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Επανέναρξη του έργου του 
νέου κλειστού γυμναστηρίου 

Αλεξανδρούπολης 
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο στον χώρο 

του άλσους του Φυτωρίου. Τι συζητήθηκε στο ΔΣ, πώς εξελίχθηκε 
η ψηφοφορία, τι αναφέρει το έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού της Π.Α.Μ.Θ. που παρουσιάστηκε
▶ 7

Οδοιπορικό: 
Μαθητές του 
3ου ΓΕΛ στη 

Ρουμανία

Πολύτιμες εμπειρίες 
στο πλαίσιο υλοποίησης 

προγράμματος Erasmus+

▶ 8-9

Πάσχα με πέντε 
ταινίες στα 
«Ηλύσια»

Τι θα δείτε στον 
κινηματογράφο της 
Αλεξανδρούπολης

▶ 13

Καταφτάνει στον Έβρο 
η κα Σακελλαροπούλου, στις 

3 Μαΐου έρχεται ο κ. Μητσοτάκης

«Οδοιπορικό προσφυγικής μνήμης» στη Θράκη από την Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας. Ο πρωθυπουργός αναμένεται με αφορμή την 

έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών του LNG
▶ 5

▶ 3

33 μετάλλια στο Πανελλήνιο 33 μετάλλια στο Πανελλήνιο 
Κολύμβησης ΑμεΑ για τον ΑΣ Κολύμβησης ΑμεΑ για τον ΑΣ 
ΑμεΑ «ΚΟΤΙΝΟΣ»ΑμεΑ «ΚΟΤΙΝΟΣ»

Ανακοινώθηκε το θερινό ωράριο Ανακοινώθηκε το θερινό ωράριο 
λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων 
και μουσείων Εβρου  και μουσείων Εβρου  

Αλλάζουν όλα προσεχώς σε 
ψώνια και εστίαση για τους 

ανεμβολίαστους
Καταργούνται τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και 
νόσησης για τον κορονοϊό από την Πρωτομαγιά. 

Ο «οδικός χάρτης» της... «κανονικότητας»…

▶ 6

Αναταραχή στον δικηγορικό 
κόσμο της Θράκης, αλλαγές στις 

δικαστικές δομές της ΑΜΘ 

▶ 16

▶ 3 3

▶ 11

Έρευνες για τους 
βανδαλισμούς στην 
Αγία Σοφία

 ● Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στην Τουρκία οι εικόνες καταστροφής στην 
Αυτοκρατορική Πύλη

● H Γενική Διεύθυνση Ιδρυμάτων ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για να αναζητηθούν 
οι υπεύθυνοι και να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης

● UNESCO: «Ανησυχεί βαθιά» για τις επιπτώσεις της μετατροπής σε τζαμί

● Νομική παρέμβαση ζητά ο Γ.Γ. του δήμου Κωνσταντινούπολης ▶ 4
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
753 π.Χ.
Ο Ρωμύλος και ο Ρέμος ιδρύουν τη 
Ρώμη, σύμφωνα με την παράδοση..

1941
Τα βουλγαρικά στρατεύματα κατα-
λαμβάνουν την Ανατολική Μακε-
δονία και τη Θράκη με την έγκριση 
των Γερμανών κατακτητών.

1967
Στρατιωτικό πραξικόπημα εκδηλώ-
νεται στην Ελλάδα, υπό τον συ-
νταγματάρχη Γεώργιο Παπαδό-
πουλο. Οι πραξικοπηματίες ορίζουν 
ως πρωθυπουργό τον Αρεοπαγίτη 
Κωνσταντίνο Κόλλια.

1983
Η ΕΟΚ ανακοινώνει ότι η Αθήνα εί-
ναι η πιο μολυσμένη πρωτεύουσα 
της Ευρώπης.

1990
Ο Πολ Μακάρτνεϊ παίζει ενώπιον 
184.000 θαυμαστών στο «Μαρα-
κανά» του Ρίο, δημιουργώντας νέο 
παγκόσμιο συναυλιακό ρεκόρ.

2000
Επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, 
πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Λα-
ϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Ζιάν 
Ζεμίν, την πρώτη Κινέζου προέδρου 
στη χώρα μας, η οποία χαρακτηρί-
στηκε «ιστορική». Ο κ. Ζεμίν, είχε 
συναντήσεις με τον πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπου-
λο, τον πρωθυπουργό, Κώστα Ση-
μίτη και τους πολιτικούς αρχηγούς. 
Τα βασικά θέματα των συνομιλιών 
ήταν η οικονομική συνεργασία και 
οι διμερείς σχέσεις των δύο χω-
ρών, καθώς και τα μεγάλα διεθνή 
προβλήματα.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1947
Ίγκι Ποπ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο 
του Τζέιμς Τζιούελ Όστερμπεργκ 
τζούνιορ, αμερικανός ρόκερ. 

