του 2016, τον 
Κανονισμό του Δουβλίνου και τις άλ-
λες αντιδραστικές διατάξεις της ΕΕ 
είναι μεγάλες.

Αυτές τις συνέπειες της πολιτικής 
τους βιώνουν στο πετσί τους οι πρό-
σφυγες και μετανάστες, αλλά και οι 
κάτοικοι του Έβρου, των νησιών και 
άλλων περιοχών της χώρας, όπου 
στήνονται τα σύγχρονα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης.

Ο αγώνας τώρα πρέπει να ενταθεί:
• Κανένα στρατόπεδο συγκέντρω-

σης στη Θράκη και τα νησιά.
• Κατάργηση προβλέψεων για δι-

αδικασίες ασύλου στην πρώτη χώρα 
υποδοχής και της Κοινής Δήλωσης ΕΕ 
- Τουρκίας. Να μετακινηθούν οι πρό-
σφυγες και μετανάστες στις χώρες 
πραγματικού προορισμού τους και 
εκεί να αιτηθούν άσυλο. Να κλείσουν 
όλα τα hot spots στα νησιά του Αι-
γαίου, καμιά δομή πολύμηνου εγκλω-
βισμού, όπως και να ονομαστεί, σε 

Αιγαίο και Έβρο.
• Η κυβέρνηση να απαιτήσει από 

την ΕΕ και τον ΟΗΕ να οργανώσουν 
διαδικασίες υποβολής αιτήσεων ασύ-
λου μέσα στην Τουρκία και απευθεί-
ας μετακίνηση των προσφύγων και 
μεταναστών στις χώρες προορισμού 
τους, ώστε να σταματήσει το επικίν-

δυνο και πολλές φορές θανατηφόρο 
πέρασμα προς τα νησιά του Αιγαίου, 
αλλά και από τον Έβρο.

• Να στελεχωθούν οι Υπηρεσίες 
Ασύλου προκειμένου να επιταχυν-
θούν οι διαδικασίες εξέτασης των αι-
τήσεων που έχουν γίνει, η χορήγηση 
ταξιδιωτικών εγγράφων και αδειών 

διαμονής.
• Για όσους επιθυμούν να παρα-

μείνουν στην Ελλάδα, να ληφθούν 
άμεσα μέτρα στήριξης από το κρά-
τος και όχι τις ΜΚΟ για τη σχεδια-
σμένη ένταξή τους στην εργασία και 
την κοινωνία.

• Να σταματήσει κάθε συμμετοχή 
και στήριξη της χώρας στις επιχει-
ρήσεις του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της ΕΕ, 
που διαιωνίζουν τον πόλεμο και τις 
καταστροφές για τους λαούς.

Είναι ανάγκη να δυναμώσει η πάλη 
ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, 
ενάντια στην αιτία που δημιουργεί 
την προσφυγιά και τη μετανάστευ-
ση, ενάντια στην εμπλοκή της χώρας 
μας, να δυναμώσει η αλληλεγγύη σε 
όλους τους λαούς που υποφέρουν 
από τον πόλεμο και την εκμετάλλευ-
ση που δε θα πάψουν να υπάρχουν 
όσο υπάρχει το σύστημα που τα γεν-
νά και τα τρέφει.

«Προβληματισμός από το επεισόδιο στον Έβρο 
με πυροβολισμούς και θύμα μετανάστρια»
Τι αναφέρει η 
ανακοίνωση του ΚΚΕ 
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Για «αδίστακτα άτομα» κά-
νουν λόγο σε δηλώσεις τους 
συνδικαλιστές-εκπρόσωποι 
των αστυνομικών συνορια-
κών φυλάκων, με αφορμή το 
περιστατικό θανάτου μίας με-
τανάστριας, από πυροβολισμό 
που εικάζεται ότι δέχθηκε από 
διακινητές στον ποταμό Έβρο, 
στην περιοχή Σουφλίου, ανα-
φέρει η ΕΡΤ. Σύμφωνα με την 
επίσημη ενημέρωση της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, το περι-
στατικό συνέβη λίγο πριν τις 9 
το βράδυ του Σαββάτου, όταν 
οι αστυνομικοί του Τμήματος 
Συνοριακής Φύλαξης Σουφλί-
ου αντιλήφθηκαν κίνηση στην 
τουρκική πλευρά του ποταμού, 
από ομάδα ατόμων που επιβι-
βαζόταν σε πλαστική βάρκα με 
σκοπό να περάσουν στο ελλη-

νικό έδαφος. Για την αποτρο-
πή τους, οι ελληνικές αστυνο-
μικές δυνάμεις προχώρησαν 
σε χρήση φακών και με φω-
νητικές προειδοποιήσεις δή-
λωσαν την παρουσία και την 
ιδιότητά τους. 

Εκείνη την ώρα ξεκίνησαν 
να ακούγονται πυροβολισμοί, 
με αποτέλεσμα οι συνοριακοί 
φύλακες να σπεύσουν να κα-
λυφθούν και να απαντήσουν 
με προειδοποιητικές βολές 
στον αέρα. Οι ριπές από την 
τουρκική όχθη συνεχίζονταν 
αδιάκοπα και όταν η βάρκα 
έφρασε στην ελληνική πλευρά, 
αποβιβάστηκαν πέντε άτομα, 
ενώ άλλα τέσσερα, που είχαν 
πέσει στα νερά του ποταμού, 
επέστρεψαν κολυμπώντας στο 
τουρκικό έδαφος. Η νεκρή γυ-

ναίκα βρέθηκε να επιπλέει και 
η σορός της ανασύρθηκε από 
τους συνοριακούς φύλακες 
στην ελληνική όχθη. 

Από την ιατροδικαστική 
έρευνα που ακολούθησε, δια-

πιστώθηκε ότι η γυναίκα έφερε 
τραύμα από πυροβολισμό στην 
πίσω δεξιά θωρακική χώρα, 
τον οποίο δέχθηκε σχεδόν εξ 
επαφής από όπλο μικρού δι-
αμετρήματος, που σύμφωνα 

με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, δεν 
χρησιμοποιείται ούτε από τους 
Έλληνες συνοριοφύλακες ούτε 
από τους Τούρκους στρατοχω-
ροφύλακες. Όπως ανέφεραν 
οι διασωθέντες του περιστα-

τικού, ανάμεσά τους και ένας 
ανήλικος, είχαν πληρώσει από 
2.000 ευρώ ο καθένας σε κύ-
κλωμα διακίνησης στην Κων-
σταντινούπολη, για τη μεταφο-
ρά τους στην Αθήνα. 

Για «αδίστακτα άτομα» κάνουν 
λόγο εκπρόσωποι των αστυνομικών 
συνοριακών φυλάκων

ΜΕ ΑΦΟΡΜΉ ΤΟ ΠΕΡΊΣΤΑΤΊΚΟ 
ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΊΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΊΑΣ, 
ΑΠΟ ΠΥΡΟΒΟΛΊΣΜΟ ΠΟΥ 
ΕΊΚΑΖΕΤΑΊ ΟΤΊ ΔΕΧΘΉΚΕ ΑΠΟ 
ΔΊΑΚΊΝΉΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΕΒΡΟ  
                               
Η επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής 
Αστυνομίας για το συμβάν

Την τελευταία εβδομάδα 
δεκάδες πρόσφυγες βρίσκο-
νται εγκλωβισμένοι στην πε-
ριοχή του Έβρου, κοντά στο 
Διδυμότειχο, όπως αναφέρει 
το alterthess.gr.

Σύμφωνα με το σχετικό δη-
μοσίευμα (των Στ. Πουλημέ-
νη, Zulkuf Mourat Bora, βί-
ντεο: Θεόφιλος Καλαϊτζίδης) 

οι πρόσφυγες –μεταξύ των 
οποίων παιδιά και γυναίκες– 
ζουν σε αντίξοες συνθήκες, 
εκτεθειμένοι στη βροχή και το 
κρύο, κι ενώ επιδεινώνονται 
οι καιρικές συνθήκες. Ζουν σε 
πρόχειρες τέντες,  κάτω από 
τα δένδρα, φοβούμενοι την 
επαναπροώθησή τους στην 
Τουρκία, ενώ καταγγέλλουν 

ότι έχουν δεχθεί βία στο πρό-
σφατο παρελθόν από τις ελ-
ληνικές αρχές στην προσπά-
θειά τους να περάσουν στην 
Ελλάδα.

Πολλοί καταγγέλλουν μά-
λιστα ότι έχουν επαναπροω-
θηθεί αφού κρατήθηκαν για 
ώρες από τις ελληνικές αρχές, 
ενώ κάνουν έκκληση για βοή-
θεια προκειμένου η σύλληψή 
τους από την αστυνομία να 
μην οδηγήσει σε ένα ακόμη 
βίαιο επεισόδιο επαναπροώ-
θησης στην Τουρκία.
Ρεπορτάζ: alterthess.gr

Πολλοί καταγγέλλουν ότι έχουν 
επαναπροωθηθεί από τις ελληνικές αρχές, 
ενώ κάνουν έκκληση για βοήθεια

Ο Αντιπεριφερειάρχης 
Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς 
δέχθηκε στο Γραφείο του 
τον Αρχηγό του Γενικού Επι-
τελείου Στρατού, Αντιστράτη-
γο Χαράλαμπο Λαλούση, στο 
πλαίσιο της επίσκεψής του σε 
στρατιωτικές μονάδες της πε-
ριοχής μας.

Στη συνάντηση που εί-

χε εθιμοτυπικό χαρακτήρα, 
υπογραμμίστηκε η άριστη, 
διαχρονική συνεργασία των 
υπηρεσιών της Περιφερεια-
κής Ενότητας Έβρου και του 
Συντονιστικού Οργάνου Πολι-
τικής Προστασίας με τις ένο-
πλες δυνάμεις, ιδιαίτερα σε 
περιπτώσεις έκτακτης ανά-
γκης. Παράλληλα τονίστηκε 

ότι και στη νέα αντιπυρική 
περίοδο, ο στρατός θα δια-
θέσει προσωπικό, μέσα και 
υλικά, με στόχο την πρόληψη 
και επιτήρηση, την κατάσβεση 
και την παροχή κάθε δυνατής 
βοήθειας.

 Τον Αρχηγό ΓΕΣ συνόδευ-
αν ο Διοικητής του Δ' Σώμα-
τος Στρατού Αντιστράτηγος 
Ιωάννης Τσιόπλος και ο Διοι-
κητής της XII Μηχανοκίνητης 
Μεραρχίας Πεζικού «Έβρου», 
Υποστράτηγος Παναγιώτης 
Καβιδόπουλος.

Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη 
Έβρου με τον Αρχηγό Γενικού 
Επιτελείου Στρατού
Εκτός των άλλων τονίστηκε ότι και στη νέα 
αντιπυρική περίοδο, ο στρατός θα διαθέσει 
προσωπικό, μέσα και υλικά

Εγκλωβισμένοι πρόσφυγες 
κοντά σε περιοχή του 
Διδυμοτείχου
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Καμία σχέση με τα προ-
ηγούμενα χρόνια δεν έχει η 
κίνηση που  παρατηρείται τα 
τελευταία 24ωρα στα κρεο-
πωλεία του Έβρου. Διανύου-
με ήδη τις πρώτες ημέρες της 
Μεγάλης Εβδομάδας και οι 
καταναλωτές είναι ιδιαίτερα 
συγκρατημένοι με τις αγο-
ρές ή τις παραγγελίες τους, 
ενώ ιδιαίτερος είναι ο προ-
βληματισμός από το γεγονός 
ότι επιδεικνύεται προτίμηση 
στα τμήματα κρεοπωλείων 
των μεγάλων σούπερ μάρ-
κετς αντί των παραδοσιακών.

Οι διαρκείς ανατιμήσεις 
στα προϊόντα από τα οποία 
αποτελείται το πασχαλινό 
τραπέζι, δεν αφήνουν μεγά-
λα περιθώρια για γενναίες 
αγορές όπως συνηθίζονταν 
από τα νοικοκυριά. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι η αύξηση 
των τιμών στο αρνί, το κα-
τσίκι και άλλα είδη που πω-
λούνται στα κρεοπωλεία για 
τις εορτές του Πάσχα, φτάνει 
το 40% σε σχέση με πέρυσι 
και το 60% με τα προ διετί-
ας- τριετίας επίπεδα. 

