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«Η Κινηματογραφική Λέσχη περιμένει 
το ‘’πράσινο φως’’ για τον Φλοίσβο»

Συνέντευξη, ενόψει της προσεχούς Γενικής Συνέλευσης της 
Κ.Λ.Α. με την πρόεδρό της Σοφία Τερζούδη. Μας μίλησε για τον 
ερχόμενο σχεδιασμό και την αναμονή του παραχωρητηρίου του 

θερινού σινεμά από τον Δήμο. ▶ 8

Πρωταθλητής 
στην Α’ κατηγορία 
της ΕΠΣ Έβρου ο 

Ιπποκράτης

Απονομή του τίτλου εν μέσω 
βροχόπτωσης και το βλέμμα 

στρέφεται στα μπαράζ ανόδου 
για την άνοδο στη Γ΄Εθνική

▶ 16

Πρόσληψη 
Ψυχολόγου στο 
Πολυκοινωνικό 

του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης

Για τη στελέχωση της Δομής 
«Παράρτημα Ρομά Κέντρου 

Κοινότητας Δήμου 

▶ 6

Kοινή ανακοίνωση Ιατρικών 
Συλλόγων ΑΜΘ για το Νομοσχέδιο 

του Υπ. Υγείας

Καταθέτουν κοινές προτάσεις στο σχέδιο νόμου για την 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Νοσοκομείο Διδυμοτείχου 
– Περιφερειακό συμβούλιο ΑΜΘ: Όχι στη μεταφορά της 

Νοσηλευτικής στην Αλεξανδρούπολη ▶ 5

▶ 3

Κοίλα Φερών: Νεκρός πρόσφυγας Κοίλα Φερών: Νεκρός πρόσφυγας 
έξω από εκκλησία….«Ήταν έξω από εκκλησία….«Ήταν 
βρεγμένος μέχρι το κόκκαλο», βρεγμένος μέχρι το κόκκαλο», 
είπαν οι αστυνομικοίείπαν οι αστυνομικοί

Το Επιμελητήριο Έβρου ενισχύει Το Επιμελητήριο Έβρου ενισχύει 
τον Σύλλογο Καρκινοπαθών και τον Σύλλογο Καρκινοπαθών και 
Φίλων Έβρου ΣυνεχίΖΩ Φίλων Έβρου ΣυνεχίΖΩ 

Πανελλήνιες 2022: 
Προετοιμαστείτε για την 

Βιολογία 
Προτεινόμενα Θέματα για πανελλαδικές 

εξετάσεις ημερήσιων και εσπερινών γενικών 
λυκείων από το Φροντιστήριο «Εξέλιξη»

▶ 11

Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας 
Πολυκοινωνικού  - ΚΟΙΝΣΕΠ 

ΑΜΕΑ Εβρου «Νίκη»

▶ 6

▶ 7 7

▶ 4

Ευχάριστα νέα 
για τον σιδηρόδρομο 
στη Θράκη 

 ● Επαναφορά δρομολογίων στο τμήμα Νέα Ορεστιάδα – Αλεξανδρούπολη και 
Αλεξανδρούπολη – Ξάνθη

● Ο Διαμαντής Μυρτσίδης αναλύει τι προβλέπεται στη νέα σύμβαση για τις «άγονες» 
σιδηροδρομικές γραμμές που υπεγράφη μεταξύ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και των Υπουργείων 
Υποδομών και Οικονομικών

● Ωστόσο, δυστυχώς όπως φαίνεται θα εξακολουθήσει να μην  υπάρχει απευθείας 
σιδηροδρομική σύνδεση Αλεξανδρούπολης – Θεσσαλονίκης

▶ 9
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1841
Κυκλοφορεί το βιβλίο του Έντγκαρ 
Άλαν Πόε «Οι Φόνοι της Οδού 
Μοργκ», που θεωρείται το πρώ-
το αστυνομικό μυθιστόρημα στην 
ιστορία της λογοτεχνίας.

1914
Η Σφαγή του Λάντλοου. Η Εθνική 
Φρουρά της Πολιτείας του Κολο-
ράντο ανοίγει πυρ κατά απεργών 
ανθρακωρύχων στην πόλη Λά-
ντλοου, με αποτέλεσμα να σκο-
τωθούν 16 άνθρωποι, ανάμεσά 
τους και ο ελληνικής καταγωγής 
συνδικαλιστής Λούης Τίκας.

1920
Τελετή έναρξης των 7ων Ολυμπι-
ακών Αγώνων της Αμβέρσας. Λαμ-
βάνουν μέρος 2.479 αθλητές και 
64 αθλήτριες από 29 χώρες. Για 
πρώτη φορά εμφανίζεται η ση-
μαία με τους πέντε ολυμπιακούς 
κύκλους και απαγγέλλεται ο ολυ-
μπιακός ύμνος από τον βέλγο ξι-
φομάχο Βιτόρ Μπουάν.

1941
Υπογράφεται στο Βοτονόσι Με-
τσόβου το πρωτόκολλο συνθηκο-
λόγησης του ελληνικού στρατού 
ανάμεσα στον υποστράτηγο Τσο-
λάκογλου, διοικητή του ΤΣΔΜ (Το-
μέας Στρατιάς Δυτικής Μακεδονί-
ας) και τον ταξίαρχο Ντίτριχ των 
γερμανικών δυνάμεων εισβολής.

1977
Όνειρο μένει για την ΑΕΚ η συμ-
μετοχή της στον τελικό του Κυπέλ-
λου UEFA, καθώς η Γιουβέντους 
επικρατεί 1-0 στη Νέα Φιλαδέλ-
φεια (85’ Μπέτεγκα, από σέντρα 
του Καούζιο) και παίρνει το «εισι-
τήριο». Διαιτητής του αγώνα είναι 
ο Ούγγρος Κάρολι Παλοτάι.

1989
Ο Ανδρέας Παπανδρέου, στη διάρ-
κεια συγκέντρωσης στο Περιστέρι, 
αναφωνεί το περίφημο «Τσοβόλα, 
δώσ’ τα όλα».

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1948
Αλέξανδρος Ωνάσης, γιος του έλ-
ληνα μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνά-
ση. (Θαν. 23/1/1973)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1999
Νίκος Ρίζος, έλληνας κωμικός ηθο-
ποιός. (Γεν. 30/9/1924)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

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

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

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

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

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα

4

5...13

6...14

Ανατολή - 06:30
Δύση - 20:01

8...14

Πρώτης προτεραιότητας τα ευρήματα της 
Δοξιπάρας

Πριν από λίγες μέρες το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμ-
βούλιο γνωμοδότησε θετικά ως προς τη μελέτη συντή-
ρησης μεταλλικών αντικειμένων του ταφικού τύμβου 
της Μικρής Δοξιπάρας. Πρόκειται για αντικείμενα από 
σίδηρο, χαλκό και επάργυρα, τα οποία, αφού φωτογρα-
φηθούν λεπτομερώς σε όλες τις φάσεις της συντήρη-
σης, θα καθαριστούν και θα αποκατασταθούν, σύμφωνα 
με τις προτάσεις της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων 
και Νεότερων Μνημείων. Τον Φεβρουάριο του 2011 
το Συμβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία ενός θολωτού 
κελύφους για την προστασία και ανάδειξη του ταφικού 
τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας- Ζώνης. 

Σύμφωνα με την προμελέτη, τα ευρήματα θα βρίσκο-
νται κάτω από τον τύμβο, με μόνη ορατή όψη τη δυτική 
πλευρά, ο δε επισκέψιμος χώρος της έκθεσης θα είναι 
1.380 τμ. Αντίγραφα των εξαρτημάτων από τις άμαξες 
θα συνοδεύουν τους σκελετούς των ζώων και θα πα-
ραμείνουν στο έδαφος, στα σημεία που βρέθηκαν. Στην 
ίδια θέση θα διατηρηθούν και οι λάκκοι με τις καύσεις 
των νεκρών. 

20
AΠΡ
2012

43

3...14
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Μικρογνωμικά

Μια πράξη αλληλεγγύης και ανθρωπιάς 
παραμονές του Πάσχα, βοήθησαν έναν μο-
τοσικλετιστή από την Κροατία να αντιμετω-
πίσει με σθένος και αισιοδοξία ένα σοβαρό 
ατύχημα που είχε στην περιοχή της Καβάλας.

Το πρωί της Πέμπτης 7 Απριλίου 2022 
σημειώθηκε τροχαίο κοντά στην τοπική κοινό-
τητα Λυδίας, της δημοτικής ενότητας Φιλίπ-
πων του δήμου Καβάλας. Αγροτικό αυτοκίνη-
το που βγήκε από παράδρομο συγκρούστηκε 
πλαγιομετωπικά με διερχόμενη μηχανή, με 
αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο οδη-
γός του δίκυκλου, ο οποίος διακομίστηκε με 
ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκο-
μείο Καβάλας.

Ο μοτοσικλετιστής ήταν ο Antun Čolig 
από την Κροατία, ένας 35χρονος λάτρης 
των δύο τροχών, ο οποίος είχε ξεκινήσει από 
το Ζάγκρεμπ για ένα road trip μέχρι τη μα-
κρινή Αρμενία. Η «κακιά στιγμή», όμως, τον 
«φρέναρε» στην Καβάλα. Ο Antun βρέθηκε 
ξαφνικά με κατεστραμμένη τη μηχανή του, 

βαριά τραυματισμένος στο χέρι και στο πό-
δι, σε ένα νοσοκομείο μιας ξένη χώρας, της 
οποίας τη γλώσσα δεν μιλούσε και υπήρχε 
μεγάλη δυσκολία στην επικοινωνία μαζί του.

Μια ανάρτησή του, όμως, σε σελίδα δι-
κτύωσης «μηχανόβιων» στο facebook, η τύ-
χη του άλλαξε καθώς την είδαν δυο Καβα-
λιώτες, επίσης λάτρεις των δυο τροχών. Οι 
Αλέξης Γούλας και Ανέστης Καραμανώλης 
από την Καβάλα επισκέφτηκαν άμεσα τον 
Antun στην ορθοπεδική κλινική του Γενικού 
Νοσοκομείου Καβάλας και για τις επόμενες 
ημέρες, μέχρι και την ημέρα που πήρε εξι-
τήριο, έγιναν οι «φύλακες – άγγελοί» του.

Καθημερινά, επισκέπτονταν τον 35χρονο 
Κροάτη στο νοσοκομείο, τον βοηθούσαν με 
τα διάφορα γραφειοκρατικά ως μεταφρα-
στές, μιλούσαν με την οικογένειά του στην 
Κροατία για τα διαδικαστικά και τού έδιναν 
να φάει, όταν ο ίδιος δεν μπορούσε στην 
αρχή να αυτοεξυπηρετηθεί.

Evrosonline.gr

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα έφερε 
ένα μήνυμα που σώζει ζωές 

Τους Intelligent Robomechanics, υποδέχτηκε στο γραφείο του ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γ. Ζαμπούκης. 
Πρόκειται για την ομάδα ρομποτικής που εκπροσώπησε την Αλεξανδρούπολη στον τελικό Ελλάδος του Πρω-
ταθλήματος Ρομποτικής και Καινοτομίας "FIRST LEGO League" που διοργανώθηκε στις 2-3/04 /2022 από την 
Eduact στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην 
τελική φάση του πρωταθλήματος, η ομάδα "Intelligent Robomechanics" κατάφερε να αποσπάσει το κύπελλο 
για την 3η Πανελλήνια διάκριση στο κομμάτι του Robot Design! 

Photo   Shoot
Η κίνηση δεν είναι υποτονική, 
είναι ανύπαρκτη. Παρατηρείται 
και πάλι αυξημένη διαρροή κα-
ταναλωτών στις γειτονικές χώ-
ρες. Απαιτείται η κυβέρνηση να 
δει σοβαρά τα προβλήματα και 
να μη γυρνάει την πλάτη  

ΦΙΛΙΏ ΜΥΛΏΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Είπαν

Ό ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα βαθύτατο 
δημοκρατικό κόμμα και πλέον 
με τις νέες καταστατικές προ-
βλέψεις θα το βλέπουμε αυτό 
,ότι η γνώμη των μελών θα 
μετράει σε όλα τα στάδια, σε 
τοπικά ζητήματα ,σε περιφερει-
ακά και σε ζητήματα της χώ-
ρας θα λαμβάνεται υπόψη η 
γνώμη των μελών

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ
ΜΈΛΟΣ ΣΥΝΈΔΡΊΟΥ ΤΟΥ 
ΣΥΡΊΖΑ

Ξέμεινε η ανθρωπιά

Γ.Σ. της Λέσχης
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κινηματο-

γραφικής Λέσχης Αλεξ/πολης προσκαλεί 
όλα τα μέλη της Λέσχης στην Ετήσια Τα-
κτική Γενική Συνέλευση η οποία αποφα-
σίστηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 7ης 
Απριλίου 2022 και θα πραγματοποιηθεί 

στην αίθουσα του Ιστορικού Μουσείου 
Αλεξανδρούπολης ( Λεωφ. Δημοκρατίας 
335, ισόγειο), την Τετάρτη 27 Απριλίου 
2022 και ώρα 6.30μ.μ. με θέματα ημε-
ρήσιας διάταξης τα εξής: 1. Απολογισμός 
πεπραγμένων περιόδου 11/2021- 4/2022 
2. Σχεδιασμός δράσεων θερινής περιόδου 

Στο χωριό Κοίλα, κοντά στις Φέρες 
Αλεξανδρούπολης. Έξω από μια μικρή 
εκκλησία. Νεαρός πρόσφυγας, νεκρός. 
Βρεγμένος μέχρι το κόκαλο, είπαν, και τα-
λαιπωρημένος.  Δεν άντεξε. Πέθανε. Εκεί 
έξω από την εκκλη-
σία, μόνος και αβοή-
θητος. Ποιος ξέρει τι 
πέρασε, αναζητώντας 
την ελπίδα. Πόσα βά-
σανα, πόση δυστυχία. 
Ένας νέος, περίπου 
20 ετών. 

Δεν θα μάθουμε 
το όνομά του, δεν θα 
τον κλάψει κανείς. 
Μόνο ίσως, μια μάνα 
κάπου θα περιμένει 
μάταια να μάθει νέα 
του, κάθε μέρα θα 
αγωνιά, έφθασε κά-
που, είναι ασφαλής; 

Ένας ακόμη άνθρωπος που έγινε αριθ-
μός σε αυτή την λίστα την ατέλειωτη του 
πόνου... 

Via Matina Katsiveli
Γ.Π.

2022 3. Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος 
"Φλοίσβος" Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γε-
νική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 
27 Απριλίου 2022 και ώρα 7.30μ.μ. στην αί-
θουσα του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρού-
πολης (Λεωφ. Δημοκρατίας 335).

Γ.Π.

5ος Διεθνής Αγώνας 
VIA EGNATIA RUN

Οι εγγραφές για τον 5ο Διεθνή Αγώνα 
Δρόμου VIA EGNATIA RUN συνεχίζονται... 

Όσοι δρομείς του Ημιμαραθωνίου και του 
Λαϊκού Αγώνα – Δυναμικού Βαδίσματος εγ-
γραφούν έως τις 3 Μαΐου 2022 στις 14:00 
θα έχουν τυπωμένο το όνομά τους στον αριθ-
μό συμμετοχής.  Μην αργείς! Κάνε τώρα την 
εγγραφή σου!

Γ.Π
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Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας του 
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ με την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΑΜΕΑ ΕΒΡΟΥ «ΝΙΚΗ», για την υλοποίηση 
πιλοτικού προγράμματος ολιστικής υπο-
στήριξης στα ΑμεΑ που διαβιούν στο Δήμο 
Αλεξανδρούπολης με τίτλο: «ΑΜΕΑ Αυτο-
νομία και Επικοινωνία».

H ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ «ΝΙΚΗ»,  θα παρέχει υπη-
ρεσίες κοινωνικής, ψυχολογικής και νοση-
λευτικής υποστήριξης καθώς και υποστή-
ριξη στην αντιμετώπιση βασικών αναγκών 
σε ένδυση, υπόδηση και διατροφή αρχικά 
20 οικογενειών ΑμεΑ και παράλληλη στή-
ριξη στην εκπαίδευση προσχολικής αγω-
γής τουλάχιστον τριών (3) παιδιών ΑμεΑ.

Θα συνεργάζεται με το αρμόδιο τμήμα 
ΑμεΑ του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ το οποίο θα  
διαμορφώνει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα 

για το προσωπικό που θα απασχοληθεί.
«Με ιδιαίτερη χαρά υπογράψαμε με τον 

Πρόεδρο του Συλλόγου ΑμεΑ Έβρου κ. 
Κώστα Ευθυμιάδη,  σύμβαση συνεργασίας 
του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ με την Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση του Συλλόγου 
ΑμεΑ Έβρου  «ΝΙΚΗ».

Το ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ προχωρά προση-
λωμένο στην ανάπτυξη των κοινωνικών 
δομών, στην στήριξη και την φροντίδα ευ-
παθών κοινωνικών ομάδων,  αναδεικνύο-
ντας και τεκμηριώνοντας ταυτόχρονα την 
ευαισθησία της Δημοτικής Αρχής για την 
προσβασιμότητα των συνανθρώπων μας 
με αναπηρία,  σε όλες τις βαθμίδες της 
κοινωνικής ζωής του τόπου μας» αναφέ-
ρει η πρόεδρος του Πολυκοινωνικού Αλ. 
Ποιραζίδου .

Συνεργασία 
Πολυκοινωνικού  
- ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΜΕΑ 
Εβρου «Νίκη»

ΥΠΟΓΡΑΦΉ ΣΥΜΒΑΣΉΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΉ 
ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΉΣ 
ΚΑΙ ΝΟΣΉΛΕΥΤΙΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΉΣ ΣΕ 20 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΑΜΕΑ 
                               
Με παράλληλη στήριξη στην εκπαίδευση προσχολικής 
αγωγής τουλάχιστον τριών (3) παιδιών ΑμεΑ.