«Δυστυχώς, η κίνηση των 
καταναλωτών στα κρεοπω-
λεία του Έβρου, κάθε άλλο 
παρά παραμονές του Πάσχα, 
θυμίζει. Το πλέον χαρακτη-
ριστικό είναι ότι δεν υπάρ-
χουν παραγγελίες για αρνί 
στη σούβλα, αλλά ο κόσμος 
περιορίζεται σε μπούτι αρνιού 
και άλλα είδη που θα μαγει-
ρευτούν σε φούρνο κ.λ.π. Οι 
τιμές στα προς πώληση εί-
δη έχουν ανέβει σημαντικά, 
πρόκειται για τις μεγαλύτε-
ρες αυξήσεις στα χρονικά, 
αποτέλεσμα της αλυσίδας 
των ανατιμήσεων, ξεκινώ-
ντας από τις ζωοτροφές. Εί-
ναι αλήθεια, ότι ο κόσμος 
δεχόμενος την ομοβροντία 
των αυξήσεων έχει στραφεί 
και κοιτά προς τα σημεία πώ-
λησης κρέατος στα μεγάλα 
μάρκετς, όμως τίποτα δεν συ-
γκρίνεται η ποιότητα των πα-
ραδοσιακών κρεοπωλείων…»  
δήλωσε στη ΓΝΩΜΗ ο πρόε-
δρος των Κρεοπωλών νομού 
Έβρου Στάθης Ευσταθίου. 

Σύμφωνα με την Πανελλή-
νια Ομοσπονδία Καταστημα-
ταρχών Κρεοπωλών, οι τιμές 
των αμνοεριφίων κυμάνθη-
καν:

•  Το 2020 έως 9,5 ευρώ 
/ κιλό.

• Το 2021 έως 13,5 ευ-
ρώ / κιλό.

• Εφέτος οι εκτιμήσεις εί-
ναι ότι θα κυμανθούν έως και 
16 ευρώ / κιλό.

«Οι τιμές αλλάζουν κάθε 
μέρα» παρατηρεί ο πρόεδρος 
του Κτηνοτροφικού Συλλό-
γου Καβάλας, ο κος Νίκος 
Δημόπουλος και σημειώνει 
ότι μετά τις εξαγωγές για το 
Καθολικό Πάσχα τα αμνοε-
ρίφια της AMΘ, πωλούνται 
προς 7 και 8 ευρώ σφάγια.

«Θα υπάρχει η τάση η τιμή 
να ανέβει κι άλλο γιατί δεν 
υπάρχουν ζώα και η ζήτηση 
στην αγορά είναι αυξημένη» 
δηλώνει στην ΕΡΤ Κομοτηνής 
και στην εκπομπή “Καθημερι-
νές Ιστορίες” και εξηγεί ότι 
πάντοτε η τιμή του αρνιού 
και του εριφίου είναι συνάρ-
τηση και άλλων παραγόντων 
πέραν της ζήτησης.

Κάνοντας το “ταμείο” με 
την φετινή τιμή πώλησης ση-
μειώνει: «Με αυτή την τιμή 
δεν βγαίνει, το κόστος της 
παραγωγής έχει διπλασια-
στεί» προσθέτοντας ο κος 
Δημόπουλος ότι: «Το κόστος 
της ενέργειας έχει τριπλασια-
στεί και το κόστος των καυσί-
μων έχει ανέβει τουλάχιστον 
40%.» σημειώνοντας με νόη-
μα πως όλα είναι «αλυσίδα».

Η παραγωγή της αν.Μ.Θ. 
καλύπτει τη ντόπια ζήτηση 
και τη ζήτηση άλλων περιο-
χών. «Κυρίως οι έμποροι που 
αγοράζουν είναι από άλλες 
περιοχές» δηλώνει ο κος Δη-
μόπουλος και εξηγεί «Η ΑΜΘ. 
και η Κεντρική Μακεδονία εί-
ναι οι περιοχές με τη μεγα-
λύτερη παραγωγή. Έρχονται 
από Αθήνα , Θεσσαλονίκη, 
από παντού για να πάρουν 
σφάγια και να τα εμπορευ-
θούν».

Εντατικοί έλεγχοι  
Εντατικούς ελέγχους 

πραγματοποιούν οι υπηρε-
σίες της Δημόσιας Κτηνιατρι-
κής της αν.Μ.Θ. σε μια προ-
σπάθεια να προστατεύσουν 
τους καταναλωτές. Μιλώντας 
στην ΕΡΤ Κομοτηνής ο κος 
Νίκος Φωτεινιάς, προϊστάμε-
νος της Γενικής Διεύθυνσης 
Κτηνιατρικής ΑΜΘ όχι μόνο 
πραγματοποιούνται οι έλεγ-

χοι αλλά επιδιώκεται να δι-
ασφαλιστεί ότι ό,τι οδηγείται 
προς το σφαγείο ήταν πραγ-
ματικά κατάλληλο και για 
σφαγή και για κατανάλωση.

«Πραγματοποιήθηκαν 
έλεγχοι στα σφαγεία ώστε 
να διαπιστωθεί η καταλλη-
λότητά τους η υγειονομική» 
διαβεβαίωσε ο κος Νίκος 
Φωτεινιάς και εξήγησε ότι 
ελέγχονται τα ζώα πριν οδη-
γηθούν στο σφαγείο, ώστε 
να έχουν τις προβλεπόμενες 
σημάνσεις, που πιστοποιούν 
ότι το σφάγιο είναι κατάλλη-
λο για κατανάλωση.

«Οι καταναλωτές πρέπει 
πάντα να προσέχουν αυτό 
που παίρνουν από το κρεο-
πωλείο, να είναι σφραγισμέ-
νο από την Κτηνιατρική Υπη-
ρεσία» είπε και εξήγησε ότι: 
«Τα αρνιά και όλα τα κρέατα 
έχουν την ωοειδή σφραγί-
δα όταν οδηγούνται από το 
σφαγείο στο κρεοπωλείο», τη 
σφραγίδα έγκρισης, όπως την 
ονόμασε, όπου για τα ελληνι-
κής εκτροφής ή τα ευρωπα-
ϊκής κοινότητας που σφάζο-
νται στην Ελλάδα το χρώμα 
είναι τουρκουάζ, λαμπρό κυ-
ανό. « Είναι ένας κωδικός, 
ο Ε133 με τον οποίο είναι 
σφραγισμένα αυτά τα ζώα» 
είπε σημειώνοντας ότι «Θα 
είναι ωοειδής η σφραγίδα και 
στο εσωτερικό της απωτυπω-
μένος ο κωδικός της σφαγής 
όπου σφάχτηκε».

Για την κάλυψη των επι-
πλέον αναγκών, λόγω των 
ημερών του Πάσχα, έχουν 
ανασταλεί οι άδειες με τους 
ελέγχους να συνεχίζονται 
εντατικά σε σφαγεία, κρεο-
πωλεία και λαϊκές αγορές.

Πρόστιμα, προς το παρόν 
δεν έχουν επιβληθεί, δεν 
έλειψαν όμως στο πρόσφατο 
παρελθόν κυρίως σε σφαγεία 
της περιοχής, επρόκειτο για 
πρόστιμα για μη σωστή- κα-

τάλληλη σφαγή. «Έχουν βελ-
τιωθεί πάρα πολύ οι εγκατα-
στάσεις, είναι καθαρές πλέον 
δεν έχουμε να φοβηθούμε τί-
ποτα για να τα παρουσιάσου-
με έναντι τον Ευρωπαίων» 
διαβεβαίωσε ο κος Φωτει-
νιάς προτρέποντας τους κα-
ταναλωτές να ελέγχουν και 
οι ίδιοι προσεκτικά τα κρέατα.

Συμβουλές προς 
καταναλωτές 

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής 
της Περιφέρειας ΑΜΘ, ενό-
ψει του Πάσχα, ενημερώνει 
το καταναλωτικό κοινό για 
τα παρακάτω: 

Α.  Όσον αφορά το Kρέας 
και τα προϊόντα του:

1. Τα ζώα που προορίζο-
νται για την παραγωγή κρέ-
ατος σφάζονται σε εγκεκρι-
μένα σφαγεία, υπόκεινται 
υποχρεωτικά σε κτηνιατρι-
κούς ελέγχους και φέρουν 
σήμανση καταλληλότητας 
(ωοειδή σφραγίδα) στα δύο 
ημιμόριά τους με τα παρα-
κάτω διακριτικά α)τον κωδι-
κό του σφαγείου, β)τη χώρα 
σφαγής και γ)το Ακρωνύμιο 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(Ε.Κ).

2. Απαγορεύεται από την 
Εθνική και την Ευρωπαϊκή 
νομοθεσία η σφαγή ζώων 
στις κτηνοτροφικές εκμεταλ-
λεύσεις  με σκοπό την εμπο-
ρία ή και η διάθεση σφάγι-
ων από πλανοδίους πωλητές.

3. Τα αμνοερίφια α)Ελ-
ληνικής εκτροφής, β) εκτρο-
φής σε χώρες  της Ε. Κ  που  
εσφάγησαν στην Ελλάδα φέ-
ρουν σφραγίδα καταλληλό-
τητας χρώματος τυρκουάζ 
(Ε133 Λαμπρό Κυανό CFC).

4. Τα αμνοερίφια που 
έχουν εκτραφεί και  σφαγεί 
σε  Κοινοτικές χώρες  φέρουν 
σφραγίδα καταλληλότητας με  
χρώμα επιλογής της χώρας.

5. Αμνοερίφια Τρίτων Χω-

ρών (έκτος Ε.Κ.)  ανεξάρτητα 
από τον τόπο σφαγής (Ελ-
λάδα ή Τρίτη Χώρα) φέρουν 
σφραγίδα χρώματος καστανό 
(Ε155 καστανό ΗΤ).

6. Στο κρεοπωλείο, πέρα 
από τις σφραγίδες, το σφά-
γιο συνοδεύεται από επιση-
μάνσεις (ετικέτες) στις οποίες 
αναγράφονται, η χώρα και ο 
κωδικός εκτροφής της εγκα-
τάστασης του ζώου, η χώρα  
γέννησης, η χώρα πάχυνσης, 
η  ημερομηνία σφαγής, το εί-
δος του ζώου (αμνός/ερίφιο, 
πρόβατο, χοίρος) επιπλέον 
για τα βοοειδή αναγράφεται 
η ηλικία και ο αριθμός ενω-
τίου του ζώου.

7. Το κρέας και τα παρα-
προϊόντα (έντερα, συκωτα-
ριές, κ.λπ.) πρέπει να πω-
λείται μέσα από ψυχόμενες 
προθήκες για  να προστατεύ-
ονται από κινδύνους επιμό-
λυνσης (σκόνη, έντομα κ.λπ.). 
Η θερμοκρασία δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τους 7οC για 
το κρέας και τους 3οC για τα 
νωπά παραπροϊόντα.

8. Τα κατεψυγμένα εντό-
σθια θα πρέπει να διατηρού-
νται αποκλειστικά σε κατα-
ψύκτη (Θ < - 18οC) και να 
διατίθενται με τη συσκευα-
σία τους. Η συσκευασία πρέ-
πει να έχει τις απαραίτητες 
επισημάνσεις αναφορικά με 
την ημερομηνία παραγωγής 
και λήξης, την επωνυμία πα-
ρασκευαστή και τον κωδικό 
της εγκατάστασης παραγω-
γής. Τα κατεψυγμένα προϊ-
όντα απαγορεύεται να απο-
ψύχονται σε θέσεις λιανικής 
πώλησης και να διατίθενται 
ως νωπά.

Β.  Όσον αφορά τα αυγά:
1. Τα αυγά πρέπει να προ-

έρχονται από εγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις και αυτό θα 
πρέπει να αποτυπώνεται τό-
σο στη συσκευασία τους όσο 
και στο κέλυφος. Στο κέλυ-

φος τίθεται  σφραγίδα με το 
διακριτικό αριθμό του παρα-
γωγού (π.χ. 1 EL 72095). Ο 
αριθμός αυτός από αποτελεί-
ται από τρία τμήματα:

-μονοψήφιο αριθμό, που 
υποδηλώνει τη μέθοδο 
εκτροφής (0 Βιολογική Πα-
ραγωγή, 1 Ελευθέρας Βο-
σκής, 2 Δάπεδο με Στρωμνή, 
3 Εμπλουτισμένοι Κλωβοί)

-κωδικό χώρας παραγω-
γής (π.χ. EL = Ελλάδα, BG = 
Βουλγαρία)

-κωδικό αριθμό ταυτο-
ποίησης της εκτροφής (π.χ. 
72095)

2. Στις λαϊκές αγορές, όταν 
πωλούνται αυγά χύμα, πρέ-
πει απαραίτητα στο σημείο 
πώλησης, να αναγράφεται 
η επωνυμία και η διεύθυνση 
του παραγωγού.

3. Η ημερομηνία ελάχι-
στης διατηρησιμότητας των 
αυγών είναι  28 ημέρες από 
την ημέρα της γέννησης τους, 
όταν διατηρούνται σε δροσε-
ρό μέρος. 

4. Συστήνεται να αποφεύ-
γεται το πλύσιμο των αυγών 
πριν την αποθήκευσή τους 
(σε θερμοκρασία δωματίου 
ή ψυγείο), γιατί το νερό κα-
ταστρέφει τη βιολογική μεμ-
βράνη μεταξύ των πόρων του 
κελύφους, καθιστώντας τα 
αυγά ευάλωτα σε βακτηρια-
κές επιμολύνσεις.

5. Τα αυγά δεν πρέπει να 
έχουν ακάθαρτο, ραγισμένο 
και μη φυσιολογικό κέλυφος.

Η Δ/νση Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας ΑΜΘ συστήνει 
σε  όλους τους καταναλωτές, 
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί 
και να προμηθεύονται τρόφι-
μα από εγκεκριμένες εγκατα-
στάσεις, τα οποία φέρουν σή-
μανση καταλληλόλητας.

Κική Ηπειρώτου – 
Γιώργος Πανταζίδης

Τίποτα δεν θυμίζει Μεγάλη Βδομάδα 
στα κρεοπωλεία του Έβρου 

ΕΩΣ ΚΑΊ 40% ΟΊ ΑΥΞΉΣΕΊΣ ΣΕ 
ΣΧΕΣΉ ΜΕ ΠΕΡΥΣΊ ΣΕ ΚΑΤΣΊΚΊ 
ΚΑΊ ΑΡΝΊ, ΟΊ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 
ΠΕΡΊΟΡΊΖΟΝΤΑΊ ΣΤΊΣ «ΑΠΟΛΥΤΩΣ 
ΑΠΑΡΑΊΤΉΤΕΣ» ΑΓΟΡΕΣ ΕΝ ΜΕΣΩ 
ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ 
ΑΚΡΊΒΕΊΑΣ  
                               
Εντατικοί έλεγχοι σε σφαγεία, 
κρεοπωλεία και λαϊκές αγορές – 
Συμβουλές από τη Δ/νση Κτηνιατρικής 
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Την Παρασκευή (15/4) πραγ-
ματοποιήθηκε στο δάσος της 
Τσίγγλας στο Διδυμότειχο μία 
σημαντική πρωτοβουλία από 
πλευράς οικολογικής συνείδη-
σης και εθελοντισμού .

Κατόπιν απόφασης της Δι-
οικήτριας της Σχολής Δοκίμων 

Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου κ. 
Πουρναρά Αναστασίας αλλά και 
την πολύτιμη βοήθεια των μελ-
λοντικών Αστυφυλάκων , πραγ-
ματοποιήθηκε καθαρισμός ενός 
μεγάλου τμήματος του δάσους.

Αρχικά , όλοι οι εθελοντές ξε-
κίνησαν με τον καθαρισμό σκου-

πιδιών διαφόρου μεγέθους και 
ύστερα προχώρησαν στον καθα-
ρισμό πευκοβελόνων, ενόψει της 
αντιπυρικής περιόδου, οι οποίες 
αποτελούν ιδιαίτερο κίνδυνο εν-
δεχόμενης πυρκαγιάς.

Στην παραπάνω εθελοντική 
δράση παρέστη ο Δήμαρχος Δι-
δυμοτείχου κ. Ρωμύλος Χατζη-
γιάννογλου , όπως επίσης και ο 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσι-
ών –Δόμησης και Προγραμματι-
σμού κ. Μπιλιακάκης Παρασκευ-
άς , οι όποιοι με τη σειρά τους 
ευχαρίστησαν θερμά τόσο την 
Διοικήτρια της Σχολής όσο και 
τους/τις εθελοντές/τριες για την 
σπουδαία και ανιδιοτελή προ-
σφορά τους.

«Χρέος όλων μας , μικρών και 
μεγάλων , είναι να σεβόμαστε 
αυτό το πλούσιο δώρο της φύ-
σης και διατηρούμε καθαρό το 
δάσος μας» αναφέρει το μήνυμα 
του Δήμου Διδυμοτείχου. 

Καθαρισμός μεγάλου τμήματος του 
δάσους της Τσίγγλας στο Διδυμότειχο

ΣΉΜΑΝΤΊΚΉ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ 
ΟΊΚΟΛΟΓΊΚΉΣ ΣΥΝΕΊΔΉΣΉΣ 
ΚΑΊ ΕΘΕΛΟΝΤΊΣΜΟΥ ΜΕ ΤΉ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΚΑΊ 
ΜΕΛΩΝ ΤΉΣ ΣΧΟΛΉΣ ΔΟΚΊΜΩΝ 
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ  
   
«Χρέος όλων μας , μικρών και μεγάλων , είναι 
να σεβόμαστε αυτό το πλούσιο δώρο της 
φύσης και διατηρούμε καθαρό το δάσος μας» 
αναφέρει το μήνυμα του Δήμου

Μετά από ένα μεγάλο με-
ταναστευτικό ταξίδι και αφού 
διέσχισε δεκάδες χώρες ο Ρή-

σος, ο ενήλικος Κραυγαετός 
που δακτυλιώθηκε πέρσυ στο 
Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς 

Λευκίμης Σουφλίου, επέστρεψε 
και πάλι μαζί μας! 

Το πουλί ξεκίνησε το ταξί-
δι της μετανάστευσης από το 
Εθνικό Πάρκο στις 28/09/2021. 
Έφτασε μέχρι τη μακρυνή Μπο-
τσουάνα όπου και διαχείμασε. 
Ξεκίνησε το ταξίδι της επιστρο-
φής στις 01/03/2022 και αφού 
διένυσε περίπου 9.000 χλμ σε 
40 μέρες έφτασε και πάλι πίσω 

στο δάσος της Δαδιάς.
Στο χάρτη φαίνεται το ταξίδι 

της επιστροφής. Η πορεία που 
ακολούθησε είναι παραπλήσια 
με την πορεία της μετάβασης 
στο χώρο διαχείμασης.

Όλες αυτές οι πολύτιμες 

πληροφορίες για τη μετακίνη-
ση και τη βιολογία του ενήλι-
κου Κραυγαετού είναι δυνατές 
χάρη στον δορυφορικό πομπό 
που τοποθετήθηκε πέρσυ.

Οι πομποί προμηθεύτηκαν 
και τοποθετήθηκαν με χρημα-

τοδότηση από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υπο-
δομές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη) 

που υλοποιεί από το 2019 
η Μονάδα Διαχείρισης.

Ο Ρήσος επέστρεψε στο Δάσος της Δαδιάς από την Αφρική
Μετά από ένα μεγάλο μεταναστευτικό 
ταξίδι, ο ενήλικος Κραυγαετός, επέστρεψε 
και πάλι στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς 
– Λευκίμης – Σουφλίου
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 Tο πρόγραμμα Erasmus+ 
με τίτλο «Jardin Pedagogique, 
Gaspillage Alimentaire», διε-
τούς διάρκειας, εγκρίθηκε κα-
τά το σχολικό έτος 2020-21 με 
τη συμμετοχή τεσσάρων σχο-
λείων, ένα εκ των οποίων είναι 
το 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρού-
πολης. Τα σχολεία των  εταί-
ρων του προγράμματος είναι 
το ένα από τη Γαλλία, συγκε-
κριμένα οι γυμνασιακές τάξεις 
του επαγγελματικού Κολλεγίου  
Les  Rosiers της πόλης Lisieux 
και δύο σχολεία από τη Ρουμα-
νία, το Scuola Gimnaziala από 
την πόλη Giurgiu και το Scuola 
Gimnaziala, Nr 1, από την πόλη 
Ticleni και το  τέλος το ελληνι-
κό σχολείο, το  2ο Γυμνάσιο της 
Αλεξανδρούπολης. 

Εξαιτίας της πανδημίας, η 
υλοποίησή του ανεστάλη κατά 
τον πρώτο χρόνο και αποφασί-
στηκε η χρονική του επέκταση 
για τα έτη 2021-22 και 2022-
23. Παρά τα εμπόδια και τις κα-
θυστερήσεις, μετά από ένα δι-
άστημα μεγάλης αβεβαιότητας 
για την πορεία του προγράμμα-
τος, πραγματοποιήθηκε τελικά, 
από τις 4 έως τις 7 Απριλίου, η 
πρώτη διεθνική συνάντηση του 
προγράμματος στην Αλεξαν-
δρούπολη. 

    Το 2ο Γυμνάσιο υποδέχτηκε 
στον χώρο του, τους 35 ξένους 
μαθητές  με τους εννέα συνο-
δούς τους, παρουσίασε και έκα-
νε γνωστή στους ξένους φίλους 
την πόλη μέσα από τα ιστορικά 
της κτήρια και τις φυσικές της 
ομορφιές, φρόντισε κι εργάστηκε 
για να έχουν όλοι οι εταίροι μια 

πανέμορφη εμπειρία από τη δια-
μονή και την επίσκεψή τους στην 
Αλεξ/πολη και στη γύρω περιοχή.

Όπως συμβαίνει συνήθως κα-
τά τις διεθνικές συναντήσεις στο 
πλαίσιο των  Erasmus+, οι μαθη-
τές του σχολείου μας είχαν την 
ευκαιρία να «ανοίξουν» το σχο-
λείο τους στην τοπική κοινωνία, 
να συνεργαστούν και να μάθουν 
από τους άλλους, αναδεικνύο-
ντας παράλληλα την ιστορία και 
τον πολιτισμό του τόπου τους. 
Επίσης εργάστηκαν επικεντρω-
μένοι πάνω στους ενδιαφέρο-
ντες άξονες του προγράμματος: 
την αξία της υγιεινής διατροφής 
και τους τρόπους με τους οποί-
ους την εξασφαλίζουμε, καθώς 
και τη μείωση της διατροφικής 
σπατάλης.

       Ταυτόχρονα, η καλλιέρ-
γεια της ευρωπαϊκής συνείδη-
σης, η αντίληψη της κοινότητας 
των προβλημάτων και των λύ-
σεων, η αλληλεγγύη και η φιλία, 
η κατανόηση και η αποδοχή του 
διαφορετικού, η δημοκρατία και 
η ειρήνη είναι οι υψηλές αξίες 
τις οποίες πάντα καλλιεργούν 
τα προγράμματα ανταλλαγών 
Erasmus+.

       Δίπλα μας βρέθηκαν πα-
ράγοντες της οικονομικής ζω-
ής του τόπου, όπως το ελαιο-
τριβείο Κύκλωπας, η επιχείρηση 
«Τα χειροποίητα της Βασούλας» 
με την ευγενική χορηγία της 
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, οι επιχειρήσεις 
επεξεργασίας και παραγωγής 
μεταξωτών υφασμάτων του κ. 
Μουχταρίδη, του κ.Μπουρουλίτη 
και του κ.Τσακίρη στο Σουφλί κα-
θώς και πολιτιστικοί φορείς και 

σύλλογοι, όπως το Εθνολογικό 
Μουσείο Θράκης. Σημαντική η 
συνδρομή στην τελετή υποδοχής  
από  το Αρχείο Μουσικολαϊκής 
Παράδοσης, Χρόνης Αηδονίδης 
με την παιδική χορωδία του υπό 
τη διεύθυνση της μουσικού κ. 
Χριστίνας Μπαρμπαγιάννη. Τους 
ευχαριστούμε όλους για τις εξαι-
ρετικές υπηρεσίες που πρόσφε-
ραν στους επισκέπτες μας προ-
βάλλοντας όψεις της ζωής και 
του πολιτισμού της περιοχής μας.  
Για την υλοποίηση των στόχων 
του προγράμματος,  πολύτιμη 
στάθηκε η βοήθεια του κ. Άγ-
γελου Κατσιάνη, γεωπόνου κα-
θηγητή του 2ου ΕΠΑΛ Αλεξαν-
δρούπολης, της κ. Καρακύργιου 
Κωνσταντίνας, φιλολόγου κα-
θηγήτριας του Γυμνασίου Φε-
ρών και της κ. Τσαταλμπασίδου 
Μαρίνας, που κατέθεσε την πρό-
ταση και ήταν αρωγός της  προ-
σπάθειάς μας σε όλη τη διάρκεια 
της συνάντησης.

Ξεχωριστά ευχαριστούμε 
τον Δήμαρχο της πόλης μας, κ. 
Ι. Ζαμπούκη, που καλωσόρισε 
με εγκαρδιότητα την αντιπρο-
σωπεία των ξένων επισκεπτών 
στο Δημαρχείο κι επέδειξε με-
γάλο ενδιαφέρον συζητώντας 
μαζί τους τους στόχους της συ-
νάντησης και του προγράμμα-
τος.        Τέλος, ευχαριστού-
με τη Διεύθυνση, τον σύλλογο 
διδασκόντων και τον Σύλλογο 
Γονέων και    Κηδεμόνων του 
2ου Γυμνασίου για τη μεγάλη 
συμβολή τους στην υλοποίηση 
της συνάντησης. Είμαστε βαθιά 
ευγνώμονες προς όλους.