Από τα τέλη Αυγούστου ή 
στις αρχές Σεπτεμβρίου θα 
αρχίσει να λειτουργεί το 
pet scan στο νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης, ανέφε-
ρε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας 
ο διοικητής του νοσοκο-
μείου, Βαγγέλης Ρούφος.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Η καθιερωμένη εβδομαδιαία δράση δειγματο-
ληψίας ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου της Covid-
19(rapid test),  η οποία λαμβάνει χώρα στο Δι-
ασυνοριακό Κέντρο (πρώην Δασαρχείο), δεν θα 
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20-4-2022 έως 
και την Τετάρτη 27-4-2022, ο έλεγχος ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου της Covid-19(rapid test),  
θα πραγματοποιείται κανονικά στο Κέντρο Υγείας 
Ορεστιάδας κατά τις ημέρες και τις ώρες:
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 -4-2022 κατά τις ώρες 8:30 – 15:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 27-4-2022 κατά τις ώρες 8:30 – 15:00

Το ΔΣ της Κινηματογραφικής Λέσχης 
Αλεξ/πολης προσκαλεί όλα τα μέλη 
της Λέσχης στην Ετήσια Τακτική Γε-
νική Συνέλευση η οποία αποφασί-
στηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 
7ης Απριλίου 2022 και θα πραγματο-

ποιηθεί στην αίθουσα του Ιστορικού 
Μουσείου Αλεξανδρούπολης, την 
Τετάρτη 27 Απριλίου 2022 και ώρα 
6.30μ.μ.. Σε περίπτωση μη απαρτίας, 
η ΓΣ θα επαναληφθεί την ίδια μέρα 
στις 7.30μμ

Ευχαριστίες προς τη διοι-
κήτρια της Σχολής Δοκίμων 
Αστυφυλάκων Διδυμοτεί-
χου και τους σπουδαστές 
της Σχολής εκφράζει ο δή-
μαρχος Διδυμοτείχου, Ρω-
μύλος Χατζηγιάννογλου, για 
την εθελοντική πρωτοβουλία 
τους να καθαρίσουν μεγάλο 
τμήμα του δάσους της Τσίγ-
γλας. Η δράση ξεκίνησε με 
την αποκομιδή σκουπιδιών 
και συνεχίστηκε με την απο-
μάκρυνση πευκοβελόνων, οι 
οποίες αποτελούν επικίνδυνη 
καύσιμη ύλη μέσα σε δασι-
κές εκτάσεις στη διάρκεια της 
αντιπυρικής περιόδου.

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

1

2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Αισιόδοξος από τα πρώτα μηνύματα για 
τη φετινή τουριστική κίνηση στη Σαμο-
θράκη δήλωσε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας 
ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του νησιού, 
Γιάννης Γλήνιας.
Ξεκινώντας από τα αποτελέσματα της 
περσινής χρονιάς, που «πήγε ανέλπιστα 
καλά», όπως είπε, και τις κρατήσεις που 
καταγράφονται ήδη για το Πάσχα, ο κ. 
Γλήνιας εκτίμησε ότι η φετινή τουριστι-
κή σεζόν θα «είναι ακόμα καλύτερη».

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης κατέθεσε 
ολοκληρωμένη πρόταση έργου «Υπογειο-
ποίηση Αρδευτικού Δικτύου για την περι-
οχή του Πέπλου» προκειμένου να χρημα-
τοδοτηθεί από το Μέτρο 4.3.1  «Υποδομές 
Έγγειων Βελτιώσεων» του ΥΠΑΑΤ.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογι-

σμού 2.200.000€ και αφορά στην υπο-
γειοποίηση αρδευτικού δικτύου 3.000 μέ-
τρων ώστε μετά την ολοκλήρωσή του να 
αρδεύει τις περιοχές Κάμπος Κήπων-Ερη-
μοκκλήσι-Μαυρολίμνη- Καψάλι Πέπλου.

«Πρόκειται για ένα έργο πνοής για τον 
αγροτικό κόσμο της Δημοτικής Κοινότη-
τας Πέπλου αφού με την υλοποίησή του 
θα αναβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχό-
μενων υπηρεσιών άρδευσης ελαχιστοποι-
ώντας συγχρόνως το κόστος παραγωγής 
για τους αγρότες» σημειώνεται. 

«Υπογειοποίηση Αρδευτικού 
Δικτύου για την περιοχή 
του Πέπλου»
Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης 
κατέθεσε ολοκληρωμένη 
πρόταση έργου

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 
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Οι Ιατρικοί Σύλλογοι Ανα-
τολικής Μακεδονίας-Θράκης, 
από την αρχή της πανδημίας 
σε αγαστή συνεργασία, δια-
τηρώντας υψηλό το αίσθη-
μα ευθύνης και με αυτονόη-
τους στόχους τη διαφύλαξη 
της αξιοπρέπειας του ιατρικού 
λειτουργήματος και την προά-
σπιση της δημόσιας υγείας, κα-
τέθεσαν κοινές προτάσεις  στο 
σχέδιο νόμου για την Πρωτο-
βάθμια Φροντίδα Υγείας.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

-Άμεση κατάργηση 
clawback και rebate στη βά-
ση  των προτάσεων του Π.Ι.Σ.

-Άμεση διαγραφή των χρε-
ών από το clawback ιατρείων-
εργαστηρίων.

-Ναι στην εξασφάλιση ποι-
ότητας διαγνωστικών εξετάσε-
ων με ΜΟΝΑ προαπαιτούμενα 
τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση 
του εξειδικευμένου Ιατρικού 
προσωπικού και τον εξωτερι-
κό ποιοτικό έλεγχο των εργα-
στηρίων.

-Ναι στην υποχρεωτική συ-
νεχιζόμενη εκπαίδευση όλων 
των Ιατρών, την ευθύνη και την 
στήριξη της οποίας θα αναλά-
βει η πολιτεία σε συνεργασία 
με τον Π.Ι.Σ.

-Ναι στην αμοιβή των προ-
σωπικών Ιατρών κατά πράξη 
και περίπτωση   μετά από συμ-
φωνία με τον Π.Ι.Σ, μέσω συλ-
λογικών συμβάσεων με τους 
Ιατρικούς Συλλόγους.

-Όχι στο σύστημα των υπο-
χρεωτικών παραπομπών μόνο 
από τον προσωπικό Ιατρό, τόσο 
σε επίπεδο επίσκεψης στον ει-
δικό Ιατρό, όσο και στο επίπεδο 

πρόσβασης στα Νοσοκομεία.
-Όχι στην ανεπίτρεπτη και 

απαξιωτική νομοθέτηση της 
επιστράτευσης Ιατρών συμβε-
βλημένων με τον ΕΟΠΥΥ, κα-
θώς και πιστοποιημένων για 
την ηλεκτρονική συνταγογρά-
φηση.

-Ναι στην υποχρεωτική ηλε-
κτρονική συνταγογράφηση 
όλων των συνταγογραφούμε-
νων φαρμάκων, καθώς και χο-
ρήγηση χειρόγραφης συνταγής 
αυτών σε εξαιρετικές περιπτώ-
σεις. Κανένα φάρμακο χωρίς 
ιατρική συνταγή.

-Ναι στο δικαίωμα συντα-
γογράφησης στους ανασφά-
λιστους πολίτες ισότιμα από 
όλους τους Ιατρούς του Δημό-
σιου και του Ιδιωτικού τομέα, 
διαφορετικά καταστρατηγείται 
η συνταγματική νομοθέτηση 
της ισοτιμίας της υπογραφής 
των ιατρών.

-Ναι στην αναγκαιότητα 
συμμετοχής εκπροσώπου του 
Π.Ι.Σ. στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, για 
διασφάλιση της Επιστημονι-
κής επάρκειας και κοινωνικού 
ελέγχου.

-Ναι στη θέσπιση ανακατεύ-
θυνσης του ποσού που προκύ-
πτει από ποινές ή εκπτώσεις 
βάσει των ελέγχων, στην προ-
σαύξηση των ορίων του προ-
ϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ της 
αντίστοιχης κατηγορίας συμ-
βεβλημένων Ιατρών.

-Ναι στην αύξηση του προ-
ϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για 
την καθολική υγειονομική πε-
ρίθαλψη των πολιτών.

-Ολοκλήρωση και εφαρμο-
γή διαγνωστικών -θεραπευτι-
κών πρωτοκόλλων σε όλες τις 
ειδικότητες.

-Ναι στην αναμόρφωση της 
ΥΠ.Ε.Δ.Υ.ΦΚΑ, καθώς και ίδρυ-
ση διαφορετικής δημόσιας επι-
τροπής για ενστάσεις Ιατρών.

Ε.Σ.Υ.-Νοσοκομεία
-Άμεση προκήρυξη μόνιμων 

θέσεων Ιατρικού προσωπικού  
(πλήρη και αποκλειστική απα-
σχόληση) με αποδοχές που θα 
αγγίζουν το 3 προς 1 σε σχέ-
ση με το μισθό των Δημοσίων 
Υπαλλήλων, όπως επί ιδρύσε-
ως του Ε.Σ.Υ. και αξιοπρεπή 
αποζημίωση των εφημεριών. 
Μόνο κάτω από αυτές τις συν-
θήκες το Ε.Σ.Υ. θα  «συγκρατή-
σει» τους ήδη υπηρετούντες 
συναδέλφους, θα ελκύσει τους 
νέους και  θα αναχαιτίσει τη 
μετανάστευση.

-Προγραμματισμός προ-
σλήψεων στο ΕΣΥ με ορίζοντα 
2ετίας, λαμβάνοντας υπόψη 
τις αναμενόμενες συνταξιο-
δοτήσεις.

-Αυξημένη μοριοδότηση 
των υπηρετούντων Επικουρι-
κών Ιατρών, με στόχο την μο-
νιμοποίησή τους.

-Γενναία αύξηση των δημο-
σίων δαπανών για την Υγεία.

-Ιδιαίτερα κίνητρα σε άγο-
νες και προβληματικές περι-
οχές.

-Εκφράζουμε την αντίθεσή 
μας με τη νομοθέτηση  εκτέλε-
σης απογευματινών χειρουρ-
γείων από Ιατρούς του Ε.Σ.Υ, 
(τα οποία θα δώσουν δυνα-
τότητα επιπλέον εισοδήματος, 
μόνο στις χειρουργικές ειδικό-
τητες), η οποία άλλωστε είναι 
ανεφάρμοστη, λόγω της τρα-
γικής υποστελέχωσης σε αναι-
σθησιολόγους αλλά και νοση-
λευτικό προσωπικό.

Όλες οι παραπάνω προ-
τάσεις μας υπερψηφίστηκαν 
στην πρόσφατη Γενική Συνέ-
λευση του Πανελλήνιου Ιατρι-
κού Συλλόγου και  θα αγωνι-
στούμε ανυποχώρητα για την 
υλοποίησή τους.

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
 ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 
Πρόεδρος Ι.Σ. Δράμας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ– Πρό-
εδρος Ι.Σ. Καβάλας
ΚΑΡΑΔΕΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – 
Πρόεδρος Ι.Σ. Ξάνθης
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ – Πρόεδρος Ι.Σ. Ροδόπης
ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – 
Πρόεδρος Ι.Σ. Έβρου

Νοσοκομείο Διδυμοτείχου 

– Περιφερειακό συμβούλιο 
ΑΜΘ: Όχι στη μεταφορά της 
Νοσηλευτικής στην Αλεξαν-
δρούπολη

Κάθετα αντίθετη στην μετα-
φορά της Νοσηλευτικής σχο-
λής στην Αλεξανδρούπολη, 
δηλώνει η διοίκηση του Νο-
σοκομείου Διδυμοτείχου, σύμ-
φωνα με δηλώσεις του διευ-
θυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, 
Βασίλη Γαλάνη.

Διευκρίνισε μάλιστα ότι το 
Νοσοκομείο είναι στενά συν-
δεδεμένο με την Νοσηλευτι-
κή Σχολή λέγοντας πως «το 
ένα βοηθά το άλλο και ότι πι-
θανή απομάκρυνση της θα το 
αποδυναμώσει. Άλλωστε ποιο 
περιφερειακό Νοσοκομείο δεν 
έχει ελλείψεις όπως για παρά-
δειγμα Παθολόγο Ογκολόγο. 
Είναι ευκαιρία να έχει περισ-
σότερη στήριξη το Νοσοκομείο 
για να βοηθήσει τη Σχολή. Δεν 
κλείνουμε σχολές σε ευαίσθη-
τες περιοχές όπως του κεντρι-
κού και Βόρειου Έβρου».

Μιλώντας και με την ιδιό-
τητα του περιφερειακού συμ-
βούλου έκανε γνωστό ότι στην 
πρόσφατη συνεδρίαση του Π.Σ 
συμφωνήθηκε να εκδοθεί ψή-
φισμα το οποίο να στηρίζει τα 
περιφερειακά τμήματα και ότι  

είναι αντίθετο  στο κλείσιμο 
των σχολών και τμημάτων με 
την παράλληλη αναβάθμιση 
τους.

Μάλιστα όπως διευκρίνισε 
για να γίνει αναβάθμιση του 
Νοσοκομείου θα πρέπει να ξε-
καθαρισθεί το καθεστώς του 
Άγονο τύπου Α, ώστε   οι θέ-
σεις να γίνονται ελκυστικές και 
προτιμητέες από τους γιατρούς 
και αυτό έχει να κάνει με το κα-
θεστώς των απολαβών τους 
αφού ακόμη ισχύουν αποφά-
σεις του 1998.

Ενίσχυση της 
Παθολογικής Κλινικής

Δυστυχώς η Παθολογική 
κλινική του Γενικού  Νοσοκο-
μείου Διδυμοτείχου λειτουργεί 
σήμερα μόνο με δύο γιατρούς 
και με αποσπάσεις γιατρών από 
εφημερίες. Οι μόνιμοι ειδικοί 
παθολόγοι καλύπτουν τις 20 
ημέρες και από  κει και μετά  
τα κενά καλύπτουν 4-5 για-
τροί από την Αλεξανδρούπολη.

Υπάρχει πρόβλημα δηλώνει 
ο κ Γαλάνης και οι λύσεις που 
θα δοθούν θα πρέπει να είναι 
μόνιμες διότι δεν είναι μόνο οι 
εφημερίες, αλλά και οι απλές 
καθημερνές κλινικές πράξεις».

Kοινή ανακοίνωση Ιατρικών Συλλόγων 
ΑΜΘ για το Νομοσχέδιο του Υπ. Υγείας

ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΉΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ      
                               
Νοσοκομείο Διδυμοτείχου – 
Περιφερειακό συμβούλιο ΑΜΘ: Όχι 
στη μεταφορά της Νοσηλευτικής στην 
Αλεξανδρούπολη

Η Διεύθυνση και οι Καθηγητές 
του Δημοτικού Ωδείου Αλεξανδρού-
πολης συγχαίρουν θερμά τους δύο 
μαθητές μας Χρήστο Αποστολίδη και 
Τιμόθεο Τσιγούρωφ της Σχολής Πιά-
νου Τάξη κας Βιολέττας Γρηγοριά-

δου, που απέσπασαν Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ 
στον 8ο Πανελλήνιο Μουσικό Δια-
γωνισμό Μαρίας Χαιρογιώργου Σι-
γάρα υπό τη διοργάνωση του Διε-
θνούς Μουσικού Σωματείου Gina 
Bachauer. 

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθη-
κε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 
στις 15 και 16 Απριλίου. Οι μαθητές 
μας συμμετείχαν στην ηλικιακή ομά-
δα 15-19 ετών. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι όντας οι νεότεροι στην κατηγο-
ρία τους διακρίθηκαν αφήνοντας τις 
καλύτερες εντυπώσεις. Πιστεύουμε 
στα χαρίσματα, την αφοσίωση και τη 
δυναμική των δύο σπουδαστών μας 
που στο μέλλον σίγουρα θα φέρει 
και άλλες επιβραβεύσεις.

Θερμά συγχαρητήρια και στην κα-
θηγήτριά τους που αμέριστα τους 
καθοδήγησε και τους υποστήριξε. 

Β΄Βραβείο Αλεξανδρουπολιτών  
σε πανελλήνιο μουσικό 
διαγωνισμό
Μαθητές του 
Δημοτικού  Ωδείου 
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Το Πολυκοινωνικό του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης ανα-
κοινώνει την πρόσληψη ενός 
Ψυχολόγου (ΠΕ) για τη στελέ-
χωση της Δομής «Παράρτημα 
Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δή-
μου Αλεξανδρούπολης». Διάρ-
κεια σύμβασης το ένα έτος από 
την υπογραφή της σύμβασης 
με δυνατότητα ανανέωσης ή 
παράτασης έως τη λήξη του 
Προγράμματος

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυ-

χολογίας ή Φιλοσοφίας Παι-
δαγωγικής και Ψυχολογίας με 
ειδίκευση στην Ψυχολογία (για 
αποφοίτους έως 31/12/1993 
που πληρούσαν τις προϋποθέ-
σεις του ν.991/1979 (Α΄278), 
όπως ισχύει), ΑΕΙ ή το ομώνυ-
μο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνι-

κού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτ-
λος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδι-
κότητας. 

β)  Άδεια άσκησης επαγγέλ-
ματος Ψυχολόγου ή Βεβαίω-
ση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση 
του επαγγέλματος του Ψυχο-
λόγου.

γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα 
αντικείμενα: (i) επεξεργασίας 
κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών δι-
αδικτύου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλού-
νται να συμπληρώσουν την αί-
τηση με κωδικό εντυπο ασεπ 
ΣΟΧ.12 και να την υποβά-

λουν  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ταχυ-
δρομικά με συστημένη επιστο-
λή ή courier, στα γραφεία της 
υπηρεσίας μας στην ακόλου-
θη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κέ-
ντρο Κοινωνικής Προστασίας 
– Αλληλεγγύης, Παιδείας και 
Περιβάλλοντος» (με δ.τ. «ΠΟ-

ΛΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ», Γ. Καρτάλη 
2, Τ.Κ. 68132, Αλεξανδρού-
πολη, απευθύνοντάς την στη 
Διεύθυνση Διοικητικού – Οι-
κονομικού, υπόψη κας Τσιαού-
ση  Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 
2551083012)

Οι υποψήφιοι μπορούν να 

αναζητήσουν τα έντυπα των 
αιτήσεων: α) στην ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ  
ΤΟΥ  Δήμου  Αλεξανδρούπο-
λης www.alexpolis.gr β) στο δι-
κτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.
asep.gr) και συγκεκριμένα ακο-
λουθώντας από την κεντρική 
σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες-> 

Έντυπα –> Διαδικασίες –> Δια-
γωνισμών Φορέωνà Ορ. Χρό-
νου ΣΟΧ ·γ) στα κατά τόπους 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρο-
νική τους διεύθυνση (www.kep.
gov.gr), απ' όπου μέσω της δι-
αδρομής: Σύνδεσμοι –> Ανε-
ξάρτητες και άλλες αρχές à 
ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κε-
ντρική σελίδα του δικτυακού 
τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί 
θα έχουν πρόσβαση στα έντυ-
πα μέσω της διαδρομής: Πολί-
τες -> Έντυπα –> Διαδικασίες 
- Διαγωνισμών Φορέων –> Ορ. 
Χρόνου ΣΟΧ.

Πρόσθετες πληροφορίες 
αναφέρονται λεπτομερώς στην 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2022   
η οποία θα είναι αναρτημένη 
στην έδρα  του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕ-
ΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ-
ΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ-
ΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
με δ.τ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» (Δ/
νση:  Γ. Καρτάλη 2) για την ενη-
μέρωση των ενδιαφερόμενων, 
στο Δήμο Αλεξανδρούπολης 
και στην ιστοσελίδα του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης
www.alexpolis.gr

Πρόσληψη Ψυχολόγου στο Πολυκοινωνικό 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης 

ΓΙΑ ΤΉ ΣΤΕΛΕΧΩΣΉ ΤΉΣ 
ΔΟΜΉΣ «ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ ΡΟΜΑ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΉΤΑΣ ΔΉΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΉΣ  
                               
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι 

Μια τραγική ιστορία 
αποκαλυφθηκε  στο χωριό 
Κοίλα, κοντά στις Φέρες 
Αλεξανδρούπολης. Ένας 
άνδρας περίπου 21ετών, 
βρέθηκε νεκρός έξω απο 
τον ιερό ναό του Αγίου 

Γεωργίου. Ο άτυχος νέος, 
ήταν όπως χαρακτηριστι-
κά λένε οι αρχές «βρεγ-
μένος μέχρι το κόκκαλο», 
ταλαιπωρημένος και πιθα-
νότατα, μην αντέχοντας το 
τσουχτερο κρυό άφησε την 

τελευταία του πνοή από 
υποθερμία.

Το χωριό Κοίλα, αριθμεί 
μόλις  4 κατοίκους. Απο το 
σημείο περνούν συχνά με-
τανάστες και οι λιγοστοί 
κάτοικοι αφήνουν παξιμά-
δια, λάδι και ελιές σε πρε-
βάζια για να τα βρίσκουν 
περνώντας οι δύστυχισμέ-
νοι αυτοί άνθρωποι.
ΠΗΓΗ protothema.gr

Πιθανότατα  ο νεαρός πέθανε από 
υποθερμία – «Ήταν βρεγμένος μέχρι το 
κόκκαλο», είπαν οι αστυνομικοί Το ποσό των 37.000 ευρώ θα 

διαθέσει το Υπουργείο Προστασί-
ας του Πολίτη για μία σειρά απα-
ραίτητων εργασιών κατά μήκος 
του φράχτη του Έβρου. Οι εργασί-
ες αφορούν αποψίλωση χαμηλής 
βλάστησης-χόρτων κατά μήκος 
φράχτη, σε μήκος 25χλμ και δι-
άνοιξη δρομολογίων κατά μήκος 
της κοίτης του ποταμού Έβρου 
και θα τις εκτελέσει εταιρεία με 
έδρα τη Δράμα.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπο-
νται οι παρακάτω εργασίες:

-Διάνοιξη δρομολογίων σε δύ-
σβατες περιοχές κατά μήκος της 
κοίτης του ποταμού Έβρου, για 
τις επιχειρήσεις έρευνας και δι-
άσωσης, όποτε είναι αυτές απα-

ραίτητες, καθώς και την πρόσβα-
ση των δυνάμεων της Ελληνικής 
Αστυνομίας

-Αποψίλωση χαμηλής βλάστη-
σης-χόρτων κατά μήκος της κοί-
της του ποταμού Έβρου, για την 
διεύρυνση της ορατότητας

-Χειρωνακτική αποψίλωση 
των χόρτων και τις βλάστησης, 
κατά μήκος του νέου τεχνητού 
εμποδίου στην οριογραμμή της 
Ελληνοτουρκικής μεθορίου σε 
μήκος 25χλμ και απομάκρυνση 
των φερτών και λοιπών υλικών, 
προκειμένου την ανεμπόδιστη δι-
άνοιξη θυρών του φράχτη και την 
λειτουργία απρόσκοπτα και ανε-
μπόδιστα του αυτοματοποιημένου 
συστήματος επιτήρησης συνόρων.

Την ίδια στιγμή, οι εκκλήσεις 
των συνοριοφυλάκων για προ-
σλήψεις πέφτουν στο κενό, όπως 
και οι υπουργικές υποσχέσεις. Ο 
πρόεδρος των Συνοριακών Φυ-
λάκων Έβρου Χρυσοβαλάντης 
Γιαλαμάς, μιλώντας πρόσφα-
τα στο Ράδιο Έβρος, χαρακτήρι-
σε “ανέκδοτο” τις εξαγγελίες για 
προσλήψεις νέων συνοριοφυλά-
κων, ένα ζήτημα που ακόμα εκκρε-
μεί ενώ οι ανάγκες για ανθρώπινο 
δυναμικό είναι μεγάλες. Αναφέρ-
θηκε στις αρχικές δηλώσεις του κ. 
Χρυσοχοΐδη “για 800 προσλήψεις, 
οι επόμενες ανακοινώσεις ανέφε-
ραν 600, τώρα ο κ. Θεοδωρικάκος 
ανακοίνωσε 250“, ενώ σημείωσε 
πως ακόμα κι αν γίνει τώρα η προ-
κήρυξη, θα καθυστερήσουν να το-
ποθετηθούν οι νέοι συνοριοφύλα-
κες, επομένως μετά το καλοκαίρι 
θα πραγματοποιηθεί η αναγκαία 
ενδυνάμωση του Σώματος.

Evrosonline.gr

37.000 για … ξεχορτάριασμα 
του φράχτη του Έβρου 
«Για προσλήψεις συνοριοφυλάκων, 
ούτε λόγος» αναφέρει ο πρόεδρος των 
Συνοριακών Φυλάκων Έβρου

Κοίλα Φερών: 
Νεκρός πρόσφυγας 
έξω από εκκλησία 
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Αναταράξεις εντός της Νέ-
ας Δημοκρατίας που οδήγη-
σαν στη διαγραφή του από το 
κόμμα δημιούργησε ο υιός του 
γαλάζιου βουλευτή, Α. Δημο-
σχάκη, Σπύρος, μετά τα όσα συ-
νέβησαν στις εκλογές του Δ.Σ. 
του Συλλόγου Εργαζομένων 
της Βουλής.

Με ανακοίνωσή του ο γραμ-
ματέας του κόμματος, Παύλος 
Μαρινάκης έκανε γνωστό ότι 
ο κ. Δημοσχάκης διαγράφεται 
από το κόμμα εξαιτίας της σύ-
μπραξής του με τις παρατάξεις 
του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινήματος 
Αλλαγής προκειμένου να απο-
καθηλώσει τον πρώην πρόεδρο 
του Συλλόγου.

Ο κ. Δημοσχάκης, πάντως, 
απτόητος σε ανακοίνωσή του 
τονίζει ότι το να είμαστε τα-
μπουρωμένοι πίσω από πολι-
τικά αναχώματα δεν μας οδη-
γεί σε πρόοδο. «Δεν ξεχνάμε 
την πολιτική μας ταυτότητα, 
ωστόσο καλούμαστε να συ-
νεργαστούμε, να συνδυάσου-
με απόψεις και αντιλήψεις και 
να πορευτούμε ενωμένοι για 
το ένα και μοναδικό κοινό συμ-
φέρον, με σεβασμό τόσο απέ-
ναντι στο πρόσωπό μας όσο 
και απέναντι στον Πρόεδρο 
της Βουλής των Ελλήνων. Πι-
στεύω ότι θα πρέπει να υιοθε-
τήσουμε και να κάνουμε πράξη 
στα κοινά του Συλλόγου μας 
το σύνθημα της Ε.Ε. “United in 

Diversity” (Ενωμένοι μέσα στη 
διαφορετικότητα)», υπογραμ-
μίζει χαρακτηριστικά μιλώντας 
για μια νέα αρχή στο Σύλλογο. 
Συγκεκριμένα τονίζει: «Απένα-
ντι στη λάσπη, την αδιαφάνεια, 
το κατεστημένο, τα ψέματα, τις 
φρούδες ελπίδες και τις πελα-
τειακές σχέσεις, να αντιτάξου-
με την αλήθεια, την καθαρό-
τητα των θέσεών μας και την 
ανιδιοτελή αγάπη για να πάει 
ο Σύλλογός μας μπροστά, ση-
ματοδοτώντας μία νέα αρχή». 
Αναφέρει, δε, ότι ναι μεν όλοι 
έχουν τις πολιτικές τους πεποι-
θήσεις, ωστόσο «αυτό δεν απο-
τυπώνεται σε πλαστικές κάρτες 
μέλους και εγγραφή σε μητρώα 
κομμάτων, αλλά με την υιοθέ-
τηση των αρχών, των αξιών και 
των πιστεύω κάθε πολιτικού 
κόμματος».

Τι αποκάλυψε το ethnos.
gr την Κυριακή

Οι κόντρες στη Βουλή με-
ταξύ των βουλευτών συμπο-
λίτευσης και αντιπολίτευσης 
ή μεταξύ πολιτικών αρχηγών 
δεν αποτελούν σπάνιο φαινό-
μενο. Όμως τα όσα έγιναν κα-
τά τη διάρκεια ανάδειξης του 
νέου προέδρου του Συλλόγου 
Υπαλλήλων της Βουλής είναι 
μάλλον… πρωτόγνωρα. «Προ-
δοσίες», «αποστασίες», συμφω-
νίες που «αθετήθηκαν» και μια 
«κολεγιά» ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ, 

ΚΙΝΑΛ και έναν δεξιό αντάρτη, 
τον υιό του βουλευτή της Νέ-
ας Δημοκρατίας, Α. Δημοσχά-
κη έφεραν την… αποκαθήλωση 
του επί σειρά ετών προέδρου 
του Συλλόγου, Γιάννη Σαμπάνη.

Όλα ξεκίνησαν την περασμέ-
νη Δευτέρα, όταν οι εκλογές 
των υπαλλήλων της Βουλής 
ανέδειξαν πρώτη την παρά-
ταξη της Νέας Δημοκρατίας, 
η οποία κατέλαβε συνολικά 4 
έδρες έχοντας την απόλυτη 
πλειοψηφία. Η παράταξη που 
στηρίζεται από το Κίνημα Αλλα-
γής έλαβε δύο έδρες και τελευ-
ταίος ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ με μόλις 
μια έδρα. Συνεπώς, την περα-
σμένη Τετάρτη συγκλήθηκε σε 
Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο 
προκειμένου να γίνουν οι αρ-
χαιρεσίες. Και ενώ κανείς θα 
περίμενε η διαδικασία να κυ-
λούσε ομαλά ο Σπύρος Δημο-

σχάκης, που είχε προσληφθεί 
στη Βουλή ως γυμναστής ανέ-
τρεψε τα… δεδομένα.

Είχε, μάλιστα, προηγηθεί 
έντονο παρασκήνιο ανάμεσα 
στον ίδιο και τον μέχρι πρότι-
νος πρόεδρο Γ. Σαμπάνη. Ακού-
γεται έντονα στη Βουλή ότι οι 
δύο τους είχαν δώσει τα χέρια 
να μην κατέβει κανένας υποψή-
φιος για τη θέση του Προέδρο , 
αλλά να στηρίξουν έτερη υπο-
ψηφιότητα που προέρχονταν 
από την «δεξιά» παράταξη. Κά-
τι που προφανώς δεν έγινε…

Κι αυτό διότι ο Σπ. Δημο-
σχάκης τελικά διεκδίκησε τη 
θέση, έχοντας προηγουμένως 
συνεννοηθεί να στηριχθεί από 
σύσσωμη την αντιπολίτευση, 
δηλαδή από την παράταξη που 
πρόσκεινται στο Κίνημα Αλλα-
γής και στον ΣΥΡΙΖΑ! Και συνε-
πώς, η αντιπολίτευση με αυτή 

την κίνηση πέτυχε να συγκε-
ντρώσει την πλειοψηφία, δη-
μιουργώντας νέους συσχετι-
σμούς στον Σύλλογο, ο δε, Σ. 

Δημοσχάκης αναδείχτηκε νέ-
ος πρόεδρος αποκαθηλώνο-
τας τον Γ. Σαμπάνη. Λέγεται, 
μάλιστα, ότι ο τελευταίος μετά 
από αυτήν την εξέλιξη ακου-
γόταν στους διαδρόμους της 
Βουλής να φωνάζει εκνευρι-
σμένος «προδοσία» και «απο-
στασία», κατηγορώντας τον κ. 
Δημοσχάκη!

Αναίμακτη, πάντως, δεν ήταν 
και η συμφωνία για τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ! Κι αυτό διότι ορισμένοι εί-
χαν προτείνει ο κ. Δημοσχά-
κης να είναι εκείνος που θα 
στηρίξει έναν Αριστερό υπο-
ψήφιο, πρόταση η οποία τελι-
κά δεν επικράτησε δεδομένου 
ότι δύσκολα ο νέος Πρόεδρος 
θα συμφωνούσε να πάρει άλ-
λος τη θέση, μετά τα όσα είχαν 
συμβεί…

ΠΗΓΗ Αλέξανδρος Διαμά-
ντης – www.ethnos.gr
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Ένα συμβολικό ποσό προσφέ-
ρει στον Σύλλογο Καρκινοπαθών 
και Φίλων Έβρου «ΣυνεχίΖΩ», το 
Επιμελητήριο Έβρου. Η προσφορά 
των χρημάτων αποφασίστηκε ομό-
φωνα στην πρόσφατη συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου και η 
παράδοση του σχετικού εγγράφου 
έγινε από τον Πρόεδρο Χριστόδουλο 
Τοψίδη σε τριμελή αντιπροσωπεία 

του Συλλόγου, που επισκέφθηκε το 
Επιμελητήριο. 

Οι κυρίες Αναστασία Σπυρίδου 
(πρόεδρος), Σία Μίχου (ταμίας) και 
Χριστίνα Παλαιολόγου (γραμματέ-
ας) ενημέρωσαν τον Πρόεδρο για 
τις σχεδιαζόμενες δράσεις του δρα-
στήριου Συλλόγου και στο πρόσω-
πό του ευχαρίστησαν όλα τα μέλη 
του ΔΣ του Επιμελητηρίου για την 

προσφορά. 
Μεταξύ των δύο πλευρών απο-

φασίστηκε η οικοδόμηση ενός 
πλαισίου συνεργασίας στο οποίο 
θα ενταχθούν σημαντικές δράσεις 
προαγωγής του έργου του Συλλό-
γου, αλλά και ευαισθητοποίησης του 
κοινωνικού συνόλου για θέματα που 
αφορούν την πρόληψη και διαχείρι-
ση του καρκίνου και όχι μόνο. 

Ενίσχυση του Συλλόγου Καρκινοπαθών 
και Φίλων Έβρου ΣυνεχίΖΩ 

ΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ 
ΕΠΙΜΕΛΉΤΉΡΙΟ ΕΒΡΟΥ  
                               
Μεταξύ των δύο πλευρών αποφασίστηκε η οικοδόμηση 
ενός πλαισίου συνεργασίας στο οποίο θα ενταχθούν 
σημαντικές δράσεις προαγωγής του έργου του Συλλόγου, 
αλλά και ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 5/2022 διατάξεως της Ειρηνοδίκη Ορεστι-
άδας (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), η οποία δημοσιεύθηκε στις 
15 Απριλίου 2022 στην Ορεστιάδα, εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο 
καταστατικό του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΓΥΜΝΑΣΤΙ-
ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» που εδρεύει στην Ορεστιάδα κι 
εκπροσωπείται νομίμως, ειδικότερα δε τα άρθρα 1 (στο οποίο προστέ-
θηκε δεύτερο εδάφιο), 2 (στο οποίο προστέθηκε δεύτερη παράγραφος 
με τρόπους πραγμάτωσης του σκοπού), 9 (με τη νέα αρίθμηση 10 για 
τη σύσταση του Δ.Σ.), 4 έως 30 (αλλάζει η αρίθμηση και το περιεχόμε-
νο αυτών σύμφωνα με το από 28.03.2022 τροποποιημένο καταστατι-
κό του) προς εναρμόνιση με τα άρθρα 3 και 5 του ν. 2725/1999, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 ν. 4809/2021.