Οι προσκεκλημένοι μας 
έφυγαν όλοι με άριστες εντυ-
πώσεις από την πόλη και τους 
Έλληνες που τους υποδέχτη-
καν θερμά. Στη βραδιά αποχαι-
ρετισμού ακούστηκαν φράσεις 
όπως «είστε τυχεροί που ζείτε 
σε αυτή την υπέροχη χώρα» ή 
« αποκτήσαμε νέους κ πολύτι-
μους φίλους», «μας προσφέρατε 
εμπειρίες αξέχαστες, σας ευχα-
ριστούμε όλους»!

Περιμένοντας με ανυπομο-
νησία να καρποφορήσει ο σχο-
λικός κήπος του προγράμματός 
μας, ετοιμαζόμαστε για την επό-
μενη συνάντηση στο Giurgiu της 
Ρουμανίας.                                             

Η παιδαγωγική ομάδα 
του προγράμματος.

Δυναμική η συμμετοχή του 2ου Γυμνασίου 
Αλεξανδρούπολης σε πρόγραμμα Erasmus 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΔΊΑ 
ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΉΜΊΑΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΊΉΘΉΚΕ ΑΠΟ 
4 ΕΩΣ 7 ΑΠΡΊΛΊΟΥ, Ή ΠΡΩΤΉ 
ΔΊΕΘΝΊΚΉ ΣΥΝΑΝΤΉΣΉ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΉΝ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ          

Υποδέχθηκε 35 μαθητές με 9 συνοδούς τους, 
από Γαλλία και Ρουμανία, τους  παρουσίασε 
και έκανε γνωστή στους ξένους φίλους την 
πόλη μέσα από τα ιστορικά της κτήρια και τις 
φυσικές της ομορφιές
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Η 
ιστορία της Ρωσικής παρουσίας στην 
Αλεξανδρούπολη δεν θεωρήθηκε ποτέ 
ως προϊόν κάποιας σκοτεινής συνωμο-
σίας, αλλά αποτέλεσε μια ξεκάθαρη επι-
λογή του Ελληνικού κράτους. Το 1993 
η υφυπουργός Εξωτερικών της κυ-

βέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Βιργι-
νία Τσουδερού, παίρνει την απόφαση να 
μεταφέρει τους Έλληνες ομογενείς της 
Αμπχαζίας με μία μυστική επιχείρηση από 
το Σοχούμι στην Αλεξανδρούπολη. Στην 
συνέχεια και συγκεκριμένα στις αρχές 
του 2000 η ακριτική πρωτεύουσα του 
νομού Έβρου αποτέλεσε «στόχο» της 
ρωσικής πολιτικής, καθώς η Μόσχα επι-
θυμούσε στο στρατηγικής σημασίας λιμάνι 
να οδηγήσει την απόληξη του νότιου αγω-
γού της «Gazprom» μέσω του βουλγαρικού 
Μπουργκάς. Το 2005 το υπουργείο Τουριστικής 
Ανάπτυξης με την συνδρομή του Θρακιώ-
τη υφυπουργού Εξωτερικών κ. Ευριπίδη 
Στυλιανίδη, αναπτύσσει στενή συνεργασία 
με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Έβρου με 
σκοπό να καταστεί η Θράκη τουριστικός προορισμός 
για τους Ρώσους, με την έλευση στην πόλη 43 Ρώσων 
δημοσιογράφων από τα μεγαλύτερα ΜΜΕ της χώρας. 
Το 2007 αλλάζει ριζικά η πορεία του νομού στο μέλλον, 
πρώτον με την υπογραφή επικύρωσης του Πρωτοκόλ-
λου Ίδρυσης της Εταιρείας που θα κατασκευάσει τον 
αγωγό πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη και 
δεύτερον με τα εγκαίνια του Σταθμού Ελληνοτουρκι-
κού αγωγού Φυσικού Αερίου στους Κήπους. Ακολουθεί 
στην συνέχεια, στις αρχές του 2008, η υπογραφή της 
συμφωνίας για την ίδρυση της εταιρείας που προχω-
ράει όλες τις διαδικασίες για την κατασκευή του έρ-
γου πετρελαιαγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη.
Τα γεγονότα αυτά χαρακτηρίζονται εκείνη την εποχή 
πως τοποθετούν τον Έβρο στον παγκόσμιο ενεργειακό 
χάρτη αλλάζοντας ως είναι ευνόητο την αναπτυξιακή 
του τροχιά. Ένα χρόνο αργότερα οι Αμερικανοί ασκούν 
πίεση, αρχικά στην νεοεκλεγμένη τότε κυβέρνηση Μπο-
ρίσοφ και στην συνέχεια στην κυβέρνηση της Αθήνας 
του Γιώργου Παπανδρέου και το project ακυρώνεται 
«για περιβαλλοντικούς λόγους». Οι Ρώσοι δεν εγκα-
ταλείπουν την προσπάθεια να «πατήσουν» πόδι την 
βορειοανατολική Ελλάδα και οργανώνουν μια μεγάλη 
προσπάθεια διείσδυσης στην περιοχή με πολιτιστικά, 
θρησκευτικά, πολιτικά και οικονομικά οχήματα. Το 2011 
σε ένα ιδιαιτέρως συμβολικό γεγονός, άγημα 89 Ρώ-
σων πεζοναυτών παρελαύνει μαζί με Έλληνες στρατι-
ώτες στην Αλεξανδρούπολη, τιμώντας την επέτειο της 
28ης Οκτωβρίου 1940. Το 2015 στην Αλεξανδρούπο-
λη φτάνει αντιπροσωπεία Ρώσων αξιωματούχων από 
την Αγία Πετρούπολη με σκοπό την αδελφοποίηση του 
Δήμου τους με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Την ίδια 
περίοδο και με στόχο την προσέλκυση Ρώσων επεν-
δυτών στην περιοχή, πραγματοποιείται στο Επιμελη-
τήριο Έβρου, συνάντηση επιχειρηματιών του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης και του κεντρικού Δήμου της Αγ. 
Πετρούπολης, με τη συμμετοχή των δύο δημάρχων. 
Στις εξαγγελίες εκείνης της περιόδου περιλαμβάνο-
νται και η χρηματοδότηση πτήσης ανάμεσα στην Αγία 
Πετρούπολη και την Αλεξανδρούπολη, καθώς και η 
ανέγερση χριστιανικού ναού ρωσικής αρχιτεκτονικής 
με 12 χρυσούς τρούλους ως πόλο τουριστικής έλξης 
και προσκυνήματος για τους Ρώσους τουρίστες. Στις 
9 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του 
Γραφείου Ενημέρωσης-Σύνδεσης Αγίας Πετρούπολης 
– Αλεξανδρούπολης με στόχο την Τουριστική –Οικο-
νομική Συνεργασίας, στον χώρο του παλιού Δημαρχεί-
ου στην Πλατεία Κύπρου. Το 2017 σε γιορτινή ατμό-
σφαιρα στην Δημοτική Βιβλιοθήκη («Καπνομάγαζο»), 
εγκαινιάστηκε έκθεση φωτογραφίας και ζωγραφικής 
με θέμα «Αγία Πετρούπολη – Αλεξανδρούπολη» καθώς 
και το νέο απόκτημα το τμήμα Ρώσικου βιβλίου, που 
προορίζεται να αποτελέσει πόλο έλξης για τους πολ-
λούς ρωσόφωνους πολίτες που ζουν στην ευρύτερη 

περιοχή. Κεντρικό ρόλο στην πρωτοβουλία αυτή, δια-
δραμάτισαν οι άνθρωποι του πολιτιστικού συλλόγου 
«Ρώσικο σπίτι» σε συνεργασία με στελέχη της Δημο-
τικής Βιβλιοθήκης. Τιμώμενο πρόσωπο σε εκείνη την 
εκδήλωση ήταν ο νέος Γενικός Πρόξενος της Ρωσίας 

στη Θεσσαλονίκη, Alexander Shcherbacov. Όλα 
αυτά ως τα τέλη του 2017 δεν προσέλκυ-

αν την ιδιαίτερη προσοχή του ελληνικού 
κράτους. Μάλιστα η τότε κυβερνητική 
πολιτική ενίσχυε τις σχέσεις Ελλάδας - 
Ρωσίας καθώς και τους Έλληνες ρωσι-
κής καταγωγής στην Αλεξανδρούπολη.

Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από το 
2018 όταν η Αλεξανδρούπολη αρχίζει 

να αποτελεί το «μήλον της έριδος» ανά-
μεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ, δεδομένου του 

αυξημένου ενδιαφέροντος και των πολύ συ-
γκεκριμένων στρατηγικών κινήσεων που γίνο-

νται στην περιοχή εκ μέρους της Ουάσινγκτον. 
Σε ό,τι αφορά της κινήσεις των ΗΠΑ, ο 
τότε δήμαρχος Αλεξανδρούπολης μιλώ-
ντας στην «Καθημερινή»  επιβεβαίωσε ότι 
υπάρχει ενδιαφέρον για την μόνιμη εγκα-

τάσταση πολεμικών στρατιωτικών ελικοπτέρων στην πε-
ριοχή. Ο δε αμερικανός πρέσβης στη χώρα μας, Τζέφρεϊ 
Πάιατ φαίνεται να έχει πάρει πάνω του την ανάδειξη του 
γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας, σε μια επικίνδυνα με-
ταβαλλόμενη περιοχή ενώ καλεί τους συμπατριώτες του, 
και όχι μόνον, επενδυτές να ενισχύσουν την προσπάθεια 
οικονομικής ανόρθωσης της χώρας. Την ίδια περίοδο η 
ελληνική κυβέρνηση κάνει λόγο για την ύπαρξη δικτύου 
Ρώσων πρακτόρων στη Θεσσαλονίκη, το Άγιο Όρος και 
την Αλεξανδρούπολη, που σύμφωνα με όσα υποστήριζε, 
«φρόντιζαν» για τον ξεσηκωμό της κοινωνίας εναντίον 
της συμφωνίας, με απώτερο στόχο την αποτροπή έντα-
ξης της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ. Η Μόσχα από την πλευρά της 
κατήγγειλε ευθέως ότι πίσω από τους ελληνικούς ισχυ-
ρισμούς και τις απελάσεις κρύβονται οι ΗΠΑ που επιδί-
δονται στην καλλιέργεια γενικότερα αντιρωσικής εκστρα-
τείας στην Ευρώπη. Στο μεταξύ ο κ. Πάιατ επισκέπτεται 
συχνά την Αλεξανδρούπολη και δεν αφήνει περιθώριο 
αμφισβήτησης για το ποιος θα είναι ο νέος ιδιοκτήτης 
του λιμανιού στην διαδικασία της ιδιωτικοποίησης. Αν οι 
Δυτικοί αισθάνονται ότι «την πάτησαν» με το λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης, δεν δείχνουν διατεθειμένοι να κάνουν το 
ίδιο και με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

Φτάνοντας στο σήμερα, το λιμάνι της ακριτικής μας 
πόλης ήδη λειτουργεί  ως πύλη διέλευσης στρατευμάτων, 
οπλισμού και εφοδίων για τις συμμαχικές δυνάμεις, με 
άμεση εμπλοκή του στον πόλεμο της Ουκρανίας. 

Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι πολίτες του Έβρου κα-
τανοούμε απόλυτα πως η Ελλάδα είναι ενεργό μέλος 
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Όμως, επίσης, αισθανόμαστε ότι 
η περιοχή μας δεν αντέχει να ακολουθήσει την οδό της 
επιδείνωσης των αντιρωσικών κυρώσεων και δεν αισθα-
νόμαστε καμία ικανοποίηση από όσα τώρα συμβαίνουν 
μεταξύ Αμερικανών και Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

Η «σωστή πλευρά της ιστορίας» για την Αλεξανδρού-
πολη είναι η περιοχή να μπορέσει να αποτελέσει «γέφυρα 
ειρήνης» και συμφιλίωσης μεταξύ Ανατολής και Δύσης. 
Πεποίθηση μας είναι ότι οι κανόνες ειρηνικής συνύπαρ-
ξης, η διαμόρφωση μιας παγκόσμιας αντίθεσης σε επι-
θετικές-αναθεωρητικές ενέργειες είναι μια μακρά δια-
δικασία που οικοδομείται σταδιακά και ενισχύεται από 
την έμπρακτη τοποθέτηση μικρών και μεγάλων κρατών 
σε κάθε ευκαιρία. Η αδυναμία κατανόησης των αναμε-
νομένων κερδών αλλά και απωλειών είναι ίσως εξίσου 
επικίνδυνη με την επιλογή της «λάθους πλευράς της ιστο-
ρίας». Από τη δική μας πλευρά, εγκλωβισμένοι σε ψεύτικα 
διλήμματα, συχνά με έλλειψη αυτοπεποίθησης και χωρίς 
υψηλούς στόχους και οράματα, δεν επιζητούμε να γρά-
ψουμε «ιστορία» αλλά η «ιστορία μας» να μας γλιτώσει 
από τα σημερινά μας προβλήματα.