Ορεστιάδα, 18.04.2022
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Δημήτριος Α. Μωρίδης
Δικηγόρος (ΑΜΔΣΟ 87)

Αναταράξεις στη ΝΔ: Διέγραψαν 
τον υιό του βουλευτή Δημοσχάκη 
Μετά τη σύμπραξη με τις παρατάξεις 
ΣΥΡΙΖΑ – ΚΙΝΑΛ στις εκλογές του Δ.Σ. 
του Συλλόγου Εργαζομένων της Βουλής
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Του Γιώργου 
Πανταζίδη

Μετά από 18μηνη αποχή 
από τις χειμερινές προβολές 
λόγω πανδημίας, η Κινηματο-
γραφική Λέσχη Αλεξανδρού-
πολης επανήλθε στο γνώριμο 
χώρο του Δημοτικού Θεά-
τρου, με το σινεφίλ κοινό να 
ανταποκρίνεται στις ποιοτι-
κές της προβολές. Τα χαμόγε-
λα επέστρεψαν αφού έγιναν 
βήματα προς την επιστροφή 
στη γνώριμη κανονικότητα 
και πλέον το βλέμμα όλων 
στρέφεται στη θερινή περί-
οδο. 

Αμέσως μετά το Πάσχα, 
η Κ.Λ.Α. είναι προσανατολι-
σμένη στο να ξεκινήσει τον 
προγραμματισμό για τις κα-
λοκαιρινές προβολές και εκ-
δηλώσεις της στον αγαπη-
μένο χώρο του «Φλοίσβου». 
Του θερινού σινεμά, που υπό 
την ευθύνη της Κινηματογρα-
φικής Λέσχης, έχει «αγκαλια-
στεί», γεμίζει ασφυκτικά σε 
κάθε σχεδόν βραδινή προ-
βολή και αποδεικνύεται ως 
το αγαπημένο ραντεβού των 
Αλεξανδρουπολιτών.    

Απαραίτητη βέβαια προ-
ϋπόθεση να γίνει και το τυ-
πικό κομμάτι, να κατατεθεί 
από τον Δήμο στην ΚΛΑ, ως 
είθισται κάθε χρόνο τέτοια 
περίοδο, το παραχωρητήριο. 
Το σχετικό αίτημα έχει υπο-
βληθεί εδώ και τρεις περίπου 
μήνες και είναι η τελευταία 
εκκρεμότητα ώστε στη συ-
νέχεια να είναι εφικτή η δια-
μόρφωση του χώρου ενόψει 
των θερινών προβολών. 

Όλα αυτά, μαζί με τον 
διοικητικό και οικονομικό 
απολογισμό του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Λέσχης, 
θα συζητηθούν στην Τακτική 

ετήσια Γενική Συνέλευση των 
μελών και φίλων της ΚΛΑ την 
ερχόμενη Τετάρτη. 

Με την αφορμή αυτή, συ-
νομιλήσαμε με την πρόεδρο 
της Κ.Λ.Α. κα Σοφία Τερζού-
δη. 

Σε λίγες ημέρες 
διεξάγεται η ετήσια 
Γενική Συνέλευση 
της ΚΛΑ. Με τι θέματα 
και ποιο το μήνυμα 
που θέλετε να δώσετε 
στα μέλη της Λέσχης 
τα οποία καλείτε να 
συμμετάσχουν;

Την Τετάρτη  27 Απριλί-
ου στις 19.30 στο Ιστορικό 
Μουσείο Αλεξανδρούπολης 
έχουμε την ετήσια Γενική Συ-
νέλευση. Περιμένουμε τους 
φίλους και τα μέλη της ΚΛΑ 
για τον απολογισμό του 6μη-
νου που πέρασε, τον σχεδι-
ασμό των δράσεων και των 
προβολών μας από εδώ και 
πέρα και τη λειτουργία μας 
στο Δημοτικό Θερινό Κινη-
ματογράφο «Φλοίσβος». Στο 
πλαίσιο της καμπάνιας (+σύν) 
με την ΚΛΑ η οποία ξεκίνησε 
τον Μάρτιο, καλούμε τους 
φίλους και τα μέλη μας σε 
γνωριμία, συμμετοχή, συζή-
τηση και προτάσεις για τη  
συνδιαμόρφωση του προ-
γράμματός μας. 

· Φέτος η Κ.Λ.Α. 
επανήλθε στις 
χειμερινές προβολές και 
τα κινηματογραφικά 
αφιερώματα, μετά από  
την υποχρεωτική αποχή 
λόγω covid 19. Πώς 
ήταν το κλίμα και η 
ανταπόκριση από την 
πλευρά του κόσμου;  

Από τον περασμένο Νο-

έμβριο προβάλλουμε και πά-
λι στο Δημοτικό Θέατρο με-
τά από απουσία 18 μηνών 
από τις χειμερινές αίθου-
σες. Με πιστή τήρηση των 
μέτρων προστασίας από τον 
covid-19, οι θεατές ήρθαν 
και πάλι. Δώσαμε βαρύτη-
τα στις προβολές χωρίς ει-
σιτήριο και πιο συγκεκριμέ-
να προβάλλαμε 19 ταινίες με 
ελεύθερη είσοδο. Είχαμε αφι-
έρωμα στο Νορβηγικό, τον 
Ισπανόφωνο  και το Γαλλό-
φωνο Κινηματογράφο, επιλο-
γές και βραβευμένες ταινίες 

από το 44ο Φεστιβάλ ταινιών 
μικρού μήκους της Δράμας 
καθώς και προβολές παιδι-
κών και εφηβικών ταινιών. 

· Αυτά τα δύο χρόνια 
της πανδημίας, πόσο 
και πώς επηρέασαν την 
λειτουργία της Λέσχης 
και τους στόχους που 
επιδιώκατε;

Μετά από 18 μήνες κα-
τά τους οποίους προβάλλαμε 
μόνο τους θερινούς μήνες σε 
ανοικτό χώρο, και πιο συγκε-
κριμένα στο χώρο του Φλοί-

σβου, επιστρέψαμε το Νοέμ-
βριο στο Δημοτικό Θέατρο. 
Με αίσθημα ευθύνης εφαρ-
μόσαμε όλα τα μέτρα προ-
στασίας από τον covid 19, 
και μάλιστα αναστείλαμε τη 
λειτουργία μας για 2 εβδομά-
δες τον Ιανουάριο λόγω της 
επιβαρυμένης υγειονομικής 
κατάστασης. Τελικά, όταν η 
υγειονομική κατάσταση εξο-
μαλύνθηκε, πραγματοποιήσα-
με μία συνάντηση και ανοικτή 
συζήτηση , την οποία θέλα-
με από καιρό να κάνουμε, με 
τους φίλους και τα μέλη με 
κύριο θέμα την επιλογή ται-
νιών και προτάσεων και τη 
βελτιστοποίηση της λειτουρ-
γίας μας. Πέρα από αυτό, στις 
3 Απριλίου προβάλλαμε την 
βραβευμένη ταινία « Ντάνιελ  
16» παρουσία του ίδιου του 
σκηνοθέτη κυρίου Δημήτρη 
Κουτσιαμπασάκου , με μεγά-
λη προσέλευση και συμμετο-
χή των θεατών στη συζήτηση  
που ακολούθησε. 

 
· Βρισκόμαστε στα 
μέσα Απριλίου και 
μετά το κλείσιμο των 
χειμερινών προβολών, 
ποια είναι τα σχέδια για 
το επόμενο διάστημα;  

Στη Γενική Συνέλευση θα 
ακούσουμε τις προτάσεις και 
θα συναποφασίσουμε τόσο 
τις  ταινίες όσο και τις  πα-
ράλληλες εκδηλώσεις τη θε-

ρινή περίοδο. Προγραμματί-
ζουμε 5ήμερο αφιέρωμα στις 
ταινίες για εφήβους με πα-
ράλληλα σεμινάρια κατά τη 
διάρκεια του αφιερώματος 
με θέμα τη δημιουργία ντο-
κιμαντέρ. 

 
· Ο κόσμος της 
Αλεξανδρούπολης, 
από τη στιγμή που 
χώρος του θερινού 
κινηματογράφου 
«Φλοίσβος» έχει 
περάσει στα χέρια 
της ΚΛΑ, αγκάλιασε 
και στήριξε με την 
παρουσία του το 
όλο εγχείρημα. Τι 
να περιμένουν για 
το καλοκαίρι; Έχει 
ξεκινήσει ο σχεδιασμός; 

 Από την ίδρυση του Φλοί-
σβου, όπως γνωρίζουμε όλοι,  
η ΚΛΑ συμμετέχει θεσμικά 
στη λειτουργία του. Ο σχε-
διασμός μας έχει ξεκινήσει, 
αλλά για την υλοποίηση του 
απαιτείται και η επίσημη πα-
ραχώρηση του χώρου, την 
οποία έχουμε αιτηθεί στις 
31/12/21 και στις 6/4/22 και 
την οποία αναμένουμε. Ελ-
πίζουμε ότι σύντομα θα μας 
παραχωρηθεί και επίσημα ο 
χώρος ώστε να μην υπάρ-
ξει καθυστέρηση στην προ-
ετοιμασία του για τη θερινή 
περίοδο.  

«Η Κινηματογραφική Λέσχη 
Αλεξανδρούπολης περιμένει το 
‘’πράσινο φως’’ για τον Φλοίσβο»

ΕΝΟΨΕΙ ΤΉΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ 
ΓΕΝΙΚΉΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΉΣ ΤΉΣ 
ΚΛΑ ΣΥΝΟΜΙΛΉΣΑΜΕ ΜΕ ΤΉΝ 
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΉΣ ΣΟΦΙΑ ΤΕΡΖΟΥΔΉ  
   
Επέστρεψαν τα χαμόγελα μαζί με τις χειμερινές 
προβολές, σε αναμονή του καθιερωμένου 
παραχωρητηρίου του χώρου του θερινού 
σινεμά για τον σχεδιασμό των καλοκαιρινών 
προβολών και εκδηλώσεων

www.gnomionline.grwww.gnomionline.gr
Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η κα Σοφία Τερζούδη και τα υπόλοιπα μέλη 
του ΔΣ της Κινηματογραφικής Λέσχης είναι 
σε αναμονή για τον σχεδιασμό των θερινών 
προβολών
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Του  Διαμαντή 
Μυρτσίδη * 

Δυστυχώς, σήμερα μόλις 
ένα τρένο κυκλοφορεί στον 
Έβρο και τη Θράκη (και αυτό 
μόνο τις καθημερινές) μεταξύ 
Αλεξανδρούπολης – Ορμενίου 
και αντίστροφα. Από την άλλη, 
το μόλις ένα καθημερινό δρο-
μολόγιο μεταξύ Αλεξανδρού-
πολης και Δράμας εκτελείται 
με λεωφορείο του ΟΣΕ. 

Ευτυχώς, στη νέα σύμβαση 
για τις «άγονες» σιδηροδρο-
μικές γραμμές που υπεγρά-
φη μεταξύ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και 
των Υπουργείων Υποδομών και 
Οικονομικών την Πέμπτη 14 
Απρίλιου προβλέπονται (επιτέ-
λους) περισσότερα σιδηροδρο-
μικά δρομολόγια στον Έβρο 
και την Θράκη. Πιο συγκεκρι-
μένα, στο παράρτημα Α της 
σύμβασης θα πρέπει να δρομο-
λογηθούν έως τις 15/5/2022 
τα δρομολόγια στη Θράκη (πί-
νακας):

Ωστόσο, δυστυχώς όπως 

φαίνεται και στον πίνακα θα 
εξακολουθήσει να μην  υπάρ-
χει απευθείας σιδηροδρομική 
σύνδεση Αλεξανδρούπολης – 
Θεσσαλονίκης, καθώς σύμφω-
να με πληροφορίες που προέρ-
χονται από αξιωματούχους του 
ΟΣΕ η κατάσταση της γραμμής 
στα «στενά του Νέστου» δεν 
είναι καλή. Επιπλέον, θα δια-
τηρηθεί το μόλις ένα δρομο-
λόγιο μεταξύ Τριγώνου, Νέας 
Βύσσας και Αλεξανδρούπολης, 
καθώς το 2ο δρομολόγιο θα 
τερματίζει στη Νέα Ορεστιάδα. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η δι-
άρκεια της σύμβασης είναι 10 
έτη (με επέκταση για ακόμα 5 
έτη) και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα λάβει 
50.000.000 ετησίως μόνο αν 
εκτελεί τα δρομολόγια. 

Περισσότερα για τον σιδη-
ρόδρομο μπορείτε να διαβάσε-
τε στην ιστοσελίδα «Η Ιστορία 
του Σιδηροδρόμου στον Έβρο» 
στο facebook.
*Συγγραφέας – Υποψήφιος 
Διδάκτωρ ΔΠΘ
dmyrtsid@fmenr.duth.gr 

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

τηλ: 25510 27404 & 25510 80173 

 email: info@latomiamakris.gr

www.latomiamakris.gr

Καθαρό περιβάλλον,
εξοικονόμηση φυσικών πόρων

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

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

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

Πού θα πετάξω τα μπάζα;

Ευχάριστα νέα για τον 
σιδηρόδρομο στη Θράκη 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΣΤΟ ΤΜΉΜΑ ΝΕΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
– ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΉ ΚΑΙ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΉ – ΞΑΝΘΉ          

Ωστόσο, δυστυχώς όπως φαίνεται θα 
εξακολουθήσει να μην  υπάρχει απευθείας 
σιδηροδρομική σύνδεση Αλεξανδρούπολης – 
Θεσσαλονίκης

Από Έως Συχνότητα Σταθμοί και στάσεις

Αλεξανδρούπολη Κομοτηνή Δε-Πα 2 ζεύγη 
ΣΚ-Αρ 1 ζεύγος Κίρκη, Συκορράχη, Μέστη, Βέννα

Αλεξανδρούπολη Ξάνθη Δε-Πα 2 ζεύγη 
ΣΚ-Αρ 1 ζεύγος

Κίρκη, Συκορράχη, Μέστη, Βέννα, Κομοτηνή, Πολύανθος, Ίασμος, 
Πολύσιτος

Δράμα Ξάνθη 1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
Καθημερινά

Νικηφόρος, Πλατανιά, Παρανέστι, Νεοχώρι, Σταυρούπολη, Λιβέρα, 
Τοξότες

Αλεξανδρούπολη Ορμένιο 1 Καθημερινά

Φέρες, Πέπλος, Τυχερό, Φυλακτό, Λαγυνά, Κορνοφωλιά, Σουφλί, 
Λάβαρα,  Αμόριο, Ψαθάδες, Διδυμότειχο, Πραγγί, 
Πετράδες, Πύθιο, Στάση Πυθίου, Ρήγιο,  
Σοφικό, Θούριο, Χειμώνιο, Νέα Ορεστιάδα, Σάκκος, Καβύλη, Νέα 
Βύσσα, Καστανιές, Μαράσια, Δίλοφος, Δίκαια, Πτελέα

Αλεξανδρούπολη Νέα 
Ορεστιάδα 1 Καθημερινά

Φέρες, Πέπλος, Τυχερό, Φυλακτό, Λαγυνά, Κορνοφωλιά, Σουφλί, 
Λάβαρα,  Αμόριο, Ψαθάδες, Διδυμότειχο, Πραγγί, 
Πετράδες, Πύθιο, Στάση Πυθίου, Ρήγιο,  Σοφικό, Θούριο, Χειμώνιο 
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Χρονογράφημα

Φραντζέσκο και Σοφία

«Η κοινή τους ζωή στη Νέα Υόρκη» 

Τ
ο ταξίδι για τη Νέα 
Υόρκη δεν ήταν εύ-
κολο για την Σο-
φία και το γιο της, 
που τις περισσότε-
ρες μέρες έμενε ξά-

γρυπνο γιατί ήταν άρρωστο. Αν 
και φοβόταν πολύ για την υγεία 
του, η νεαρή μάνα δεν τολμού-
σε να ζητήσει από κανέναν βο-
ήθεια. Παρόλο που έκανε αυτό 
το ταξίδι για να συναντήσει τον 
Φραντσέσκο, τον άντρα που είχε 
παντρευτεί από έρωτα και από 
ένα νεανικό αυθορμητισμό, τώ-
ρα που είχε περάσει ο καιρός η 
απόσταση την είχε βοηθήσει να 
καταλάβει ότι το μόνο που τους 
ένωνε πραγματικά ήταν το παιδί 
τους. Η καρδιά της ήταν ψυχρή 
και άδεια για κείνον. Δεν μπο-
ρούσε όμως να εξομολογηθεί σε 
κανέναν τα αισθήματά της. Ήλ-
πιζε βαθιά μέσα της πως όταν 
θα τον ξανάβλεπε θα ένιωθε και 
πάλι ερωτευμένη. Τις περισσό-
τερες φορές κοίταζε γύρω της, 
όταν το παιδί της κατάφερνε λί-
γο να κοιμηθεί, τις άλλες γυναί-
κες της τρίτης θέσης, που σαν κι 
εκείνη είχαν το θάρρος να κά-
νουν ένα τόσο μακρινό ταξίδι, 
πηγαίνοντας με τα παιδιά τους 
να συναντήσουν τον άντρα τους 
που τους είχε τάξει μία καλύτε-
ρη ζωή. Αυτό της έδινε κουρά-
γιο, καθώς αντάλλαζε κάποιες 
λιγοστές κουβέντες μαζί τους.

Επιτέλους, μετά από αμέτρη-
τες μέρες ταξιδιού στα παγωμένα 
νερά του Ατλαντικού ρίξανε άγκυ-
ρα στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. 
Δυστυχώς όμως το ταξίδι τους 
δεν τελείωνε εκεί. Έπρεπε να μεί-
νουν ένα μήνα, όπως όλοι οι άν-
θρωποι που έφταναν στο νησί 
Έλις, για να πάρουν μετά από μία 
σειρά εξετάσεων την πολυπόθη-
τη έγκριση παραμονής τους στην 
Αμερική. Η Σοφία φοβόταν ότι 
εξαιτίας του μωρού της θα την 
έστελναν πίσω. Δεν ήθελε όμως 
ν’ απογοητεύεται. Πίστευε πως αν 
γινόταν αυτό ίσως να ήταν και για 
καλό. Οι μέρες που πέρασε στο 
νησί Έλις ήταν βασανιστικές. Ευ-
τυχώς ο μικρός Ροντόλφο ήταν 
απόλυτα υγιής και τελικά πήραν 
οι δυο τους την έγκριση παρα-
μονής τους στη «Γη της Επαγ-
γελίας». 

Όταν ο Φραντσέσκο συνάντη-
σε μετά από πολλούς μήνες τη 
Σοφία με δυσκολία την αναγνώ-
ρισε. Το σώμα της από την εγκυ-
μοσύνη είχε αλλάξει, ενώ το πρό-
σωπό της είχε χάσει τη νεανική 
του φρεσκάδα, λόγω της μητρό-
τητας. Παρόλα αυτά όμως, τώρα 
πια ήταν μία πολύ γοητευτική γυ-
ναίκα, που το κάθε άγγιγμα του 
χρόνου επάνω της τής προσέθε-
τε σε ομορφιά. Όμως και η Σο-
φία συνάντησε έναν διαφορετικό 
Φραντσέσκο, γοητευτικό, ντυμέ-
νο με όμορφα μοντέρνα ρούχα, 
που δε θύμιζε καθόλου το αγόρι 

που είχε ερωτευτεί στο Σαν Βίκο 
Λο Κάπο. Αυτό τους φόβισε στην 
αρχή για λίγο, γιατί θα έπρεπε και 
πάλι από την αρχή να ξαναανα-
καλύψουν ο ένας τον άλλο. Καθ’ 
όλη τη διαδρομή μέσα στο τρέ-
νο προς το διαμέρισμα της οδού 
West Street and North 
στη Δυτική πλευρά 
του Μανχάταν, δεν 
αντάλλαξαν ούτε 
μία κουβέντα.

Ο Φραντσέ-
σκο καθισμένος 
απέναντι από τη 
γυναίκα του και 
το παιδί τους τούς 
κοίταζε σιωπηλός. Ο 
νεαρός άντρας βλέ-
ποντας τον μικρό Ρο-
ντόλφο να κοιμά-
ται γαλήνιος στην 
αγκαλιά της μά-
νας του συνειδη-
τοποίησε για πρώτη φορά ότι δεν 
ένιωθε τίποτα για εκείνον. Ίσα ίσα 
που τώρα πια καταλάβαινε   μέσα 
του πόσο βιαστική ήταν η απόφα-
σή του να παντρευτεί. Η σκέψη 
αυτή του προκαλούσε ντροπή, 
αλλά και φόβο, καθώς βρισκόταν 
αντιμέτωπος με μία πραγματικό-
τητα που όσο καιρό ζούσε μόνος 
του δεν την είχε αντιληφθεί. Από 
εκείνη τη στιγμή θα έπρεπε να μά-
θει να συμβιώνει με μία γυναίκα 
που πρωταρχική της σκέψη θα 
ήταν το παιδί τους και κείνος θα 
έμπαινε σε δεύτερη μοίρα. Έκανε 
μία άγαρμπη κίνηση να χαϊδέψει 
τ’ απαλά μαύρα μαλλάκια του, 
όμως αποτραβήχτηκε απότομα. 
Αισθάνθηκε ότι αυτό το μωρό 
προστίθονταν σαν ένα μεγάλο 
βαρίδιο στα σχέδια του.

Φτάνοντας επιτέλους στο δι-
αμέρισμά τους η Σοφία ένιωσε 
μία βαθιά απογοήτευση για το 
χώρο. Το μεγάλο φωτεινό σπίτι 
που ονειρευόταν ότι θα φιλοξε-
νούσε την οικογένειά της και θα 
έφερνε την ευτυχία έτσι όπως 
της είχε τάξει ο Φραντσέσκο πριν 
παντρευτούν, δυστυχώς ήταν ένα 
μικρό και στενάχωρο διαμέρισμα 
με δύο δωμάτια και μια παλιά 
κουζίνα, όπου θα έπρεπε να ζουν 
στριμωγμένοι εκείνοι και τα όνει-
ρά τους. Το κρύο μέσα στο διαμέ-
ρισμα ήταν τσουχτερό κι αυτή για 
μία ακόμα φορά φοβόταν για την 
εύθραυστη υγεία του παιδιού της. 
Ο Φραντσέσκο την κοίταζε αμή-
χανος χωρίς να ξέρει πώς να τη 
βοηθήσει, καθώς προσπαθούσε 
να βρει τρόπους για να κρατήσει 
το παιδί της ζεστό μέσα στο σπίτι. 
Το ζευγάρι το πρώτο βράδυ δεν 
αντάλλαξε παρά τις απαραίτητες 
τυπικές κουβέντες, μιας και κανέ-
νας από τους δυο τους δεν είχε 
διάθεση για εξηγήσεις. 

Οι πρώτες μέρες στο νέο σπίτι 
για την Σοφία ήταν μέρες προ-
σαρμογής. Το μωρό της, λόγω 
της αλλαγής περιβάλλοντος, εί-
χε σταματήσει να τρώει. Ο Φρα-

ντσέσκο τις περισσότερες ώρες 
της ημέρας έλλειπε από το σπίτι, 
αφήνοντάς τους μόνους. Αυτό 
έκανε την Σοφία να νιώθει αφά-
νταστη θλίψη και να γυρίζει μέ-
σα στο διαμέρισμα σαν αγρίμι σε 
κλουβί. Όταν κοιμόταν το μωρό 

εκείνη καθόταν στο παρά-
θυρο και κοίταζε έξω 

στο δρόμο. Τώρα 
πια δεν ήταν μό-
νη της. Έπαιρνε 
δύναμη από το 
γιο της, για να 
μπορεί ν’ αντέχει 

έναν σύζυγο που 
δεν της εξηγού-

σε με σαφήνεια πού 
ήταν και τι ακριβώς έκα-

νε όταν έλλειπε. Τις λιγο-
στές φορές τις οποί-
ες μετά από δική της 
πίεση αποφάσισε να 
της μιλήσει, της είπε 

ελάχιστα πράγματα, ενώ της είχε 
απαγορεύσει να βγαίνει έξω από 
το διαμέρισμα από φόβο μήπως 
χαθεί στους πολύβουους δρό-
μους της μεγαλούπολης. Με τον 
καιρό η υπομονή της άρχισε να 
εξαντλείται. Είχαν περάσει σχε-
δόν τρεις μήνες και η Σοφία αι-
σθανόταν  ότι κάτι της έκρυβε. 
Εξάλλου, κυκλοφορούσαν άσχη-

μες φήμες στη Σικελία για τη ζωή 
που έκαναν στην Αμερική οι Ιτα-
λοί μετανάστες. Φοβόταν μήπως 
ο άντρας της είχε μπλέξει σε κά-
ποια παράνομη συμμορία και αρ-
γά ή γρήγορα θα έμπαινε σε κίν-
δυνο η ζωή και η ασφάλεια τόσο 
η δική του όσο και όλης της οικο-
γένειας. Ο Φραντσέσκο λες και το 
έκανε από πείσμα, δεν ήθελε να 
της λέει σχεδόν τίποτα. Η Σοφία 
πίστευε ότι αυτός ήταν ένας τρό-
πος που βρήκε για να τη βασα-

νίζει. Σύντομα άρχισαν μέσα στο 
σπίτι να ξεσπούν καυγάδες για 
το παραμικρό. Αυτός, προσπαθώ-
ντας να κατευνάσει τα νεύρα της, 
τις Κυριακές που δε δούλευε τους 
έπαιρνε και τους πήγαινε βόλτα 
για φαγητό και παγωτό στην πό-
λη. Αυτές οι στιγμές έκαναν την 
Σοφία να νιώθει έστω και για λίγο 
ότι ίσως ήταν μία ευτυχισμένη οι-
κογένεια. Τις καθημερινές όμως, 
που η ρουτίνα κάλυπτε το μικρό 
τους διαμέρισμα, αυτή στενοχω-
ριόταν που έβλεπε τον άντρα της 
ν’ αποφεύγει το γιο τους. Όταν 
γύριζε τα βράδια στο σπίτι, προ-
φασιζόμενος διάφορες δικαιολο-
γίες, σπάνια τον έπαιρνε αγκαλιά 
κι έπαιζε μαζί του, σαν να φοβό-
ταν μήπως και δεθεί, αφού όσο 
μεγάλωνε ο Ροντόλφο έμοιαζε 
όλο και πιο πολύ στη Σοφία, για 
την οποία με τον καιρό δεν ήξερε 
τι πραγματικά ένιωθε. 

Παρόλο που της είχε απαγο-
ρεύσει να βγαίνει έξω μονή με 
το παιδί, εκείνη άρχισε σιγά σιγά 
να πηγαίνει κρυφά στα μπακάλι-
κα της γειτονιάς και να χαζεύει 
στους πάγκους των μικροπωλη-
τών. Αν και δεν ήξερε κανέναν, 
δεν ένιωσε ούτε για μια στιγμή 
μόνη της σ’ αυτή την πόλη. Από 
την πολυκατοικία μετά από λίγο 

καιρό γνώρισε την Ιρίνα, μία Ρω-
σίδα μετανάστρια, την Ασλί από 
την Παλαιστίνη και την Έλεν από 
την Αγγλία. Γυναίκες από διαφο-
ρετικές γωνιές και κουλτούρες 
της γης, που όμως τη στιγμή της 
γνωριμίας τους της ένωνε μία 
κοινή μοίρα. Αν και δε μιλούσαν 
την ίδια γλώσσα, κατά ένα παρά-
δοξο τρόπο μπορούσαν να επι-
κοινωνούν και να στηρίζουν η 
μία την άλλη. Εξάλλου είχαν ένα 
ακόμα κοινό σημείο αναφοράς 

που τις ένωνε, ήταν μητέρες. 
Δυστυχώς η σχέση της Σοφί-

ας με τον Φραντσέσκο μέρα με 
τη μέρα γινόταν όλο και πιο δύ-
σκολη και προβληματική, ενώ δι-
απίστωναν και οι δυο τους πόσο 
διαφορετικοί χαρακτήρες ήταν 
τελικά. Αν και κείνος φρόντιζε να 
μη στερείται τίποτα η οικογένειά 
του, αυτή ένιωθε ότι στην πραγ-
ματικότητα ο άντρας που κάποτε 
είχε ερωτευτεί στη Σικελία ήταν 
απών από τη ζωή τη δική της και 
του παιδιού της. Συνεχώς μάλω-
ναν, εκείνη ούρλιαζε και με τα νύ-
χια της χαράκωνε το σώμα του. 
Ο Ροντόλφο σχεδόν καθημερινά 
γινόταν θεατής ενός δράματος 
που δεν είχε τέλος. 

Μετά από τέσσερα χρόνια η 
Σοφία έμεινε και πάλι έγκυος στο 
δεύτερο παιδί τους. Το γεγονός 
αυτό έκανε τον Φραντσέσκο να 
πιστεύει ότι η γυναίκα του θα 
ηρεμούσε. Πράγματι, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης εκείνη 
προσπαθούσε να είναι ήρεμη για 
το καλό του παιδιού που κουβα-
λούσε στα σπλάχνα της, ενώ αυ-
τός καθημερινά όταν γύριζε στο 
σπίτι συνεχώς τη διαβεβαίωνε ότι 
δεν είχε πλεχτεί σε παράνομες 
δουλειές. Δυστυχώς όμως αυτή 
συνέχιζε να μην τον πιστεύει, γι’ 
αυτό και δεν του έδειχνε εμπι-
στοσύνη. Οι μήνες της εγκυμο-
σύνης πέρασαν σχετικά γρήγο-
ρα. Η Σοφία με τη βοήθεια των 
γυναικών που είχε γνωρίσει, ένα 
φθινοπωρινό βράδυ του Οκτώ-
βρη του 1909 έφερε στον κό-
σμο την κόρη της, την Αγριππίνα. 
Ένα υγιέστατο μωρό που έμοια-
ζε πολύ στον άντρα της. Για μία 
ακόμα φορά, όταν εκείνος πρω-
τοαντίκρισε την κόρη του πάγω-
σε κι αυτό τον έκανε να νιώθει 
αφάνταστη μελαγχολία, αλλά και 
ντροπή που τα παιδιά του δεν του 
προξενούσαν καμία χαρά. Πολλές 
φορές αισθανόταν φυλακισμέ-
νος μέσα στην οικογένεια που 
είχε ονειρευτεί και δημιουργήσει. 
Πίστευε ότι τα ξεσπάσματα της 
Σοφίας κατά ένα μεγάλο μέρος 
οφείλονταν στο γεγονός ότι είχε 
καταλάβει το πώς αυτός ένιωθε 
για την κοινή ζωή τους. Γι’ αυτό κι 
έβγαζε τόσο θυμό απέναντί του. 

Στους ομηρικούς τους καυγά-
δες πάντα, παρά τη θέλησή τους, 
έπαιρναν μέρος και τα παιδιά, που 
σαν σταφύλια κρέμονταν από τη 
φούστα της μάνας τους, ενώ τα 
μάτια τους πλημύριζαν με δάκρυα 
όταν έβλεπαν τον πατέρα τους ν’ 
αντιδρά φωνάζοντας, μην αντέ-
χοντας τις υστερίες της γυναίκας 
του. Εκείνη μέσα στα ξεσπάσματά 
της τον γέμιζε με αμυχές στα χέ-
ρια και το πρόσωπο, καθώς αυτός 
άνοιγε την πόρτα του σπιτιού για 
να χαθεί στους δρόμους της Νέας 
Υόρκης. Της μοναδικής γυναίκας 
που είχε πάντα ανοιχτή τη μεγά-
λη της αγκαλιά

ΤΗΣ ΓΙΩΤΑΣ
 ΑΓΑΠΗΤΟΥ  
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ΘΕΜΑ Α
Α1. γ          Α2. δ          Α3. α          Α4. β          Α5. δ

ΘΕΜΑ Β
Β1. Ο καρυότυπος γίνεται στην μετάφαση όπου τα 
χρωμοσώματα είναι διπλασιασμένα και αποτελεί-
ται από 2 αδερφές χρωματίδες, δηλαδή 2 δίκλωνα 
μόρια DNA. Εφόσον κάθε δίκλωνο μόριο DNA έχει 
στην δομή του 2 πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες και ο 
άνθρωπος έχει σε κάθε σωματικό του κύτταρο φυ-
σιολογικά 46 χρωμοσώματα, θα έχουμε 46 x 2 x 2= 
184 πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες στον καρυότυπο.
Β2.

Χρωμο-
σώματα

Χρω-
ματίδες

Ινίδια 
χρωματίνης

Μόρια 
DNA

Σωματικό 
κύτταρο αρχή 
μεσόφασης

78 - 78 78

Σωματικό 
κύτταρο στην 
μετάφαση

78 156 - 156

Γαμέτης 39 - 39 39

Β3. Παντελής έλλειψη της HbA παρατηρείται στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
1. β-θαλασσαιμία: Η ασθένεια χαρακτηρίζεται από 
μεγάλη ετερογένεια. Στην περίπτωση σοβαρής αναι-
μίας, παρατηρείται παντελής έλλειψη πολυπεπτιδικής 
αλυσίδας β και συνεπώς HbA.
2. Η δρεπανοκυτταρική αναιμία οφείλεται σε γονιδια-
κή μετάλλαξη αντικατάστασης βάσης στο γονίδιο της 
β πολυπεπτιδικής αλυσίδας της HbA. Οι ασθενείς με 
δρεπανοκυτταρική αναιμία είναι ομόζυγοι για το με-
ταλλαγμένο γονίδιο βs, παράγουν αποκλειστικά HbS 
και καθόλου HbA. 
3. Κατά την εμβρυική ζωή παράγεται μόνο HbF (σύ-
σταση α2γ2), ενώ δεν έχει ακόμη ξεκινήσει η παρα-
γωγή της HbA. 

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Από την εκφώνηση προκύπτει: 
Το αλληλόμορφο γονίδιο για το μαύρο χρώμα επι-
κρατεί έναντι του λευκού.
Τα άτομα της P γενιάς είναι ομόζυγα για το χρώμα 
τριχώματος. 

Έστω ότι το γονίδιο είναι αυτοσωμικό. 
Συμβολίζουμε A το γονίδιο για το μαύρο και α για το 
λευκό. Συνεπώς, οι γονότυποι της P γενιάς είναι ΑΑ 
για το θηλυκό και αα για το αρσενικό. Οι διασταυ-
ρώσεις είναι:

Έστω ότι το γονίδιο είναι φυλοσύνδετο. 
Συμβολίζουμε ΧΑ το γονίδιο για το μαύρο και Χα για 
το λευκό. Οι διασταυρώσεις είναι:

Γ2. 
α. Το οπερόνιο της λακτόζης βρίσκεται σε καταστο-
λή στα διαστήματα 0-t1 και t2-t3, δεδομένου ότι σε 
αυτά δεν παράγεται το ένζυμο για τη διάσπαση της 
λακτόζης. 
β. Στο διάστημα 0-t1 το οπερόνιο βρίσκεται σε κατα-
στολή, οπότε δεν μεταγράφονται τα δομικά γονίδια. 
Στο διάστημα αυτό παράγεται μία πρωτεΐνη, ο κατα-
στολέας, και ένα μόριο mRNA που κωδικοποιεί τον 
καταστολέα. Στο  διάστημα t1-t2 το οπερόνιο επά-
γεται. Τα τρία δομικά γονίδια μεταγράφονται σε ένα 
mRNA και μεταφράζoνται σε τρία ένζυμα, με κωδι-
κόνια έναρξης και λήξης για κάθε ένζυμο. Συνεπώς, 
την t1-t2 από την έκφραση του οπερονίου παράγο-
νται δύο μόρια mRNA και 4 πρωτεΐνες. Πρωτεΐνες 
είναι, μία ο καταστολέας και τα τρία ένζυμα για τη 
διάσπαση της λακτόζης. 