ΤΟΥ ΠΑΥΛΟY
 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

Γνώμη

Η Αλεξανδρούπολη αντιμέτωπη 
με την «σωστή πλευρά της ιστορίας».

Ποίηση

Σχεδόν 
ανεπαισθήτως

Ο χρόνος είχε κάποτε διάρκεια, 

που φάνταζε σαν να ναι αληθινή. 

Μεγαλύτερη και απ’ αυτήν ακόμη την ύπαρξη.

Έζησα ανώφελες κουβέντες στους δρόμους, 

χαχανιτά και φωνές για κάποιον ασήμαντο λό-
γο με γνωστούς στα καφενεία,  

ώρες ατελείωτες σε μπαράκια χαμένος στους 
καπνούς και το αλκοόλ 

και πόσες φορές ακό-
μη στο σπίτι απένα-
ντι από την τηλε-
όραση,

κρεμασμένος 
για ώρες σε κά-
ποια είδηση…

Ανούσια ξοδέμα-
τα, γεμάτα πλήξη, 
που πια μοιάζουνε με 
θάνατο.

Τι χρωστάω; ρώτη-
σα - ίσως ηλιθίως.

Λίγη αξιοπρέπεια 
κύριε! μου λέει ο 
εισπράκτορας στο βάθος,

 γυρίζοντάς μου απότομα την πλάτη.  

Μα όλοι δε ρωτάμε μετά το τέλος του μενού 
κύριε; του απαντάω ασκόπως,

καθώς δεν έλαβα καμία απάντηση.  

Σαν να ‘ξερα όμως μέσα μου πως ήταν το μόνο 
πράγμα που μου ανήκε πραγματικά. 

Αν και ανεπαισθήτως πλέον ενθυμούμαι. 

Ήταν αυτά τα σφαγμένα στις γωνιές της ζωής 
μου  δευτερόλεπτα, 

αποτυπωμένα συμμετρικώς πάνω στο ρυτιδια-
σμένο μου δέρμα. 

Δίχως καν ονοματεπώνυμο. 

Να μπορούσα έστω να τ’ αναγνωρίσω… σκέ-
φτηκα.  

Τι χρωστάω; ξαναρώτησα εκνευρισμένος. 

Μα επιτέλους κύριε σταματήστε!

Οι νεκροί δε χρωστάνε…

Με τις φωνές σας τρομάζετε από πίσω σας 
τους ερχόμενους. 

Αυτονοήτως γύρισα να κοιτάξω, 

Ωστόσο δεν υπήρχε κανείς.

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟY 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟY
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Λόγω τεχνικών προβλημάτων 
δεν είχε ανοίξει εδώ και ένα μήνα 
η πλατφόρμα στο gov.gr για το 
επίδομα βενζίνης προκειμένου οι 
δικαιούχοι να ελαφρυνθούν από 
το τεράστιο κύμα ακρίβειας τό-
σο στα καύσιμα όσο και στα είδη 
πρώτης ανάγκης. Τα τελευταία 
τεχνικά προβλήματα ξεπεράστη-
καν και η πλατφόρμα θα ανοίξει 
για αιτήσεις την Μεγάλη Πέμπτη.

Πώς γίνεται η αίτηση - Οι δύο 
τρόποι

H αίτηση μπορεί να γίνει είτε 
με την έκδοση της ψηφιακής χρε-

ωστικής κάρτας και την πίστωση 
του χρηματικού ποσού σε αυτήν, 
είτε με την πίστωση στον τραπε-
ζικό λογαριασμό.

Την ψηφιακή κάρτα την κατε-
βάζετε στο κινητό για να κερδίσε-
τε έξτρα «μπόνους» 5 ευρώ, αλλά 
μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε 
το αργότερο μέχρι την Κυριακή 31 
Ιουλίου και όχι αργότερα.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να συ-
μπληρώσουν και να επικαιροποιή-
σουν τα στοιχεία επικοινωνίας και, 
συγκεκριμένα τη διεύθυνση ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου (email), 

τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, 
τον αριθμό προσωπικού τραπεζι-
κού λογαριασμού.

Παράλληλα, μπορεί κανείς να 
υποβάλει αίτηση, είτε για την έκ-
δοση της ψηφιακής χρεωστικής 
κάρτας, είτε για την πίστωση στον 
τραπεζικό του λογαριασμό και στα 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(ΚΕΠ).

H ψηφιακή χρεωστική κάρτα 
παραμένει ενεργοποιημένη έως 
τις 31/7/2022, μετά την πάροδο 
της οποίας το πιστωτικό ίδρυμα ή 
ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός 
υποχρεούται άμεσα να την απε-
νεργοποιήσει. Πιθανό υπόλοιπο 
ποσό επιστρέφεται στο ελληνικό 
Δημόσιο και αποκλείεται η πε-
ραιτέρω αναζήτησή του από τον 
δικαιούχο.

Το χρηματικό ποσό που πιστώ-
νεται στην πιστωτική ή χρεωστική 
κάρτα μπορεί να χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά από τον δικαιού-
χο για την πραγματοποίηση αγο-
ράς καυσίμων και δεν είναι εφι-

κτή οποιαδήποτε μεταφορά σε 
τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψή του.

Η οικονομική ενίσχυση για τα 
καύσιμα ορίζεται στα:

- 30 ευρώ για ιδιοκτήτες μο-
τοσυκλετών - μοτοποδηλάτων, 
με κύρια κατοικία στην υπόλοι-
πη Ελλάδα

- 35 ευρώ για ιδιοκτήτες 
μοτοσυκλετών - μοτοποδηλάτων, 

με κατοικία στις Περιφέρειες Βο-
ρείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, 
Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Πε-
ριφερειακή Ενότητα Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής και στην Πε-
ριφερειακή Ενότητα Σποράδων 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας

- 40 ευρώ για ιδιοκτήτες αυ-
τοκινήτων, με κύρια κατοικία στην 
υπόλοιπη Ελλάδα

- 50 ευρώ για ιδιοκτήτες αυ-
τοκινήτων με κύρια κατοικία στις 
Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νο-
τίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρή-
της, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής 
και στην Περιφερειακή Ενότητα 
Σποράδων της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας.

Ανοίγουν οι αιτήσεις για το επίδομα 
βενζίνης με κωδικούς Taxisnet

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΉΝΑ ΑΝΑΜΟΝΉΣ 
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΊ ΝΑ ΑΝΟΊΞΕΊ Ή 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
                               
 Από τη Μεγάλη Πέμπτη οι πολίτες θα 
μπορούν μέσω του gov.gr να πάρουν την 
επιδότηση για το επίδομα βενζίνης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

                      

           Αλεξανδρούπολη  13-04-2022
           Αριθ.Πρωτ. οικ.  τ.τ  2360        

Περίληψη διακήρυξης Ανοικτού, διεθνούς, μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής), ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια καυ-

σίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και λοιπών υγρών των οχημάτων, συνολικού 
προϋπολογισμού 994.198.80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και προαιρέσεων

Η Π.Α.Μ.Θ. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου προκηρύσσει Ανοικτό, διεθνή μειοδοτικό (πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής), ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάθεση προμήθει-
ας καυσίμων θέρμανσης, κίνησης, λιπαντικών, γράσων, αντιψυκτικών, αποπαγωτικών και λοιπών χημικών προ-
ϊόντων  για τις ανάγκες της  Π.Ε. Έβρου, για διάστημα δύο (2) ετών από την 01/04/2023 ή από την υπογραφή 
των συμβάσεων σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του διαγωνισμού ως την παραπάνω ημερομηνία, με σφραγι-
σμένες προσφορές. Ο  συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 994.198.80 € συμπεριλαμβανομέ-
νου Φ.Π.Α 24% ή ποσού 801.773.23 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και προσφορές μπορούν να δοθούν ανά 
ομάδα, (CPV: 09135100-5 Πετρέλαιο Θέρμανσης,  CPV: 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη, CPV: 09134100-8 Πε-
τρέλαιο ντίζελ, CPV: 24951000-5 Γράσα και λιπαντικά, CPV: 24951310-1 Αποπαγωτικά Υγρά, CPV: 24951311-8 
- Αντιψυκτικά παρασκευάσματα, CPV:  24900000-3 - Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα) NUTS: EL511)

1.  Αναθέτουσα Αρχή : Π.Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Έβρου), Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού 
Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40, Αλεξανδρούπολη,  Τηλέφωνο: 25513-50570, 57215,  FAX: 25513-

50404,  E−mail: promithies.evrou@pamth.gov.gr , Website: www.pamth.gov.gr
2.   Αριθμός προκήρυξης:  03/2022
3.  Είδος σύμβασης : Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, κίνησης, λιπαντικών, γράσων, αντιψυκτικών, αποπα-

γωτικών και λοιπών χημικών προϊόντων  για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου. Η πληρωμή  του  αναδόχου 
θα γίνει σύμφωνα με το τεύχος του διαγωνισμού.

4.  Διάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού

Η παρούσα περίληψη καθώς και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή  μέ-
σω του ιστοτόπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονία & Θράκης στη διεύθυνση http://www.pamth.gov.
gr, από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, από το πρόγραμμα Διαύγεια  και από το Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ στην διεύθυνση www.promitheus.gov.gr  και από το 
Επιμελητήριο Έβρου.

5. Ημερομηνία έναρξης προσφορών: 18-04-2022, ημέρα Δευτέρα ώρα 11:00 π.μ. και καταληκτική ημερομη-
νία και ώρα υποβολής προσφορών 23-05-2022, ημέρα Δευτέρα ώρα 12:00 μ.μ. 

6.   Ημερομηνία, ώρα, τόπος αποσφράγισης προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 27-05-2022, ημέρα Παρασκευή  και  ώρα 09:00 π.μ. στην 

Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Καραολή & Δημητρίου 40, στην Αλε-
ξανδρούπολη, 4ος όροφος, 5ο Γραφείο.

7. Δικαίωμα Συμμετοχής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α. Έλληνες πολίτες που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το 

αντικείμενο του διαγωνισμού, β. Αλλοδαποί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνι-
σμού, γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του δια-
γωνισμού, δ. Συνεταιρισμοί  που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού, ε. Ενώσεις 
- Κοινοπραξίες ασφαλιστών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντι-
κείμενο του διαγωνισμού.

8. Εναλλακτικές προσφορές.
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
9. Εγγυήσεις συμμετοχής.
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής  απαιτείται σε ποσοστό 1% τις προϋπολογισθείσας αξίας, προ ΦΠΑ.
10. Ισχύς των προσφορών.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την επό-

μενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
11. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης.
Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις Δημόσιες Συμβάσεις περί παροχής 

Υπηρεσιών και Αγαθών.
12. Πληροφορίες.
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία της 

Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών  στα τηλέφωνα: 
25513-50570, 25513-57215, fax: 25513-50404, e-mail: promithies.evrou@pamth.gov.gr

Ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.

Αλέξιος Πολίτης

Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Νο-
τιοανατολική Ευρώπη περιοχή πιο σημα-
ντική σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπε-
δο από την Αλεξανδρούπολη, αναφέρει 
η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine 

Zeitung. Ωστοσο, αυτό το δεδομένο 
προκαλεί δυσαρέσκεια σε Ρωσία και 
Τουρκία.

Η ανταπόκριση του Michael Martens 
από την Αθήνα αναφέρει, μεταξύ άλλων:

Το λιμάνι της Θράκης έχει καταστεί 
κέντρο διακίνησης δυτικών όπλων στις 
χώρες της Μαύρης Θάλασσας Βουλ-
γαρία και Ρουμανία, καθώς και στην 
Ουκρανία. Στην Ελλάδα γίνεται λόγος 
για «το λιμάνι του ΝΑΤΟ». Επιπλέον, 
ένας υπό κατασκευή πλωτός τερματικός 
σταθμός LNG στα ανοικτά της πόλης 
θα μειώσει την εξάρτηση της περιοχής 
από τη Ρωσία.

Tουλάχιστον εξίσου σημαντική είναι 
η σημασία της περιοχής για τη στρατι-
ωτική συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και 
της Ελλάδας, αλλά και του ΝΑΤΟ συνο-
λικά. Αυτή η εξέλιξη ξεκίνησε ήδη πριν 
από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Τον Οκτώβριο του 2021, η Αθήνα 
και η Ουάσιγκτον συμφώνησαν να πα-
ρατείνουν τη συνολική συμφωνία στρα-
τιωτικής συνεργασίας τους κατά πέντε 
χρόνια. Στη συνέχεια θα ανανεώνεται 
αυτόματα, εκτός εάν κάποιο από τα μέ-
ρη καταγγείλει εγγράφως τη συμφωνία. 
Κεντρικό ρόλο στη συνεργασία διαδρα-
ματίζει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

Ήδη από τον Ιανουάριο, όταν η Μό-
σχα εξακολουθούσε να ισχυρίζεται ότι 
δεν σχεδιάζει να εισβάλει στην Ου-
κρανία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου 
Dmitrij Peskow διαμαρτυρήθηκε ότι 
«εκατοντάδες», αν όχι «χιλιάδες», όπλα 
και στρατιωτικός εξοπλισμός είχαν πα-
ραδοθεί στην Ουκρανία μέσω Αλεξαν-
δρούπολης.

Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών 
Sergej Lawrow επιβεβαίωσε ότι το θέ-
μα της «αναβάθμισης» του λιμανιού για 
την εξυπηρέτηση του αμερικανικού Πο-
λεμικού Ναυτικού απετέλεσε θέμα των 
συνομιλιών του με τον Έλληνα Υπουργό 

Εξωτερικών Νίκο Δένδια.
Tα όσα συμβαίνουν στην Αλεξαν-

δρούπολη, ωστόσο, προκαλούν δυσα-
ρέσκεια όχι μόνο στη Μόσχα αλλά και 
στην Άγκυρα. Η μετατόπιση τα τελευταία 
χρόνια του επίκεντρου της αμερικανικής 
περιφερειακής συνεργασίας σε θέματα 
Ασφαλείας από την Τουρκία στην Ελλά-
δα -η διαδικασία ξεκίνησε υπό τον προ-
κάτοχο του Κυριάκου Μητσοτάκη, Αλέξη 
Τσίπρα, και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ- αντι-
μετωπίζεται με καχυποψία στην Άγκυρα.
ΠΗΓΗ: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung – Michael Martens

Γερμανικός τύπος:  Η Αλεξανδρούπολη 
προκαλεί δυσαρέσκεια στη Μόσχα αλλά και στην Άγκυρα 

Δεν υπάρχει αυτή τη 
στιγμή στη Νοτιοανατο-
λική Ευρώπη περιοχή πιο 
σημαντική σε πολιτικό και 
στρατιωτικό επίπεδο από 
την Αλεξανδρούπολη, 
αναφέρει η εφημερίδα
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4 6 5 3

3

1 4 9 5

7 9 4 1

4 3 9 7

8 7 9 2

6 7 2 3

7

5 2 3 8

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.71)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.67)

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

3 2 9 4

9 5

2 1 4

4 7 9

9 1 7 3 2 4 8

5 6 7

5 3 1

5 2

1 2 6 9

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.52)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Περπατάει ένας παππούς στο δρόμο και 
ξαφνικά αντιλαμβάνεται τον χάρο να τον ακο-
λουθεί.

– Αμάν… λέει, πρέπει κάπου γρήγορα να 
κρυφτώ…

Τρέχει, τρέχει ο παππούς και ο χάρος από 
πίσω. Φτάνει ο παππούς απεγνωσμένος σε 
μια γωνιά και ψάχνει κάπου να κρυφτεί. Ξαφ-
νικά βλέπει απέναντι έναν παιδικό σταθμό και 
σκέφτεται πως είναι μια πολύ καλή κρυψώνα.

Μπαίνει βιαστικά μέσα, πάνω στην ώρα που 
τα μικρά ετοιμαζόντουσαν για να φάνε και φο-
ρούσανε τις σαλιέρες τους.

Τι να κάνει ο πάππους, φοράει και αυτός μια 
σαλιάρα και κάθεται.

Αρχίζουν όλα μαζί τα πιτσιρίκια να φωνά-
ζουν:

– Μαμ, μαμ, μαμ…
Και τότε ο παππούς κάνει το ίδιο:
– Μαμ, μαμ, μαμ…
Τότε αντιλαμβάνεται ένα χέρι στον ώμο του 

να τον χτυπάει και μια φωνή να του λέει:
– Κάνε γρήγορα Μαμ, γιατί μετά θα πά-

με Άτα!

* * * * * * 

Στο σπίτι του Γκαίτε μαζεύονταν τα βράδια 
κάποιοι φίλοι του και συζητούσαν γύρω από 
διάφορα θέματα, της θρησκείας, των τεχνών, 
των γραμμάτων και των επιστημών.

Το μόνο θέμα για το οποίο απαγορευόταν να 
μιλούν, ήταν τα ελαττώματα των απόντων. Ο οι-
κοδεσπότης και μέγας άνθρωπος των γραμμά-
των σιχαινόταν όσο τίποτε άλλο την κατάκριση.

Αναφέρεται μάλιστα και το εξής σχετικό. Στο 
χολ του σπιτιού του υπήρχε μία επιγραφή, που 
προειδοποιούσε τους επισκέπτες του: «Σκου-
πίζετε τα πόδια σας».

Ο Γκαίτε θεώρησε καλό να προσθέσει από 
κάτω και μια άλλη σύσταση: «Σκουπίζετε και 
τη γλώσσα σας».

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Μαζί, παρέα — "Υπολοχαγός…": παλιά 
ταινία με τη Βουγιουκλάκη.
2. Το κόκκινο γλυκό κρασί της Αγίας Μετά-
ληψης — Νίνα…: τραγουδίστρια της τζαζ.
3. Πρώτα στο αλφάβητο — Γραμμή, σειρά 
— Χύνεται άσκοπα στον πόλεμο.
4. Κύριος… επιστολής — Κασμάς — Αρ-
χαίο… σπαθί.
5. Ισπανός λογοτέχνης (1852-1901) — 
Επιπλέον — Ένα σύμφωνο.
6. Και "καυτά" φοριούνται — Κανονικά, 
φυσιολογικά.
7. Μονόπρακτο σε σχολική παράσταση 
(ξ.λ.) — Λεγόταν ο Κουροσάβα.
8. Βολικά — Γεμίζουν… κάθε καλοκαίρι.
9. Δύο έχει ο… όσιος — Η Κορασόν των… 
Φιλιππίνων — Σηκώνω (αρχ.).
10. Από το 1982 λέγονται Τάγμα Εθνο-
φυλακής (αρχικά) — Αυλάκι ποτίσματος 
— Ποταμός της Ευρώπης.
11. Όνομα σκύλου — Προτρεπτικό μόριο 
— Πρόθεση που δηλώνει και διεύθυνση 
προς κάτι.
12. Κατεργασμένο δέρμα πολυτελείας — 
… Μάντρε: οροσειρά του Μεξικού.
13. Παλιός Βέλγος τραγουδιστής — Ανε-
πιτυχή… πυρά.

-- Συστατικά --
• 4 κούπες αλεύρι για τσουρέκι
• 1 κουταλιά μαγιά σε σκόνη
• 1 κουταλιά μαστίχα
• 1 κουταλιά αλάτι
• 3/4 κούπας ζάχαρη
• 1 πορτοκάλι (ξύσμα)
• Μισό σφηνάκι κονιάκ
• 2 αυγά
• Μισή κούπα βούτυρο αγελάδος λιωμένο
• 1/4 κούπας γάλα χλιαρό
• 1 κρόκος αυγού
• λίγο σουσάμι (προαιρετικά)

--  Μέθοδος Εκτέλεσης  --

• Σε ένα μεγάλο μπωλ, ρίχνουμε το αλεύρι, τη μαγιά, τη 
μαστίχα και το αλάτι και ανακατεύουμε καλά.

• Έπειτα βάζουμε το μείγμα στο μίξερ και προσθέτουμε 
τη ζάχαρη, το πορτοκάλι, το κονιάκ, τα αυγά, το βού-
τυρο και το γάλα και ζυμώνουμε για 7 λεπτά περίπου.

• Αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο ακόμα αλεύρι. Προσο-
χή: Δεν το παρακάνουμε στο ζύμωμα. Σκοπός μας είναι 
η ζύμη να είναι αφράτη. Γι'αυτό ζυμώνουμε για συγκε-

κριμένο χρόνο, όχι παραπάνω!
• Μόλις γίνει η ζύμη μας ομοιόμορφη, τη σκεπάζουμε και 
την αφήνουμε να φουσκώσει για 1 ώρα.

• Σε ένα άλλο μπωλ, ετοιμάζουμε το μείγμα με το οποίο 
θα πασπαλίσουμε τα τσουρέκια. Δηλαδή ανακατεύουμε 
τα αμύγδαλα, τη ζάχαρη και την κανέλα.

• Αλευρώνουμε την ζύμη μας και την ανοίγουμε σε πα-
ραλληλόγραμμο φύλλο.

• Με το πινέλο, αλείφουμε το φύλλο του τσουρεκιού με 
λίγο βούτυρο.

• Πασπαλίζουμε από πάνω με το μίγμα της κανέλλας με 
τη ζάχαρη και τα αμύγδαλα και τυλίγουμε το φύλλο 
απαλά σε ρολό.

• Με ένα μαχαίρι, κόβουμε το ρολό στα τρία. Παίρνουμε 
κάθε ένα ρολό και το πλέκουμε σε μία πλεξούδα.

• Τοποθετούμε τα τρία τσουρέκια στο ταψί, απομακρυ-
σμένα το ένα από το άλλο και τα αφήνουμε για 20 λε-
πτά να φουσκώσουν.

• Τέλος, αλείφουμε κάθε τσουρέκι με τον κρόκο του αυ-
γού. Αν θέλουμε, πασπαλίζουμε με σουσάμι, δεν είναι 
υποχρεωτικό...

• Ψήνουμε τα τσουρέκια για 20 λεπτά σε προθερμασμένο 
φούρνο στους 180 βαθμούς.

• Καλό Πάσχα! 

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Εύκολα πασχαλινά τσουρέκια

Κάθετα
1. Τμήμα της σκοπευτικής διόπτρας πυροβό-
λου όπλου — Το καυστικό κάλιο.
2. Μεγάλη πόλη της Θεσσαλίας — Επο-
χή (ξ.λ.).
3. Αν πολλαπλασιαστεί… σαλπίζει — Αντιδι-
αστέλλεται προς το πνεύμα και την ψυχή — 
Αποτυχία… γκολτζή.
4. Πρόθεση… αναφοράς — Ιστορικά… των 
Δαρδανελίων — Δορυφόρος του Κρόνου.
5. Πρωτεργάτης της Γαλλικής Επανάστα-
σης — Χρήσιμη στο μπιλιάρδο — Αθόρυ-
βο… τάμα.
6. Υποζύγια τη σέρνουν — Σεβασμός, εκτί-
μηση.
7. Αυτό δεν… ευλογείται — … Νιν: Γαλλοα-
μερικανίδα συγγραφέας.
8. Ανήθικα κατά μια έννοια — Αρπακτικά 
πτηνά.
9. Εκφράζει παρακίνηση — Αρπαγή με… τακτ 
— Αυτές οι ίδιες (ιδιωμ.).
10. Εμφιαλωμένη… Μαρία — Πορφυρά, κα-
τακόκκινα — Ραδιοτηλεοπτικά τα προγράμ-
ματά της (αρχικά).
11. Ψάρι του γλυκού νερού — Οικοδομήσι-
μα… οικόπεδα — Ασύμφωνο… χάος.
12. Χρώμα σαν αυτό της σάρκας του σολο-
μού — Περιέχει και άζωτο.
13. Μικρή η πυκνότητά της — Πληθώρα.
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Το Ρούπελ Σιδηροκάστρου και η 
Αγία Βαρβάρα ήταν οι νικητές στην 
1η αγωνιστική της τελικής φάσης του 
ανδρικού πρωταθλήματος της ΕΚΑ-
ΣΑΜΑΘ.

Το Σάββατο το Ρούπελ επικρά-
τησε εντός έδρας εύκολα με 79-52 
του Αστέρα Καβάλας. Την  Κυριακή, 
η Αγία Βαρβάρα επικράτησε στις λε-
πτομέρειες με 64-58 της Θύελλας 

στις Φέρες.
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστι-

κής:
30/04/2022, 17:00 ΚΑΒΑΛΑΣ/

ΠΟΤΑΜΟ, ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΠΑΣ ΚΑΒ 
ΡΟΥΠΕΛ ΑΓΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ

30/04/2022, 19:00 ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟ-
ΤΑΜΟ, ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΑΚΑΒΑΛΑΣ ΘΥΕΛ-
ΛΑ ΓΑΣ ΦΕΡΩΝ

Πάλεψαν οι 
Εβρίτες αύριο στην 

Ορεστιάδα η ρεβάνς Την ήττα με 3-2 από τον Αρι-
στοτέλη Σκύδρας γνώρισε ο Άθλος 
Ορεστιάδας, στο πρώτο ματς μετα-
ξύ των δύο ομάδων που διεκδικούν 
την άνοδο στην Volley League. Σε 
μία αναμέτρηση με πολλές ανατρο-
πές, τo προβάδισμα άλλαζε συνε-
χώς χέρια, με τον Άθλο να παίρνει 
το πρώτο σετ και την Σκύδρα να 
αντιδρά και να παίρνει κεφάλι στην 
αναμέτρηση κατακτώντας το δεύ-
τερο και το τρίτο σετ.