Γ3.  Η αναλογία 3:1 στην F2 γενιά υποδηλώνει δεν 
ισχύουν οι αναλογίες από τον 2ο νόμο του Mendel. 

Έστω ότι  Κ = αλληλόμορφο γονίδιο υπεύθυνο για 
το κίτρινο χρώμα 
                 κ= αλληλόμορφο γονίδιο υπεύθυνο για 
το πράσινο χρώμα
 Επίσης   Λ = αλληλόμορφο γονίδιο υπεύθυνο για 
το λείο σχήμα
                 λ = αλληλόμορφο γονίδιο υπεύθυνο για 
το ρυτιδωμένο σχήμα

Η ζητούμενη διασταύρωση είναι ΚκΛλ  (x)  KκΛλ , όμως 
για να προκύψει Φ.Α. 3:1 θα πρέπει τα αλληλόμορφα 
γονίδια να εδράζονται στο ίδιο ζεύγος ομόλογων χρω-
μοσωμάτων, και συγκεκριμένα Κ μαζί με Λ και κ με λ. 
Σε αυτή την περίπτωση το τετράγωνο Punnett είναι: 

Πιθανοί γαμέτες: ΚΛ κλ

ΚΛ ΚΚΛΛ ΚκΛλ

κλ ΚκΛλ κκλλ

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τα δεδομένα της 
εκφώνησης. Ισχύει μόνο ο 1ος νόμος Mendel.

ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Ο μηχανισμός αντιγραφής του DNA ονομάζεται 
ημισυντηρητικός και προκύπτουν δύο θυγατρικά μό-
ρια πανομοιότυπα με το μητρικό. Συνεπώς, μετά τους 
2 κύκλους αντιγραφής προκύπτουν 4 μόρια DNA.

Δ2. Το κάθε ένα μιτοχονδριακό DNA περιέχει 4 θέ-
σεις αναγνώρισης από την Π.Ε. και είναι κυκλικό 
μόριο. Μετά την επίδραση της Π.Ε. δημιουργούνται 
4 θραύσματα, άρα συνολικά 16 (4 x 4) θραύσματα 
μιτοχονδριακού DNA. Κάθε θραύσμα ενσωματώνε-
ται σε πλασμίδιο, προκύπτουν 16 ανασυνδυασμένα 
πλασμίδια και   100 - 16 = 84 μη ανασυνδυασμένα 
πλασμίδια, τα οποία και ξαναγίνονται κυκλικά δίχως 
να προσλάβουν μιτοχονδριακό DNA.

Δ3. Τα 16 ανασυνδυασμένα πλασμίδια αποτελούν 4 
κατηγορίες, καθώς σε κάθε κατηγορία έχει συνδεθεί 
ένα αντίγραφο θραύσματος του αρχικού μιτοχον-
δριακού DNA. Μετά την καλλιέργεια προκύπτουν 5 
κλώνοι. Οι τέσσερις από αυτούς φέρουν αντίγραφα 
του μιτοχονδριακού DNA και ένας κλώνος περιέχει 
μη ανασυνδυασμένο πλασμίδιο.

Δ4. Κατά την έναρξη της μεταγραφής ενός γονιδί-
ου, η RNA πολυμεράση προσδένεται στον υποκινητή 
και τοποθετεί τα ριβονουκλεοτίδια απέναντι από τα 

δεοξυριβονουκλεοτίδια της μίας αλυσίδας του DNA 
σύμφωνα με τον κανόνα συμπληρωματικότητας των 
βάσεων με τη διαφορά ότι εδώ απέναντι από την 
αδενίνη τοποθετεί το ριβονουκλεοτίδιο που περιέχει 
ουρακίλη. Η RNA πολυμεράση συνδέει τα ριβονου-
κλεοτίδια, που προστίθενται το ένα μετά το άλλο με 
3΄- 5΄ φωσφοδιεστερικό δεσμό. Η μεταγραφή έχει 
προσανατολισμό 5΄→ 3 .́ Το μόριο του RNA που συ-
ντίθεται από τη μεταγραφή είναι συμπληρωματικό 
προς τη μία αλυσίδα της διπλής έλικας του DNA του 
γονιδίου. Η αλυσίδα αυτή είναι η μεταγραφόμενη και 
ονομάζεται μη κωδική. Η συμπληρωματική αλυσίδα 
του DNA του γονιδίου ονομάζεται κωδική. Το μετα-
φραζόμενο τμήμα στο μόριο του mRNA αρχίζει με το 
κωδικόνιο έναρξης, που είναι 5΄AUG 3΄ και τελειώνει 
στο κωδικόνιο λήξης που είναι 5΄ UGA 3΄ ή 5΄UAG 
3΄ ή 5΄UAA 3΄. Για να εντοπίσουμε ποια από τις δύο 
αλυσίδες ενός γονιδίου είναι η κωδική, πρέπει διαβά-
ζοντας την από το 5΄ προς το 3΄ άκρο της να εντο-
πίσουμε την 5΄ATG 3΄ και έπειτα με βήμα τριπλέτας 
(δεδομένου ότι το γονίδιο είναι συνεχές) να εντοπί-
σουμε μία από τις 5΄ TAA 3΄ ή 5΄ TAG 3΄ ή 5΄ TGA 
3΄. Τις προϋποθέσεις αυτές πληροί η κάτω αλυσίδα, 
που είναι η κωδική. Τα άκρα του τμήματος DNA είναι: 

5’-AAΤTCTAAACATTTAAAATGTTAATAGCATTTCG
Υποκινητής 1

CCATATATAATACAG-3’
     Υποκινητής 2 

3-GATTTGTAAATTTTACAATTATCGTAAAGCGGTA
                   Υποκινητής 1     
TATATTATGTCTCAA-5’  
Υποκινητής 2 
Άρα ο υποκινητής του ακέραιου γονιδίου είναι ο 2 
και η αλληλουχία του είναι:

3΄ ΤΑΤΑΤ 5΄
5΄ ΑΤΑΤΑ 3΄

Το πεπτίδιο είναι:
H2N - μεθειονίνη-αλανίνη-λυσίνη-κυστεΐνη-τυρο-

σίνη - COOH

Δ5. Το μεταφραζόμενο τμήμα στο mRNA που προ-
κύπτει από το μη ακέραιο γονίδιο είναι:

5΄ … AUG UUU AGA AUU… 3΄
Συνεπώς, τα 4 πρώτα αμινοξέα που κωδικοποιού-
νται από αυτό είναι:
H2N - μεθειονίνη-φαινυλαλανίνη-αργινίνη-ισολευ-
κίνη…COOH

Επιμέλεια Θεμάτων: 
Δρ. Δημήτρης Λυκίδης - Βιολόγος

ΘΕΜΑ Α
Α1. Σε ένα ευκαρυωτικό χρωμόσωμα στην μετάφα-
ση υπάρχουν…
α. 2 κεντρομερίδια   
β. 2 μονόκλωνα μόρια DNA
γ. 4 ελεύθερα υδροξύλια.  
δ. 4 αδερφές χρωματίδες.

Α2. Η περιοριστικές ενδονουκλεάσες..
α. κόβουν αλληλουχίες πρωταρχικών τμημάτων
β. μετατρέπουν την προινσουλίνη σε ινσουλίνη
γ. παράγονται από βακτηριοφάγους
δ. χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ανθρώπινων 
ιντερφερονών στα βακτήρια.

Α3. Κατά την μετουσίωση της ανθρώπινης ινσουλίνης..
α. σπάνε οι δισουλφιδικοί της δεσμοί
β. σπάνε οι φωσφοδιεστερικοί της δεσμοί
γ. καταστρέφεται η πρωτοταγής της δομή
δ. σπάνε οι πεπτιδικοί της δεσμοί.

Α4. Μονογονιδιακοί χαρακτήρες ονομάζονται..
α. όλοι οι χαρακτήρες του ανθρώπου  
β. εκείνοι που ελέγχονται από τα αλληλόμορφα ενός 
μόνο γονιδίου
γ. οι χαρακτήρες που σχετίζονται με ασθένειες
δ. εκείνοι που ελέγχονται από ένα μόνο αλληλόμορφο.

Α5. Ιχνηθέτηση ενός νουκλεοπρωτεΐνικού μορίου είναι 
δυνατό να γίνει με ραδιενεργό..
α. άζωτο
β. θείο
γ. φώσφορο
δ. όλα τα προηγούμενα.

Mονάδες 25

ΘΕΜΑ Β
Β1. Πόσες πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες υπάρχουν σε 
ένα φυσιολογικό σωματικό κύτταρο ανθρώπου στον 
καρυότυπο; 

Mονάδες 4

Β2. Στο καρυότυπο του σκύλου βρέθηκαν 76 αυτο-
σωμικά χρωμοσώματα και ο φυλοκαθορισμός στο 
σκύλο μοιάζει με αυτόν του ανθρώπου. Να συμπλη-
ρώσετε τον παρακάτω πίνακα σχετικά με τον αριθμό 
ινιδίων χρωματίνης, χρωμοσωμάτων, χρωματίδων και 
μορίων DNA που υπάρχουν σε διάφορα φυσιολογικά 
κύτταρα του είδους αυτού.

Χρωμο-
σώματα

Χρωμα-
τίδες

Ινίδια
 χρωματίνης

Μόρια 
DNA

Σωματικό 
κύτταρο αρχή 
μεσόφασης

Σωματικό 
κύτταρο στην 
μετάφαση

Γαμέτης

Mονάδες 12

Β3. Να εξηγήσετε σε ποιες περιπτώσεις παρατηρείται 
παντελής έλλειψη της κύριας ανθρώπινης αιμοσφαι-
ρίνης HbA στον ανθρώπινο οργανισμό. 

Mονάδες 9

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Ένας αρσενικός λευκός ποντικός διασταυρώθηκε 
πολλές φορές με θηλυκό μαύρο ποντικό. Από τις δια-
σταυρώσεις τους προέκυψαν μόνον μαύροι ποντικοί. 
Μαύρος θηλυκός ποντικός της θυγατρικής γενιάς δι-
ασταυρώθηκε πολλές φορές με λευκό αρσενικό και 
προέκυψαν μαύροι και λευκοί απόγονοι σε αναλογία 
1:1. Να εξηγήσετε με διασταυρώσεις τους πιθανούς 
γονότυπους των ποντικών της πατρικής γενιάς. 
              Mονάδες 10

Γ2. Σε καλλιέργεια E.coli προστίθεται θρεπτικό υλικό 
το οποίο περιέχει ως πηγή άνθρακα λακτόζη και γλυ-
κόζη την στιγμή t0. Μετά την εξάντληση και των δύο 

πηγών προστέθηκε στην καλλιέργεια μόνον γλυκόζη 
(t2). Καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας προσδι-
ορίστηκε η συγκέντρωση της λακτόζης (καμπύλη α) 
και της β-γαλακτοσιδάσης (καμπύλη β). Η β-γαλα-
κτοσιδάση είναι ένα από τα τρία ένζυμα που απαιτεί 
η διάσπαση της λακτόζης. Τα αποτελέσματα φαίνο-
νται στο διάγραμμα: 

Δεδομένου ότι το βακτήριο σε περιβάλλον γλυκόζης 
και λακτόζης, διασπά πρώτα τη γλυκόζη να απαντή-
σετε στα ερωτήματα: 
α. Σε ποιο ή ποια χρονικά διαστήματα 0-t1, t1-t2 και 
t2-t3 το οπερόνιο της λακτόζης βρίσκεται σε κατα-
στολή; 
β. Πόσα μόρια mRNA και πόσες πρωτεΐνες παράγο-
νται από την έκφραση του οπερονίου της λακτόζης 
κατά το χρονικό διάστημα 0-t1 και t1-t2; Να αιτιο-

λογήσετε την απάντησή σας.   
Mονάδες 8

Γ3. Από συνεχείς διασταυρώσεις στην F1 δύο ετερόζυ-
γων φυτών για το χρώμα και το σχήμα του σπέρματος, 
προέκυψαν στην F2 γενιά άτομα με φαινοτυπική ανα-
λογία:  3 κίτρινα και λεία / 1 πράσινo και ρυτιδωμένο.  
Αν γνωρίζουμε ότι το κίτρινο είναι επικρατές έναντι του 
πράσινου, το λείο επικρατές έναντι του ρυτιδωμένου 
καθώς και ότι δεν υπάρχει μετάλλαξη, να εξηγηθούν 
τα αποτελέσματα.  Mονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ 
Από ανθρώπινο κύτταρο απομονώθηκε ένα μόριο 
μιτοχονδριακού DNA, το οποίο φέρει 4 θέσεις ανα-
γνώρισης από την Π.Ε. EcoRI. Το μόριο υποβάλλεται 
in vitro σε 2 κύκλους αντιγραφής. 
Δ1. Πόσα μόρια μιτοχονδριακού DNA υπάρχουν με-
τά τους 2 κύκλους αντιγραφής; Να αιτιολογήσετε την 
απάντηση σας (Mονάδες 5).  Στα αντίγραφα του μι-

τοχονδριακού DNA προστίθεται EcoRI. Ταυτόχρονα 
απομονώθηκαν 100 αντίγραφα ενός πλασμιδίου, που 
φέρει γονίδιο ανθεκτικότητας στο αντιβιοτικό στρε-
πτομυκίνη και μία θέση αναγνώρισης από την EcoRI, 
εκτός της αλληλουχίας του γονιδίου ανθεκτικότητας. 
Στα πλασμίδια προστίθεται EcoRI και έπειτα αναμιγνύ-
ονται με τα θραύσματα από το μιτοχονδριακό DNA. 
Κάθε θραύσμα μιτοχονδριακού DNA ενσωματώνεται 
σε πλασμίδιο.     
              
Δ2. Πόσα ανασυνδυασμένα και πόσα μη ανασυνδυα-
σμένα πλασμίδια δημιουργούνται; Να αιτιολογήσετε 
την απάντηση σας. Όλα τα πλασμίδια μεταφέρονται 
σε βακτήρια και επωάζονται σε κατάλληλο περιβάλ-
λον, παρουσία του αντιβιοτικού στρεπτομυκίνη. Κάθε 
πλασμίδιο εισέρχεται σε ένα βακτήριο.                      

Mονάδες 5

Δ3. Πόσοι βακτηριακοί κλώνοι υπάρχουν στην καλ-
λιέργεια μετά την επώαση; Να αιτιολογήσετε την 
απάντηση σας. 

Mονάδες 5

Η ανάλυση βάσεων σε ένα από τα θραύσματα του 
μιτοχονδριακού DNA έδειξε ότι περιέχεται η αλλη-
λουχία βάσεων: 
AAΤTCTAAACATTTAAAATGTTAATAGCATTTCGCCATATATAATACAG 
                    Υποκινητής 1                           Υποκινητής 2
GATTTGTAAATTTTACAATTATCGTAAAGCGGTATATATTATGTCTCAA 
           Υποκινητής 1                           Υποκινητής 2 
Η αλληλουχία περιέχει ένα ακέραιο συνεχές γονίδιο 
που κωδικοποιεί πεπτίδιο, τμήμα ενός άλλου γονιδί-
ου, που επίσης κωδικοποιεί πεπτίδιο, καθώς και τους 
υποκινητές τους. 
Δ4. Να εξηγήσετε ποιος είναι ο υποκινητής (1 ή 2) του 
ακέραιου γονιδίου και να γράψετε την αλληλουχία των 
αμινοξέων του πεπτιδίου που κωδικοποιεί το εν λόγω 
γονίδιο.      
                Mονάδες 8

Δ5. Να γράψετε την αλληλουχία των πρώτων τεσ-
σάρων αμινοξέων του πεπτιδίου που κωδικοποιεί 
το μη ακέραιο γονίδιο, χωρίς να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας. 

Mονάδες 2

Προτεινόμενες 
Απαντήσεις

Προτεινόμενα Θέματα  /  Από το Φροντιστήριο «Έξέλιξη»

ΒΊΟΛΟΓΊΑ 
Γ’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 
1η διασταύρωση: 2η διασταύρωση: 

P : ♀ ΑΑ (x) ♂ αα F1 : ♀ Αα (x) ♂ αα 
Γαμέτες: Α                           α Γαμέτες: Α , α α 
F1 : Αα F2: Αα,    αα 

 
Φαινοτυπική 
αναλογία: 

100% μαύρα Φαινοτυπική 
αναλογία: 

1 μαύρο:1 λευκό 

 
Έστω ότι το γονίδιο είναι φυλοσύνδετο.  
Συμβολίζουμε ΧΑ το γονίδιο για το μαύρο και Χα για το λευκό. Οι διασταυρώσεις είναι: 

1η διασταύρωση: 2η διασταύρωση: 
P : ΧΑ ΧΑ (x) ΧαΥ F1 : ΧΑΧα (x) ΧαΥ 
Γαμέτες: ΧΑ Χα , Υ Γαμέτες: ΧΑ , Χα Χα , Υ 
F1 : ΧΑΧα  ,  ΧΑ Υ F2: ΧΑΧα , ΧαΧα ,  

ΧΑΥ, ΧαΥ 
Φαινοτυπική 
αναλογία: 

100% μαύρα Φαινοτυπική 
αναλογία: 

2 μαύρα : 2 λευκά 

 
 

 
1η διασταύρωση: 2η διασταύρωση: 

P : ♀ ΑΑ (x) ♂ αα F1 : ♀ Αα (x) ♂ αα 
Γαμέτες: Α                           α Γαμέτες: Α , α α 
F1 : Αα F2: Αα,    αα 

 
Φαινοτυπική 
αναλογία: 

100% μαύρα Φαινοτυπική 
αναλογία: 

1 μαύρο:1 λευκό 

 
Έστω ότι το γονίδιο είναι φυλοσύνδετο.  
Συμβολίζουμε ΧΑ το γονίδιο για το μαύρο και Χα για το λευκό. Οι διασταυρώσεις είναι: 

1η διασταύρωση: 2η διασταύρωση: 
P : ΧΑ ΧΑ (x) ΧαΥ F1 : ΧΑΧα (x) ΧαΥ 
Γαμέτες: ΧΑ Χα , Υ Γαμέτες: ΧΑ , Χα Χα , Υ 
F1 : ΧΑΧα  ,  ΧΑ Υ F2: ΧΑΧα , ΧαΧα ,  

ΧΑΥ, ΧαΥ 
Φαινοτυπική 
αναλογία: 

100% μαύρα Φαινοτυπική 
αναλογία: 

2 μαύρα : 2 λευκά 
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Πάει μια μέρα ένας σε ένα παπά για να εξο-
μολογηθεί.

Του λέει λοιπόν:
– Πάτερ μου αμάρτησα, τότε στον πόλε-

μο του ’40 έκρυψα έναν άνθρωπο στο υπό-
γειο μου.

– Τέκνο μου αυτό δεν είναι αμαρτία, βοήθη-
σες έναν συνάνθρωπό σου, του λέει ο παπάς.

Τότε λοιπόν του ξαναλέει:
– Ναι όμως πάτερ μου του έπαιρνα και 200 

ευρώ το μήνα.
Το σκέφτεται ο παπάς και του λέει:
– Παιδί μου αυτό είναι βέβαια αμαρτία, αλ-

λά μπορώ να στο συγχωρήσω.
Και τότε ο εξομολογούμενος τον ρωτάει 

δειλά:
– Πάτερ μου να του πω ότι τελείωσε ο πό-

λεμος;

* * * * * * 

Είναι τρεις πολιτικοί ηγέτες. Ένας της Αμε-
ρικής, ένας της Κούβας και ένας της Ελλά-
δας. Μια μέρα τους επισκέφτηκε ο Θεός και 
τους είπε:

– Εγώ ο παντοδύναμος Θεός σας λέω ότι 
δεν είμαι ικανοποιημένος από το ανθρώπι-
νο είδος. Κάθισα εφτά μέρες και σας έπλασα. 
Μεγάλο λάθος μου έπρεπε να καθίσω περισ-
σότερες! Γι’ αυτό θα έρθω σε ένα μήνα να σας 
καταστρέψω.

Πάει μετά ο πρόεδρος της Αμερικής και λέ-
ει στο λαό του:

– Έχω ένα καλό και ένα κακό νέο.
1. Υπάρχει Θεός!
2. Θα έρθει σε ένα μήνα να μας καταστρέψει.
Πάει μετά ο πρόεδρος Κούβας και λέει στο 

λαό του:
– Έχω δύο κακά νέα.
1. Δυστυχώς σύντροφοι υπάρχει Θεός.
2. Θα έρθει σε ένα μήνα να μας καταστρέψει.
Πάει και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας γε-

μάτος χαρά και λέει στο λαό του:
– Έχω δύο καλά νέα να σας πω.
1. Υπάρχει Θεός!
2. Σε ένα μήνα θα έρθει να συνεχίσει το 

έργο μου!

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Ενίοτε είναι… επιτακτική — Ήρωας του 
Σαίκσπηρ.
2. Έξυπνος άνθρωπος (μτφ.) — Είναι ορι-
σμένα λουλούδια.
3. Καταδίωξη και σύλληψη ζώων — Έν-
δεια, ανέχεια — Ήσυχο… αγόρι.
4. Τη βάφτισαν Ελευθερία — Ιστορική πε-
ριοχή της Μικράς Ασίας — Και σε γιορτές 
συγκεντρώνεται.
5. Κυρία… επισκεπτηρίου — Σκωπτικά τα 
μακριά κι αδύνατα πόδια — Απολύω.
6. Προϋπάρχουν της αφορμής — Και της… 
έλξης αναφέρεται.
7. Ευνοϊκά — Οι αυτονομιστές αντάρτες 
της Σρι Λάνκα.
8. Κότα που επωάζει — Ρίχνεται σε γυναι-
κείους ώμους (θηλ.).
9. Σ' αυτή… χρειάζεται υπομονή — Κοινω-
νική ακτινοβολία — Άκρα χωρίς… μέση.
10. Θεατρικό του Χ. Λέοναρντ — Καλλυ-
ντικό σε μορφή αλοιφής — Βρετανός ποπ 
τραγουδιστής.
11. Πρώτα… στο ξόδεμα — Η πρωτεύου-
σα του νομού Αχαΐας — Κακογουστιά (ξ.λ.).
12. Ομιλία αλλά και κελάηδημα — Η εύ-
φημος… απονέμεται.
13. Πληθώρα — Γαλοπούλα, κούρκος.

          -- Συστατικά --
•   1 μπούτι αρνίσιο ξεκοκαλισμένο, κομμένο σε μερίδες
• Μισό φλ.τσ. ελαιόλαδο
• Χυμό από 1 λεμόνι
• 3 σκ. σκόρδο
• 1 κ.σ. ρίγανη
• 2 κ.σ. φρέσκο δυόσμο, ψιλοκομμένο
• 6 πατάτες
• 2 δαφνόφυλλα
• 6 φέτες κεφαλοτύρι
• Αλάτι
• Πιπέρι, φρεσκοτριμμένο

• 6 λαδόκολλες

  --  Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, τοποθετούμε το κρέας (μερίδες) σε μπολ.
• Το αλατοπιπερώνουμε, περιχύνουμε με το χυμό λεμο-
νιού και το ελαιόλαδο, το πασπαλίζουμε με ρίγανη, το 
φρέσκο δυόσμο και τα σκόρδα κομμένα σε φετάκια.

• Ανακατεύουμε καλά και προσθέτουμε τη δάφνη.
• Σκεπάζουμε, το αφήνουμε στο ψυγείο για 2 με 3 ώρες 
και πότε πότε το ανακατεύουμε.

• Στην συνέχεια, κόβουμε τις πατάτες σε στρογγυλές φέτες.
• Σε ένα τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο σοτάρουμε ελαφρά 

τις πατάτες σε χαμηλή φωτιά, μέχρι να μαλακώσουνε 
ελαφρά περίπου για 10 λεπτά.

• Τις αφήνουμε σε πιατέλα και απλώνουμε τις λαδόκολ-
λες στον πάγκο εργασίας.

• Έπειτα, βάζουμε 3-4 φέτες πατάτας στην λαδόκολλα 
από πάνω μια μερίδα αρνί και τα σκεπάζουμε με 1 φέ-
τα κεφαλοτύρι.

• Περιχύνουμε με 2 κουταλιές της σούπας μαρινάτα.  

• Τυλίγουμε τη λαδόκολλα σε πακέτο και με την ένωση 
προς τα κάτω, τοποθετούμε τα πακέτα σε λαμαρίνα.

• Τέλος, αφού τυλίξουμε όλες τις μερίδες ψήνουμε σε 
προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου, 
στις αντιστάσεις για 1 ώρα και 15 λεπτά.

• Καλή επιτυχία και καλή όρεξη!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Νόστιμο αρνάκι εξοχικό στη λαδόκολλα

Κάθετα
1. Κοκαλιάρικα, αδύνατα — Προσποιητές 
αρνήσεις… ναζιάρας.
2. Λέγεται και κόμπρα — Τέτοιο πρόβλημα 
ο τετραγωνισμός του κύκλου.
3. Ζιζάνιο του σταριού — Κρεμαστό κρεβάτι 
— Τα δυο υγρά σύμφωνα.
4. Νοσοκομείο της αεροπορίας (αρχικά) — 
Κλεπτομανές… πουλί — Είναι και ο Ο.Σ.Φ.Π. 
(αρχικά).
5. Πρώτα στην… κίνηση — Λέγεται η Δαν-
δουλάκη — Τρομερή και καταστρεπτική θεά 
του ινδουισμού.
6. Ιστιοφόρο τα ανοίγει — Επί οικοπέδων, 
τα οικοδομήσιμα.
7. Κατάσταση των σωμάτων — … Νεβάδα: 
οροσειρά της Ισπανίας.
8. … Μπράγκα: ξένη ηθοποιός — Βασική μο-
νάδα του στρατού ξηράς.
9. Και το Αφγανιστάν χώρα της — Ακατάσχε-
τη φλυαρία — Γράφεται στο πεντάγραμμο.
10. … Σουμάκ: Περουβιανή αοιδός — Ντρο-
πή, ενοχή (συνεκδ.) — Ανατολίτικη βαφή 
μαλλιών.
11. Η νότα του διαπασών — Εκκρίνονται 
από ειδικούς αδένες — Αρχαίων "πάντοτε".
12. … Στριτ: το χρηματιστηριακό κέντρο της 
Νέας Υόρκης — Διεθνής… χαιρετισμός.
13. Ιδίως, προπάντων — Σερβίρεται με… 
σκορδοστούμπι.
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Κρούσματα άγνωστης προ-
έλευσης παιδικής ηπατίτιδας, 
που ταυτοποιήθηκαν πρώτα 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν 
εντοπισθεί σε παιδιά σε άλ-
λες τέσσερις χώρες της Ευ-
ρώπης, ανακοίνωσε σήμερα 
το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγ-
χου και Πρόληψης Νοσημά-
των (ECDC).

«Έπειτα από κρούσματα 
άγνωστης προέλευσης οξεί-
ας ηπατίτιδας που εντοπίσθη-

καν από τη βρετανική Υπηρε-
σία Υγειονομικής Ασφάλειας» 
στις αρχές Απριλίου, «επιπλέ-
ον κρούσματα σε παιδιά έχουν 
αναφερθεί στη Δανία, την Ιρ-
λανδία, την Ολλανδία και την 
Ισπανία», αναφέρει σε ανακοί-
νωσή της η ευρωπαϊκή υπη-
ρεσία.

Εννέα ύποπτα κρούσματα 
εντοπίσθηκαν επίσης σε παιδιά 
ηλικίας από 1 ως 6 ετών στην 
Αλαμπάμα των Ηνωμένων Πο-

λιτειών, σύμφωνα με το ECDC.
«Οι έρευνες συνεχίζονται σε 

όλες τις χώρες που αναφέρουν 
κρούσματα. Αυτή τη στιγμή, η 
ακριβής αιτία της ηπατίτιδας 
παραμένει άγνωστη», γράφει 
το ECDC, όμως οι βρετανοί 
ερευνητές «θεωρούν πως μια 
μολυσματική αιτία είναι η πιθα-
νότερη λόγω των κλινικών και 
των επιδημιολογικών χαρακτη-
ριστικών των κρουσμάτων».

Την Παρασκευή, ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας είχε 
ανακοινώσει πως περιμένει να 
ανακοινωθούν νέα κρούσματα 
τις επόμενες ημέρες και είχε 
ήδη αναφέρει «λιγότερα από 
πέντε» κρούσματα στην Ιρλαν-
δία και τρία στην Ισπανία.

Το ECDC, με το οποίο ήρ-
θε σε επαφή το Γαλλικό Πρα-
κτορείο, δεν ήταν σε θέση να 
γνωστοποιήσει τον αριθμό των 
κρουσμάτων ανά χώρα.

Δεν έχει καταγραφεί θάνα-
τος, ωστόσο σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις στη Βρετανία χρει-
άσθηκε να γίνει μεταμόσχευση 
ήπατος.

Oι γονείς 
πρέπει να προσέξουν 
τις πηγές πρωτεϊνών, 

σιδήρου και ασβεστίου 
την περίοδο του 

Πάσχα

Στην εκπομπή «Όλα για τη 
ζωή μας» και τον Μιχάλη Κε-
φαλογιάννη μίλησε η κλινική 
διαιτολόγος-διατροφολόγος, 
Άννα Παπαγεωργίου και έδωσε 
πρακτικές συμβουλές αναφο-
ρικά με τη σωστή και ισορρο-
πημένη διατροφή των παιδιών 
το Πάσχα.

Η κ. Παπαγεωργίου επισή-
μανε πως οι περιορισμοί και οι 
απαγορεύσεις δεν ωφελούν σε 
κάτι και σωστό είναι να υπάρ-
χει εκπαίδευση αναφορικά με 
τη διατροφή και γενικότερα για 
τον τρόπο ζωής.

Όπως είπε λόγω της κα-
ραντίνας και της «ακινησίας» 
που ήρθε επακόλουθα με αυ-
τήν,σημειώθηκε μία αύξηση στο 
σωματικό βάρος των παιδιών, 
οπότε θα ήταν καλό αυτές οι 
διακοπές του Πάσχα να είναι 
διακοπές «κίνησης», μία ευκαι-
ρία να οργανώσει η οικογένεια 
διακοπές στη φύση.

Σε ό,τι αφορά τα γλυκά 
του πασχαλινού τραπεζιού, η 
γιατρός επισήμανε πως πρέ-
πει να εξηγήσουμε στα παιδιά 
πως δεν αποτελούν ένα γεύμα, 
αλλά πάνε συνδυαστικά με τα 

υπόλοιπα φαγητά και πρέπει 
να καταναλώνονται μία φορά 
την ημέρα και σε πολύ μικρές 
ποσότητες.

«Ως γονείς πρέπει να επι-
μείνουμε να βάλουμε όλες τις 
ομάδες τροφίμων, και ορθή, 
πλήρη διατροφή αλλά με τα 
απαραίτητα θρεπτικά συστα-
τικά» τόνισε.

Τέλος είπε πως είναι καλό 
να νηστεύει και ένα παιδί, το 
υποστηρίζει και η επιστήμη, αρ-
κεί οι γονείς να προσέξουν τις 
πηγές πρωτεϊνών, σιδήρου και 
ασβεστίου την περίοδο εκείνη

Τι πρέπει να προσέξουμε στη διατροφή 
μας την περίοδο του Πάσχα

Η  
κατανάλωση 

πρέπει να γίνεται 
με μέτρο

Λίγες ημέρες μας χωρίζουν από 
το πασχαλινό τραπέζι, το οποίο 
αρκετοί το περιμένουμε με… αγω-
νία, μετά και τη νηστεία. Τι πρέ-
πει, ωστόσο, να προσέχουμε σε ό,τι 
αφορά στη διατροφή μας τη συγκε-
κριμένη ημέρα;

Στην εκπομπή «Όλα για τη ζωή 
μας» μίλησε σχετικά η διαιτολόγος 
– διατροφολόγος, Μαίρη Μιχελή.

«Το πασχαλινό τραπέζι είναι ένα 
βαρύ γεύμα. Δεν είναι τυχαίο ότι 
γίνονται πολλές εισαγωγές σε νο-
σοκομεία με γαστρεντερικές διατα-
ραχές μετά το πασχαλινό τραπέζι», 
σημείωσε η κ. Μιχελή.

«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε 

τα συστατικά των πασχαλινών πα-
ρασκευών. Το τσουρέκι, τα κουλου-
ράκια, το κοκορέτσι, δεν αλλάζουν 
αυτές οι παραδοσιακές συνταγές. 
Σίγουρα θα πρέπει να είμαστε αρ-
κετά φειδωλοί με τις ποσότητες αν 
μας ενδιαφέρει να προσέξουμε», 
συνέχισε.

«Κάτι πολύ βασικό που παίζει 
μεγάλο ρόλο είναι το μαγείρεμα. 
Έχουμε το αρνί και το κοκορέτσι. Το 
αρνί μπορούμε να το κάνουμε στο 
φούρνο ή στη σούβλα. Το κοκορέ-
τσι είναι σουβλιστό, αλλά έχουμε και 
τα γαρδουμπάκια που γίνονται στο 
φούρνο. Όταν παρασκευάζεται κάτι 
στο φούρνο, είναι λογικό να μπο-

ρεί να κρατήσει στο σκεύος 
και στο πιάτο μας, μεγαλύ-
τερη ποσότητα λιπαρών. Άρα 
είναι ίσως καλύτερες επιλογές 
οι σουβλιστές», εξήγησε.

«Αν στόχος μας είναι να περι-
ορίσουμε τα λιπαρά, καλύτερα να 
περιορίσουμε την κατανάλωση τζα-
τζικιού ή ρωσικής σαλάτας. Η μου-
στάρδα και το λεμόνι είναι καλές 
επιλογές. Αλλά, μια κουταλιά της 
σούπας μουστάρδα μπορεί να μας 
δώσει το 25% της συνιστώμενης 
ημερήσιας δόσης σε νάτριο. Άρα 
θα πρέπει να προσέξουμε», ανέφε-
ρε ακόμα η ίδια.

Πασχαλινό τραπέζι: Τι μπορούμε να κάνουμε 
για να γλυτώσουμε τα πολλά λιπαρά

Πάσχα με μάσκα και σελφ 
τεστ θα κάνουμε, ενώ η μά-
σκα θα παραμείνει υποχρεω-
τική σε σημεία όπως τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς, τα σχο-
λεία και τις δομές υγείας 
ακόμη και μετά την άρση της 
υποχρετικότητας, σημείωσε 
η Καθηγήτρια Παιδια-
τρικής Λοιμωξιολο-
γίας και μέλος της 
Επιτροπής Εμπει-
ρογνωμόνων Βάνα 
Παπαευαγγέλου, 
κατά τη διάρκεια 
της ενημέρωσης για 
την πορεία της πανδη-
μίας κορονοϊού.
Η πορεία της πανδημίας δεί-
χνει ύφεση με τα κρούσματα 
να έχουν μειωθεί κατά 32% 
και ο κυλιόμενος μέσος όρος 
των νέων διαγνώσεων έφτα-
σε τα 12.0000 την ημέρα,
Την ίδια στιγμή η καθηγήτρια 
επεσήμανε ότι υπάρχει σημα-
ντική εμφάνιση του φαινομέ-
νου των επαναλοιμώξεων με 
εκτίμηση για 1.000 κρούσμα-
τα την ημέρα.
Πάντως η διάρκεια της έξαρ-
σης όπως είχε εκτιμηθεί γε-

νικότερα αποδείχτηκε βρα-
χύβια.
Να σημειώσουμε ότι σήμερα 
στα 114.000 ανέρχονται τα 
συνολικά ενεργά κρούσματα 
με τη διάμεση ηλικία να έχει 
ανέβει στα 43 έτη.
Καλύτερα είναι τα πράγματα 
στο μέτωπο της πανδημίας 
και ξεκινάμε σε μια νέα κα-

νονικότητα σημείωσε η Ανα-
πληρώτρια Υπουργός Υγείας 
Μίνα Γκάγκα. Από την πλευρά 
του ο Επίκουρος Καθηγητής 
Επιδημιολογίας Γκίκας Μα-
γιορκίνης σημείωσε ότι ο ιός 
δεν αναμένεται να εξαφανι-
στεί αλλά σε κάθε περίπτωση 
βλέπουμε σαφή ύφεση πα-
γκοσμίως.