Η Ορεστιάδα δεν παράτησε το 
παιχνίδι και οδήγησε το παιχνίδι στο 
τάι μπρέικ, εκεί όπου o Αριστοτέλης 
είχε το προβάδισμα από την αρχή 
μέχρι το τέλος για το τελικό 15-12.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρη-
θούν ξανά την Μεγάλη Τετάρτη 
(20/4, 19.00) στο κλειστό γυμνα-
στήριο «Νίκος Σαμαράς» στην Ορε-
στιάδα.

Τα σετ: 3-2 (23-25, 25-21, 25-
20, 20-25, 15-12)

ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (Αντώνης 
Παπαδόπουλος): Κανέλλος, Βλαχό-
πουλος, Τόρες, Γκλάντστοουν, Αρ-
μενάκης, Σαρικεΐσογλου / Αντωνιά-
δης (λ), Αντωνίου (λ), Γκόρτσανιουκ, 
Παντακίδης, Αναστασιάδης.

ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Θο-
δωρής Χουσίδης): Καψαλιάρης, Ρι-
ζόπουλος, Στοϊλούδης, Φερέιρα, 
Ντα Σίλβα, Αλεξάκης / Αρχοντού-

δης (λ), Διαμαντίδης (λ), Σκαρλατί-
δης, Ράπτης.

Πρώτο παιχνίδι
Αριστοτέλης Σκύδρας – Άθλος 

Ορεστιάδας 3-2 (23-25, 25-21, 25-
20, 20-25, 15-12)

Δεύτερο παιχνίδι
Μ. Τετάρτη 20 Απριλίου 2022
«Νίκος Σαμαράς» 19.00: Άθλος 

Ορεστιάδας – Αριστοτέλης Σκύδρας
Τρίτο παιχνίδι (Αν χρειαστεί)
Τετάρτη 27 Απριλίου 2022
ΔΑΚ Σκύδρας 19.30:  Αριστοτέ-

λης Σκύδρας – Άθλος Ορεστιάδας

Στις λεπτομέρειες ήττα του Αθλου 
στο πρώτο ματς ανόδου στη Σκύδρα

Έπεσε η αυλαία του 
πρωταθλήματος. Σε 
αναμονή το Σουφλί

Έπεσε με τα κυριακάτικα ματς 
της 22ης αγωνιστικής η αυλαία της 
Α’ κατηγορίας στην ΕΠΣ Έβρου για 
την φετινή σεζόν. Πρωταθλητής 
αναδείχθηκε ο Ιπποκράτης, ενώ οι 
Ποντιακός και Ένωση Οινόης υπο-
βιβάζονται στην Β’ κατηγορία.Η εκ-
κρεμότητα που μένει αναφορικά με 
τον υποβιβασμό έχει να κάνει με 
τον Έβρο Σουφλίου που τερμάτι-
σε 3 θέσεις από το τέλος. Αν λοι-
πόν ο Ιπποκράτης δεν προβιβαστεί 
μέσω των αγώνων μπαράζ στην Γ’ 
Εθνική και η Αλεξανδρούπολη FC 
υποβιβαστεί από την Γ’ Εθνική, τό-
τε και το Σουφλί θα βρεθεί στην Β’ 
κατηγορία. Αν όμως έστω μία από 
τις δύο προαναφερθείσες ομάδες, 
βρεθεί στην Γ’ Εθνική της επόμενης 

σεζόν, ο ιστορικός Έβρος θα είναι 
και τη νέα χρονιά στην μεγάλη κα-
τηγορία του Έβρου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα 
της τελευταίας αγωνιστικής:
Α’ ΕΠΣ Έβρου – 22η αγωνιστική
Ορέστης Ορεστιάδας – Νεοχώρι 1-1 
Έβρος Σουφλίου – Άρδας Καστα-
νεών 0-0
Ατρόμητος Άβαντα – Ένωση Οινό-
ης 4-0 
Ιπποκράτης – Θράκη Φερών 2-0 
Μαΐστρος – ΑΕ Διδυμοτείχου 1-4 
Εθνικός – Ποντιακός 3-3 

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ιπποκράτης 61 (64-7) ΠΡΩΤΑ-
ΘΛΗΤΗΣ

———————————-
2. Ορέστης Ορεστιάδας 53 (69-
21)
3. ΑΕ Διδυμοτείχου 46 (57-24)
4. Ατρόμητος Άβαντα 44 (73-
35)
5. ΑΟ Νεοχωρίου 31 (23-34)
6. Άρδας Καστανεών 30 (24-23)
7. Θράκη Φερών 24 (28-38)
8. Εθνικός Αλεξ/πολης 23 (37-47)
9. ΑΟ Μαΐστρου 21 (28-59)
————————————-
10. Έβρος Σουφλίου 17 (20-41)
————————————-
11. Ένωση Οινόης 13 (14-64) ΥΠΟ-
ΒΙΒΑΣΜΟΣ
12. Ποντιακός 11 (29-79) ΥΠΟΒΙ-
ΒΑΣΜΟΣ
sportsaddict.gr

ΕΠΣ Έβρου: Πρωταθλητής ο Ιπποκράτης

Συγκλονιστικό ήταν το φινάλε στον 
1ο όμιλο της Γ’ Εθνικής με το Νέστο 
αν και μέχρι το 80′ ήταν μπροστά 
στο σκορ και παρέμενε στην κατη-
γορία δέχτηκε την ανατροπή απο 
τον Πανδραμαϊκό και έτσι μετά την 
ισοπαλία της Δόξας Δράμας στον 
Σοχό αυτός είναι η 5η ομάδα που 
υποβιβάζεται στα τοπικά πρωταθλή-
ματα Φινάλε στη σεζόν με ήττες για 
Ορφέα Ξάνθης και Αλεξανδρούπο-
λη, ενώ ισόπαλο ήταν το ματς του 
Άρη Αβάτου με τον Μέγα Αλέξανδρο 
Ορφανίου. Εντυπωσιακό το γεγονός 
πως στα ματς της τελευταίας αγωνι-
στικής σημειώθηκαν 26 τέρματα σε 
6 αναμετρήσεις!

Αναλυτικά:
Θερμαϊκός Θέρμης – Ορφέας Ξάν-
θης      3-0 
Αγροτικός Αστέρας – Αναγέννηση 
Πλαγιάς    2-0
Εθνικός Σοχού – Δόξα Δράμας     2-2
Πανδραμαϊκός – Νέστος Χρυσού-
πολης       5-3
Απόλλων Παραλιμνίου – Αλεξαν-
δρούπολη    4-3
Άρης Αβάτου – Μ.Α. Ορφανίου     1-1

Τελική Βαθμολογία 

1. Αγροτικός Αστέρας 48 (32-8)
2. Πανδραμαϊκός 39 (38-20)
3. Απόλλων Παραλιμνίου 35 (34-22)
4. Άρης Αβάτου 32 (28-21)
5. Θερμαϊκός Θέρμης 32 (25-25)
6. Εθνικός Σοχού 31 (21-13)
7. Δόξα Δράμας 30 (25-19)
——————————
Νέστος Χρυσούπολης 29 (25-2)

9. Αλεξανδρούπολη FC 23 (27-38)*
10. Ορφέας Ξάνθης 22 (22-44)
11. Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου 
18 (13-26)
12. Αναγέννηση Πλαγιάς 17 (15-46)
*Η Αλεξανδρούπολη έχει δεχτεί -3 
και χάσει στα χαρτιά το ματς στην 
Πλαγιά

Γ’ Εθνική: Απίστευτο φινάλε και 
υποβιβασμός του Νέστου Χρυσούπολης

ΕΚΑΣΑΜΑΘ: Ηττα Φερών 
στα ημιτελικά 

Sports

Ρούπελ και 
Αγία Βαρβάρα οι 

νικητές στην πρεμιέρα 
της τελικής φάσης στο 

ανδρικό

Με ήττα 
αποχαιρέτησε η 

Αλεξανδρούπολη

 «Πανηγυρίσαμε το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία του Ιπποκράτη. 
Κόποι και αγώνες 21 χρόνων ανταμείβονται. Στόχος να κάνουμε το βήμα 

παραπάνω, η Γ΄Εθνική»
Χριστόδουλος Μεντίζης, Πρόεδρος Ιπποκράτη Αλεξανδρούπολης 
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

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

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ  •  Δικηγόρος 
Μπότσαρη & Δικαστηρίων  •  Αλεξ/πο-
λη Τηλέφωνο : 2551081787

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ •  Δικηγόρος

Κων/πόλεως  207  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

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

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

Συμβολαιογράφοι

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Κτηνίατροι

Ασφάλειες

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

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

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

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

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

Οπτικά

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Φαρμακεία

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία

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

Συνεταιρισμοί

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας



Η ΓΝΩΜΗ
19  AΠΡΙΛΙΟΥ  2022  15

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
INTERCITY 05.50, 

Αλεξ/λη-ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
08.40
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη 
12:19

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

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

08:00, 11:00 , 13.00, 
15.30, 17:30,  17:00 , 23:59
Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 

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

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

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

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

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

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

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις από 
το αεροδρόμιο της Αλεξαν-
δρούπολης, μπορείτε να καλεί-
τε στα τηλέφωνα: Αεροδρόμιο: 
25510 89300, 25510 89305, 
AEGEAN: 25510 89150, 
ΟΛΥΜΠΙΑΚH: 25510 45198, 
SKY EXPRESS: 801-11-
28288, 2810-223800

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - AEGEAN 
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:15-12:15-21:45 
ΤΡΙΤΗ: 12:15 - 21:45
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:15 - 12:15 - 21:45
ΠΕΜΠΤΗ: 12:15 - 21:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:15 -12:55 - 21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 12:15 - 21:45
ΚΥΡΙΑΚΗ: 12:55 - 21:45
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 06:35 - 10:35 - 20:10
ΤΡΙΤΗ: 10:35 -20:10
ΤΕΤΑΡΤΗ: 06:35 - 10:35 - 20:10 
ΠΕΜΠΤΗ: 10:35 - 20:10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:35 -11:20 - 20:10

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

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

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

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

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

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά
 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Βλάβες(ΔΕΔΔΗΕ): 8004004000
Βλάβες(ΔΕΥΑΑ): 25510-26046
Βλάβες ΟΤΕ:                  13888
Κ.Ε.Π. Αλεξ/πολης: 25513-50010
Κ.Ε.Π. Φερών:     25553-50101
Αστ.Τμ. Αλεξ/λης 25510 66300
Γραφείο Ταυτοτήτων: 2551066262
Τροχ. Αλ/λης  25510 66395
Δημ. Αλεξ/πολης 25510 64100
Δημ.Εν.Φερων     25555-50070
Γραμμή Δημότη:     25510-22222
Τμήμα Καθ/τητας: 25513-50040
Τμήμα Πρασίνου: 25513-50042
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων: 
25513-50068 , 25513-50069
Περ/κή Εν/τα Έβρου 25513-50405 
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ: 25510-26298
ΤΙΕΔΑ:                       25510-28735 
ΔΟΥ Αλεξ/πλης : 25510-89622
Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Νοσ/μείο Αλ/λης 25513-51000
Περ. Εν. Έβρου 25510 36500  
Λιμεναρχείο 25513-56200
Ο.Λ.Αλεξ/λης 25510-26251 
Αεροδρόμιο 25510 89300 
ΕΛΤΑ Αλεξ/λης  25510-41640
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844
ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:    25510-45198 
AEGEAN:              25510-89150  
Αεροδρόμιο:          25510-89300
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
ΔΕΗ 25510-53529
ΟΤΕ 25510-56160
ΔΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Ιωαννίδου - Αλατζιά Λ. Δημοκρατίας 190 
✆ 2551035897

ΦΕΡΕΣ 
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 ✆2555022273

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Πατσιουρίδης Παρασκευάς Βασ. Αλεξάν-
δρου 20 ✆2553022322

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Χατζηγιάννη Ισιδώρα - Δήμητρα Ευριπίδου 
19  ✆2552024315

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

Ημέρα Φιλελληνισμού και 
Διεθνούς Αλληλεγγύης

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, σήμερα είναι η ιδανική ημέρα 
για εξόδους ψυχαγωγίας ή οργάνωση 
ενός ταξιδιού και εκδρομής! Είσαι χα-
ρωπός, κοινωνικός, ενθουσιώδης και 
αισιόδοξος, αλλά οφείλεις να περιορί-
σεις την τάση σου για ανούσια κουτσο-
μπολιά και κόντρες χωρίς λόγο!