Με μάσκα το Πάσχα στην εκκλησία ECDC: Εξαπλώνονται τα κρούσματα 
ηπατίτιδας σε παιδιά

Υγεία

Εντοπίζονται 
πλέον σε πέντε 

χώρες της 
Ευρώπης

Συστάσεις για 
self test

 «Λόγω της καραντίνας και της «ακινησίας» που ήρθε επακόλουθα με 
αυτήν,σημειώθηκε μία αύξηση στο σωματικό βάρος των παιδιών, οπότε θα 

ήταν καλό αυτές οι διακοπές του Πάσχα να είναι διακοπές "κίνησης"»
Διαιτολόγος - διατροφολόγος, Άννα Παπαγεωργίου
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

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

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

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ •  Δικηγόρος

Κων/πόλεως  207  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

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

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

Συμβολαιογράφοι

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Κτηνίατροι

Ασφάλειες

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

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

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

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

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

Οπτικά

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Φαρμακεία

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία

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

Συνεταιρισμοί

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας



Η ΓΝΩΜΗ
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
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
14:00-22:00  Κελεμίδου Σ. - Παπάζογλου 
Χ. Κύπρου 20 (πλατεία παλιάς Δημαρχίας) 
✆2551082280
18:00-08:00  Γούση Μ.Ε. - Γρηγορίου Σ. Εθν. 
Αντιστάσεως 146 (πλησίον S/M Mασούτη & ΑΒ) 
✆2551400229

ΦΕΡΕΣ 
Χατζή Δήμητρα. Τραϊανουπόλεως 3 
✆2555022744

ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 ✆25540 24303

ΔIΔYMOTEIXO
Καρακατσάνη Μ.-Bαφειάδου Κ. έναντι Νοσο-
κομείου ✆25530 25115

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Σ.Φ. Καλλινάκη Π.-Τσαβδαρίδου Δ. Ευριπίδου 
17 ✆2552022456

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 της Κινέζικης Γλώσσας

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Η σημερινή ημέρα φίλε Κριέ, σε ωθεί 
να διεκδικήσεις και να πετύχεις στό-
χους και σκοπούς, με περίσσια ευκο-
λία! Εύνοια επίσης θα έχεις σε επαφές, 
επικοινωνίες και μετακινήσεις! Είσαι 
άλλωστε γεμάτος τύχη, χαρά, ενέρ-
γεια, εγρήγορση, κέφι και αισιοδοξία!

ΤΑΥΡΟΣ
Σήμερα, φίλε Ταύρε, καταφέρνεις και 
ανακαλύπτεις, ακόμα και με έμμεσους 
τρόπους, τι ακριβώς συμβαίνει κρυφά 
στο περιβάλλον σου και έτσι, μαθαί-
νεις ένα μυστικό που σε αφορά, σε 
ωφελεί και εξυπηρετεί απόλυτα τους 
σκοπούς σου! 

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, θα σου τραβήξουν 
σήμερα το ενδιαφέρον σου, οι δια-
προσωπικές σου σχέσεις, αλλά και κά-
ποιες συνεργασίες σου, που χρήζουν 
βελτίωσης! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, ώρα να κοιτάξεις και 
λίγο τον εαυτό σου! Επιτέλους ηρεμείς, 
επικεντρώνεσαι στην βελτίωσή της δι-
άθεσης σου, καταφέρνεις και αποβάλ-
λεις το άγχος, αλλά και την ανασφά-
λεια που είχες τελευταία! 

ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα, σε περιμένει μία υπέρο-
χη ημέρα! Ετοιμάσου για γλέντι, δια-
σκέδαση και ψυχαγωγία, γι’αυτό μην 
χάσεις την ευκαιρία για έξοδο, που 
σίγουρα θα έχεις τώρα! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, σήμερα οι οικογενει-
ακές υποχρεώσεις και τα θέματα σπι-
τιού, σε πιέζουν, αλλά τελικά, αντα-
πεξέρχεσαι. Οι συγγενικές σχέσεις 
ενδυναμώνονται ουσιαστικά, ακόμα 
και μέσα από προβλήματα και νιώ-
θεις υπέροχα με τους δικούς σου αν-
θρώπους!
 
ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ, σήμερα είναι η ημέρα 
που σίγουρα θα λάβεις ένα ευχάριστο 
νέο ή μία λύση που καιρό περίμενες! 
Μέσα από ένα μήνυμα ή τηλεφώνημα 
θα πάρεις χαρά και πρόκειται σίγουρα 
για μία ημέρα γεμάτη τύχη, επικοινω-
νίες, επαφές, συναντήσεις και ψυχα-
γωγικές μετακινήσεις!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, σήμερα να θυμάσαι, 
πως όλοι έχουν δικαίωμα στην διαφο-
ρετική γνώμη και εσύ δεν πρέπει να 
προσπαθείς να τους την επιβάλλεις, 
γιατί θα δημιουργήσεις προστριβές 
χωρίς ουσιαστικό λόγο!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Φίλε Τοξότη, σήμερα είναι η κατάλ-
ληλη ημέρα για εξόδους ψυχαγωγί-
ας και νέες ωφέλιμες γνωριμίες! Εί-
σαι απόλυτα δυναμικός, παιχνιδιάρης, 
έξυπνος και πανέτοιμος να κατακτή-
σεις στόχους!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, είναι σίγουρα ανάσα 
ανακούφισης η σημερινή μέρα! Πιθα-
νόν να έχεις την επιθυμία να κλειστείς 
στον εαυτό σου σήμερα, να απαρνη-
θείς για λίγο την κοινωνική ζωή και 
την εξωστρέφεια και να επικεντρωθείς 
στον εαυτό σου! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, σήμερα προσπάθη-
σε, να μην παραμελείς οικογένεια και 
εργασία, για κοινωνικές δραστηριότη-
τες και ψυχαγωγία! Γενικά, η σημερι-
νή ημέρα, θα εντείνει την ανάγκη σου 
για κοινωνικότητα, δραστηριότητες με 
φίλους και ενδυνάμωση φιλικών και 
κοινωνικών σχέσεων!

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, βάλε προτεραιότητα την κα-
ταξίωση σου και πραγματικά, ό,τι κα-
ταφέρεις σήμερα, θα σου προσφέρει 
αληθινή και ουσιαστική ικανοποίηση! 
Αν φροντίσεις επίσης, να περιορίσεις 
και τα νεύρα σου, τώρα είναι η κατάλ-
ληλη ώρα, για να διορθώσεις και να 
βελτιώσεις την κοινωνική σου εικόνα!

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. Κορέα σημαίνει Χώρα της Πρωινής 
Ηρεμίας.

2. Φερόες Νήσοι σημαίνει Νήσοι των 
Προβάτων.

3. Βιετνάμ σημαίνει Κράτος του Νότου.
4. Τελ Αβίβ σημαίνει Λόφος της Άνοι-

ξης.
5. Γουιάνα σημαίνει η χώρα με τα πολ-

λά νερά. 
6. Αλκατράζ σημαίνει το «Νησί των 

Πελεκάνων».
7. Αργεντινή σημαίνει «Ασημένια Χώ-

ρα».
8. Αυστραλία σημαίνει η «Χώρα του 

Νότου». 
9. Ο κοντύτερος άνθρωπος που κα-

τοίκησε επί της Γης ήταν ο νεπαλέ-
ζος αγρότης Τσάντρα Μπαχαντούρ 
Ντάνγκι. Είχε ύψος 0,546 μ., ζύγι-
ζε 15 κιλά και φυσικά αποτελούσε 
επίλεκτο μέλος των Ρεκόρ Γκίνες.

10. Το 1094 αναφέρονται για πρώτη 
φορά οι γόνδολες στη Βενετία.

11. Η μαργαρίνη χρωστάει το όνομά της 
στην ελληνική λέξη μαρ-γαριτάρι.

12. Το 1979 χιόνισε για πρώτη φορά 
στη Σαχάρα.

13. Στην αρχαία Αίγυπτο, αν ο ασθε-
νής πέθαινε στην εγχείρηση, ο για-
τρός ακρωτηριαζόταν και από τα 
δύο χέρια

14. Οι αρχαίοι Σπαρτιάτες που έμεναν 
ανύπαντροι μετά τα 30 τους, έχα-

ναν το εκλογικό τους δικαίωμα και 
τους απαγορευόταν η συμμετοχή 
σε αγώνες.

15. Το σύμβολο της Πομπηίας, της ρω-
μαϊκής πόλης που καταστράφηκε 
από τον Βεζούβιο, ήταν ο φτερωτός 
φαλλός. Τα περισσότερα αντικείμενα 
που ήρθαν στο φως με τις ανασκα-
φές ήταν φαλλόμορφα.

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...
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Η ομάδα της Αλεξανδρού-
πολης κατέκτησε το πρώτο 
πρωτάθλημα της ιστορίας της 
και η απονομή τροπαίου και 
μεταλλίων έγινε μετά το ματς 
της τελευταίας αγωνιστικής 
κόντρα στην Θράκη Φερών, 
στο οποίο επικράτησαν 2-0 με 
τα γκολ των Σίσκου και Σιμ-
τσάκη. Πλέον έχει μπροστά της 
τα μπαράζ ανόδου για την Γ’ 
Εθνική, ενώ την ερχόμενη Τε-
τάρτη θα διεκδικήσει κόντρα 
στην Αλεξανδρούπολη FC την 

πρόκριση της στον τελικό του 
Κυπέλλου ΕΠΣ Έβρου.

Τις απονομές των μεταλ-
λίων, εν μέσω έντνοης βρο-
χόπτωσης, έκαναν ο δήμαρ-
χος Αλεξανδρούπολης Γιάννης 
Ζαμπούκης, ο πρόεδρος της 
Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σω-
ματείων Έβρου Παντελής Χα-
τζημαρινάκης, ο πρόεδρος της 
Επιτροπής Πρωταθλήματος Σί-
μος Σανδραμάνης και άλλα μέ-
λη της ΕΠΣ.

Ο αρχηγός του Ιπποκράτη 

Σταμάτης Ράλλης ήταν ο τε-
λευταίος που πήρε μετάλλιο, 
σηκώνοντας το τρόπαιο και 
πέφτοντας στις αγκαλιές των 
συμπαικτών του.

Εκτός από τις απονομές 
στον πρωταθλητή Ιπποκρά-
τη, βραβεύτηκε για την πολυ-
ετή παρουσία του στα γήπεδα 
ο διαιτητής Θεόδωρος Σκίν-
δρης που «κρεμάει» την σφυ-
ρίχτρα του.

Πλέον η προσοχή όλων εί-
ναι στραμμένη στα μπαράζ 
ανόδου που θα ξεκινήσουν 8 
Μαίου. Στόχος των «γιατρών» 
είναι η εξασφάλιση ενός εκ 
των 3 εισιτηρίων που οδηγούν 
στη Γ΄Εθνική

Έγινε γνωστή η 6η ομάδα 
των μπαράζ ανόδου!

Ολοκληρώθηκε το πρωτά-
θλημα της Α’ Κατηγορίας της 
ΕΠΣ Καβάλας και ο Βύρωνας 
Καβάλας που επικράτησε με 
2-0 της Δόξας Αμυγδαλεώνα 
και κατέκτησε τον τίτλο του 
πρωταθλητή Καβάλας.

Πλέον η ομάδα του Βύρω-
να έγινε η 6η ομάδα του μπα-
ράζ ανόδου εκεί όπου τον πε-
ριμένουν ήδη  οι Θρακιώτες 
πρωταθλητές Άρης Πετεινού, 

Πανθρακικός, Ιπποκράτης Αλε-
ξανδρούπολης , ο Καμπανια-
κός αλλά και ο Ηρακλής Αμου-
διάς που επίσης έκλεισε θέση 
για τα μπαράζ. Πλέον η μονα-

δική θέση που απομένει είναι η 
πρωταθλήτρια Δράμας με την 
Προσοτσάνη να μοιάζει να εί-
ναι το μεγάλο φαβορί.
Sportsaddict.gr

Πρωταθλητής στην Α’ κατηγορία της ΕΠΣ 
Έβρου είναι και επίσημα πλέον ο Ιπποκράτης

Ή ΟΜΑΔΑ ΤΉΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΉΣ 
ΠΑΝΉΓΥΡΙΣΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΉΜΑ ΣΤΉΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΉΣ      

Απονομή του τίτλου εν μέσω βροχόπτωσης 
και το βλέμμα στρέφεται στα μπαράζ ανόδου 
για την άνοδο στη Γ΄Εθνική

Μετά από δύο χρόνια παρου-
σίας οι Εβρίτες αποχαιρετούν 
την κατηγορία, με τρόπο είναι η 
αλήθεια βίαιο, καθώς ο υποβι-
βασμός δεν κρίθηκε στον αγωνι-
στικό χώρο, αλλά εξωγηπεδικά, 
μετά την τιμωρία τους με -3 και 
ήττα στα χαρτιά από την Αναγέν-
νηση Πλαγιάς.

Στο τελευταίο ματς της σε-
ζόν η ομάδα της Θράκης αντιμε-
τώπισε τον Απόλλωνα στο Πα-
ραλίμνιο. Η ομάδα του νομού 
Σερρών προηγήθηκε με το κα-
λημέρα στο ματς, αφού ο Καριο-
φύλλης βρήκε δίχτυα μόλις στο 
1ο λεπτό. Με την συμπλήρωση 
του πρώτου δεκαλέπτου ο ίδιος 

παίκτης θα κάνει το 2-0, ενώ στο 
17' ο Δεινόπαπας θα ανεβάσει 
τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Στο 
40' ο Χριστοφορίδης θα μειώσει 
για την Αλεξανδρούπολη, με το 
3-1 να είναι και σκορ ημιχρόνου.

Στο β’ μέρος, η ομάδα του Μι-
χάλη Φλώρου θα συνεχίσει να 
πιέζει και θα μειώσει σε 3-2 με 
τον Παγωνίδη στο 77'. Ο Απόλ-
λων όμως θα κλειδώσει τη νί-
κη χάρη σε τέρμα του Ελέζι στο 
80'. Με τον Μαντζίρη να βρίσκει 
δίχτυα στις καθυστερήσεις της 
αναμέτρησης, οι φιλοξενούμενοι 
θα μειώσουν σε 4-3, το οποίο 
ήταν και το τελικό σκορ.

Η Αλεξανδρούπολη στρέφει 
πια την προσοχή της στο Κύπελ-
λο της ΕΠΣ Έβρου, καθώς την 
Τετάρτη 20 Απριλίου αντιμετω-
πίζει στην Δραγάνα τον Ιπποκρά-
τη, με έπαθλο την πρόκριση στον 
τελικό του θεσμού, όπου περι-
μένει ο Ορέστης Ορεστιάδας.

Ολοκληρώθηκε 
το ταξίδι της στην 
κατηγορία, οδεύει προς 
τα τοπικά 

Με τους 3 βαθμούς της νίκης επέ-
στρεψε η Νίκη Αλεξανδρούπολης 
από το Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης. 
Η ομάδα του Έβρου επικράτησε 3-1 
σετ της Νέας Γενεάς, αν και βρέθηκε 
πίσω στο σκορ.

Οι γηπεδούχες προηγήθηκαν στα 
σετ παίρνοντας το πρώτο με 25-17, 
αλλά τα κορίτσια του Σάκη Μουστακί-
δη έκαναν την αντεπίθεση τους.

Αρχικά ισοφάρισαν σε 1-1 με 25-
22 και κατέκτησαν τα επόμενα δύο 
με 27-25 και 25-22, φεύγοντας με 
τη νίκη.

Η Νίκη ταξίδεψε στην Θεσσαλονίκη 
με τις Χατζηχαραλάμπους, Μπαχλαβά, 
Αθανασοπούλου, Μπαρή, Λαμπρίδου, 
Σαράντη, Πασπαλά, Παπάζογλου, Κα-
ραμπάση, Προφάντη, Αφεντουλίδη, 

Στεφάνου και Καραμιχάλη.

Εντός έδρας ήττα από την Αργώ 
Βόλου για τον Φοίνικα 

Την ήττα με 3-0 στην έδρα του από 
την Αργώ Βόλου γνώρισε ο Φοίνικας 
Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο της 
8ης αγωνιστικής των play out της Α2.

Τα σετ: 19-25, 20-25, 16-25.
Φοίνικας Αλεξ/πολης (Τσουλκα-

νάκης): Παπαστεφάνου, Διαμάντη, 
Νικολαΐδου, Αρχιμανδρίτη. Αλεξάκη. 
Σωτηρίου, λ- Κοντογιάννογλου (Πα-
παβασιλείου, Εξακουστίδου, Τσολα-
κιδου, Μήτσικα, Δαμιανίδη).

Μεγάλη εμφάνιση και τρίποντο 
για τη Νίκη κόντρα στη Νέα Γενεά! 
Α2 γυναικών βόλει: 
Εντός έδρας ήττα από 
την Αργώ Βόλου για τον 
Φοίνικα 

Αποχαιρέτησε την 
Γ’ Εθνική με ήττα στο 
Παραλίμνιο η Αλεξ/πολη 