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, σήμερα φρόντισε δίπλα 
σου να έχεις ανθρώπους που εμπιστεύ-
εσαι πραγματικά και είσαι σίγουρος ότι 
δεν θα σε προδώσουν! Άλλωστε θα σε 
βοηθήσει σε αυτό και μία αποκάλυψη, 
που ρίχνει κάποιες «μάσκες» στον κοι-
νωνικό σου περίγυρο!

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, σήμερα έχεις όλα τα βλέμ-
ματα πάνω σου, όμως αν κάποιος αδι-
αφορήσει για σένα γίνεσαι και υπερ-
βολικά εύθικτος και παρεξηγείσαι κι 
αυτό γιατί μπορεί να έχεις την τάση 
να δραματοποιείς καταστάσεις και να 
εκδηλώνεις τα συναισθήματά σου με 
τρόπο υπερβολικό!! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, σήμερα είσαι αρκετά 
συγκρατημένος και δεν παρασύρεσαι 
από τα συναισθήματά σου, αφού θα 
βάλεις προτεραιότητα πρακτικά θέμα-
τα καθημερινότητας! 

ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα, σήμερα θα έχεις πολλές 
επαφές και γνωριμίες και πετυχημένη 
κοινωνική ζωή! Σε χαρακτηρίζει ομορ-
φιά, γοητεία, γλυκύτητα και ένα ιδιαί-
τερο ταπεραμέντο! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε, σήμερα παρόλο που 
θα κλειστείς στον εαυτό σου κάποιες 
στιγμές, θα υπάρξουν πολλές ευκαιρί-
ες να έρθεις κοντά με τους ανθρώπους 
που αγαπάς και να ενδυναμώσεις τις οι-
κογενειακές και συγγενικές σου σχέσεις 
με ποικίλους τρόπους! 
 
ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, σήμερα καταφέρνεις και 
αλλάζεις εύκολα ότι δεν σου αρέσει, 
ιδίως όταν αντιλαμβάνεσαι, μετά από 
κάποιες συγκυρίες, ότι μία τοξική σχέ-
ση, σου κάνει κακό! Επιτέλους λοιπόν, 
θα μπορέσεις να χαλαρώσεις, να κάνεις 
αλλαγές και να περάσεις όμορφα, χω-
ρίς στεναχώριες!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, οφείλεις πρέπει να 
περιορίσεις την τάση σου για απαιτή-
σεις, οι οποίες είναι υπερβολικές και 
δογματικές, χωρίς λόγο! Δείξε την στα-
θερή και σοβαρή πλευρά του χαρακτή-
ρα σου με επιμονή, αλλά φρόντισε να 
αποφύγεις ξεροκεφαλιά! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Σήμερα φίλε Τοξότη, δεν διστάζεις να 
ζήσεις με πάθος και ένταση την κά-
θε στιγμή σου, απλά φρόντισε να μην 
ενθουσιάζεσαι τόσο εύκολα, διότι θα 
έρθουν απογοητεύσεις και απότομη 
προσγείωση, ιδίως μέσα από διαπρο-
σωπικές σχέσεις και επαφές!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Σήμερα φίλε Αιγόκερε, η διαίσθηση και 
η διορατικότητα σου είναι οι σύμμαχοι 
σου, σε κάθε σου δραστηριότητα, από-
φαση και κίνηση! Πες ναι σε παρασκη-
νιακές επαφές και συμφωνίες και ίσως 
ήρθε η ώρα να κρατήσεις κλειστά τα 
χαρτιά σου! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Σήμερα φίλε Υδροχόε, σήμερα ο τομέας 
που θα σε απασχολήσει είναι αυτός της 
φιλίας! Κράτα κοντά σου λοιπόν, τους 
καλούς σου φίλους και προστάτεψε 
ή βελτίωσε την σχέση σου μαζί τους!

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, σήμερα μπορεί κάποιες στιγ-
μές να δείχνεις λίγο περισσότερο απρό-
σιτος στον περίγυρο σου, αλλά αυτό 
συμβαίνει γιατί δεν θες κάποιος, να μπο-
ρεί εύκολα να κατανοήσει τις προθέσεις 
σου, τις σκέψεις και τα συναισθήματά 
σου, πράγμα που το πετυχαίνεις!

Επέτειοι

Τεχνική Εταιρία ζητά άμεσα εργάτες χωμα-
τουργικών για εργασία στη Γερμανία.
Υψηλός μισθός + Διαμονή + Μπόνους 

Επικοινωνία: 698 001 0545 
Aυστηρά 10:00-15:00 
Δευτέρα-Παρασκευή. 

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

1. Το κέτσαπ το χρησιμοποιούσαν κά-
ποτε ως φάρμακο. Το 1834 το που-
λούσαν σε χάπια για τη θεραπεία της 
διάρροιας και του ίκτερου. 

2. Ο αμερικανός Τζον Κέλογκ, διευθυ-
ντής ιατρικού κέντρου στο Μίτσι-
γκαν, επινόησε τα κορν-φλέικς για 
έναν ασθενή με χαλασμένα δόντια.

3. Το 1853 στη Σαρατόνγκα της Νέας 
Υόρκης, ένας πελάτης επέπληξε τον 
μάγειρα ενός εστιατορίου, ονόματι 
Τζορτζ Κραμ, ότι είχε κόψει πολύ 
χοντρές τις τηγανητές πατάτες. Τότε 
αυτός από αντίδραση τις ψιλόκοψε, 
φτιάχνοντας τα πρώτα τσιπς.

4. Το 1756 ο μάγειρας του Ρισελιέ 
ετοίμαζε το γεύμα στο λιμάνι του 
Μαχόν για να γιορτάσουν οι Γάλ-
λοι τη νίκη κατά των βρετανών στη 
ναυμαχία της Μινόρκας (1756). Το 
γεύμα περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, 
σάλτσα από κρέμα και αυγά. Όταν ο 
σεφ συνειδητοποίησε ότι του τελεί-
ωσε η κρέμα, έβαλε αντί αυτής λάδι 
και την ονόμασε Μαχονέζ. Ήταν η 

πρώτη μαγιονέζα.
5. Το γκούλας ξεκίνησε από την Ουγ-

γαρία τον 9ο αιώνα και είναι σούπα 
από μοσχάρι.

6. Το σάντουιτς δεν ήταν εφεύρεση 
του λόρδου Σάντουιτς. Επινοήθηκε, 
όμως, για χάρη του, για να μη λερώ-
νει τα χέρια του όταν έπαιζε χαρτιά 
και για να μπορεί να τρώει χωρίς να 
διακόπτει το παιγνίδι.

7. Γροιλανδία σημαίνει Πράσινη Χώρα.
8. Παραγουάη σημαίνει «Γεννημένος 

απ’ το νερό».
9. Μπανγκόκ σημαίνει «Χωριό που βρί-

σκεται δίπλα σε ρυάκι».
10. Ουρουγουάη σημαίνει Ποτάμι των 

Ζωγραφιστών Πουλιών. 
11. Ισλανδία σημαίνει Χώρα των Πάγων. 

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...
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Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Στην θέση της προέ-
δρου του Δ.Σ. του Εμπορι-
κού Συλλόγου Ορεστιάδας 
θα συνεχίσει να βρίσκε-
ται η Φιλιώ Μυλωνά, έπει-
τα από τις αρχαιρεσίες που 
έγιναν την προηγούμενη 
εβδομάδα στον Εμπορικό 
Σύλλογο Oρεστιάδας στις 
11/04/2022. Έπειτα από σύ-
σταση σε σώμα, το νέο Δι-
οικητικού Συμβουλίου που 

προκύπτει έχει ως εξής:
Το νέο Διοικητικό Συμ-

βούλιο:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΦΙΛΙΩ ΜΥΛΩΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜΗ-
ΤΡΗΣ ΛΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΘΕΑΝΩ 
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ
ΤΑΜΙΑΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙ-
ΓΡΕΚΗΣ

ΜΕΛΗ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑ-
ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ, ΕΡΗ ΚΑΙΤΑ, ΒΑ-

ΣΙΛΗΣ ΚΙΛΙΤΖΙΔΗΣ
 Οι εκλογές του Εμπορι-

κού Συλλόγου Ορεστιάδας 

πραγματοποιήθηκαν την πε-
ρασμένη Δευτέρα με κύριο 
χαρακτηριστικό  τον εντυ-

πωσιακό αριθμό των μελών 
που ανταποκρίθηκαν στο κά-
λεσμα του Συλλόγου, αφού 

ξεπέρασε κάθε προηγούμενο 
με τη συμμετοχή να φτάνει 
τα 111 άτομα.

Παραμένει πρόεδρος του Εμπορικού 
Συλλόγου Ορεστιάδας η Φιλιώ Μυλωνά

ΕΚΛΕΧΘΉΚΕ ΝΕΟ ΔΊΟΊΚΉΤΊΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΊΟ, ΜΕΓΑΛΉ Ή 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΉΝ 
ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΑ     

Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν 
την περασμένη Δευτέρα με κύριο 
χαρακτηριστικό  τον εντυπωσιακό αριθμό 
των μελών που ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμα του Συλλόγου

Άμεση ήταν η κινητοποίη-
ση των πολιτών στο κάλεσμα 
της Ένωσης Γονέων και Κη-
δεμόνων του Δήμου Ορεστι-
άδας, στην έκκληση ενός γο-
νέα που χρειαζόταν βοήθεια 
για χειρουργική επέμβαση του 
γιου του.

Μέσα σε λίγες μέρες το 
όνειρο έγινε πραγματικότητα 
για τον νεαρό μαθητή από την 
Ορεστιάδα με τη συνεισφορά 
όλων και τα χρήματα που συ-
γκεντρώθηκαν δεν ‘ήταν απλά 
αρκετά για τη νοσηλεία και το 
χειρουργείο του, αλλά ξεπέ-
ρασαν κατά πολύ κάθε προσ-
δοκία, γι αυτό και ο πατέρας 
του μαθητή με ευχαριστήριο 
εξέφρασε την ευγνωμοσύνη 
του στους εκατοντάδες ανώ-
νυμους για τη στήριξη σε όλο 
αυτό τον αγώνα που καταβάλ-
λει για το παιδί του και ανακοί-
νωσε πως τα υπόλοιπα χρήμα-
τα θα δοθούν στα νοσοκομεία 

του Έβρου και συγκεκριμέ-
να στις παιδιατρικές κλινικές, 
όπως είναι και η επιθυμία του 
παιδιού του.

Το ευχαριστήριο του πατέρα:
“Ευχαριστώ από τα βάθη 

της καρδιάς μου την Ένωση 
Συλλόγων γονέων και κηδεμό-
νων του Δήμου Ορεστιάδας και 
την εθελοντική ομάδα Ορεστιά-
δας δώρο για την πρωτοβουλία 
τους, τους τοπικούς φορείς και 
συλλόγους, τους συλλόγους 
γονέων και κηδεμόνων των 
σχολικών συγκροτημάτων των 
δήμων Ορεστιάδας, Διδυμοτεί-
χου και Σουφλίου, και όλους 
τους απλούς πολίτες της πό-
λης μας και ευρύτερα του νο-
μού μας που ανταποκρίθηκαν 
στην έκκληση μου και εισέφε-
ραν από το υστέρημά τους στην 
ανάγκη που προέκυψε για άμε-
ση χειρουργική επέμβαση του 
γιου μου στην ιδιωτική κλινική 
άγιος Λουκάς Θεσσαλονίκης.

Η ανταπόκριση όλων σας, 
θεσμικών φορέων αλλά και 
απλών πολιτών ήταν ιδιαίτερα 
συγκινητική και έδωσε άμεση 
λύση στο πρόβλημα που προ-

έκυψε στην οικογένειά μου κα-
θώς με τα χρήματα που συ-
γκεντρώσατε υπερκαλύπτονται 
όλα τα έξοδα νοσηλείας του 
παιδιού μου.

Το υπερβάλλον ποσό θα το 

διαθέσω σύμφωνα και με την 
επιθυμία του παιδιού μου στις 
παιδιατρικές κλινικές των δύο 
νοσοκομείων του νομού Έβρου 
τα οποία με τη σειρά τους θα 
τα κατανείμουν ανάλογα με τις 

ανάγκες τους.
Δηλώνω υπερήφανος που 

είμαι Εβρίτης και ζω στην ακρι-
τική Ορεστιάδα. Ο τόπος μας 
για ακόμη μία φορά απέδει-
ξε πως έχει ανθρωπιά, φιλότι-

μο και αξιοπρέπεια σε πείσμα 
των καιρών, των οικονομικών 
και κοινωνικών αντιξοοτήτων, 
διότι το πολυτιμότερο αγαθό 
είναι υγεία μας.”

Συγκεντρώθηκαν τα χρήματα 
για τον μαθητή από την Ορεστιάδα 
Το “ευχαριστώ” 
του πατέρα