1915
Άντονι Κουίν, αμερικανομεξικάνος 
ηθοποιός. («Ζορμπάς ο Έλληνας») 
(Θαν. 3/6/2001)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1946
Τζον Μέιναρντ Κέινς, άγγλος οι-
κονομολόγος, που έκανε γνωστή 
την έννοια του κρατικού παρεμ-
βατισμού στην οικονομία. (Γεν. 
5/6/1883)

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
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Ανατολή - 06:29
Δύση - 20:02

10...16

Απολλωνιάδα: Η περιοχή για ένα ακόμη καλοκαίρι 
παρουσιάζει εικόνα καταστροφής

Αδιαφορία και ολιγωρία από την προηγούμενη δη-
μοτική αρχή… Καθυστερήσεις, γραφειοκρατία, αναμο-
νή. Αποτέλεσμα; Το καλοκαίρι είναι προ των πυλών και 
η εικόνα της παραλιακής ζώνης της Αλεξανδρούπολης 
κινδυνεύει να εμφανίζει εκ νέου, εικόνα εγκατάλειψης 
και καταστροφής. Η δημοτική αρχή τοποθέτησε προ-
στατευτικά σε διάφορα σημεία της παραλιακής ζώνης, 
υπό το φόβο του σαθρού εδάφους και του κίνδυνου 
για νέα καθίζηση, με απρόβλεπτες συνέπειες. Η κατάρ-
ρευση του τοιχίου στην περιοχή της Απολλωνιάδας και 
της διάβρωσης της ακτής είναι εμφανής, ενώ πριν από 
15 ημέρες μηχανικοί προχώρησαν σε αυτοψία προκει-
μένου να εκτιμήσουν την κατάσταση. Και με δεδομένες 
τις αμφιβολίες για την κατάσταση του εδάφους και προς 
αποφυγή νέας κατάρρευσης ή καθίζησης, τοποθετήθη-
καν προστατευτικές μπάρες ώστε να αποφεύγεται η εί-
σοδος περαστικών σε … επικίνδυνη ζώνη. Η μελέτη για 
την έναρξη παρεμβάσεων αποκατάστασης έχει αποστα-
λεί στο υπουργείο και την ΚΕΔ και αναμένεται η έγκριση 
για να γίνει στη συνέχεια η δημοπράτηση, με την δημο-
τική αρχή να είναι αισιόδοξη ότι αν αυτή έρθει, τότε τα 
επόμενα βήματα θα γίνουν γρήγορα. 

21
AΠΡ
2011

33
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ΑΠΟΨΕΙΣ 3

Μικρογνωμικά

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου σας 
ενημερώνει ότι το θερινό ωράριο λει-
τουργίας των αρχαιολογικών χώρων 
και μουσείων αρμοδιότητάς της που 
ισχύει από την 16η Απριλίου 2022 έως 
την 31η Οκτωβρίου 2022 διαμορφώ-
νεται ως εξής:

• Αρχαιολογικός Χώρος Ιερού των 
Μεγάλων Θεών Σαμοθράκης & Αρ-
χαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης (Αί-
θουσες Α, Β και Γ): Καθημερινά 08:30-
15:30

• Κάστρο Χώρας Σαμοθράκης: Πέ-
μπτη-Κυριακή 08:30-15:30

• Μονή Χριστού Σαμοθράκης: Επι-
σκέψιμη κατόπιν συνεννόησης με την 
ΕΦΑ Έβρου

• Αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης: Κα-
θημερινά 08:30-15:30 - Τρίτη Κλειστός

• Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου: 
Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 
08:30-16:00, Σάββατο 13:00-20:30 

• Κάστρο Πυθίου: Τρίτη και Κυριακή 
10.00-16.00

• Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξαν-
δρούπολης & Αρχαιολογικός Χώρος 
Μικρής Δοξιπάρας: Κλειστά λόγω ερ-

γασιών 
Διευκρινίζεται ότι η προσέλευση των 

επισκεπτών επιτρέπεται έως και είκοσι 
(20΄) λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου. 
Όλοι οι ως άνω Αρχαιολογικοί Χώροι, 
τα Μνημεία και τα Μουσεία παραμέ-
νουν κλειστά την Κυριακή του Πάσχα 
και την ημέρα εορτασμού της Πρωτο-
μαγιάς, επίσημες αργίες του Κράτους. 
Τη Μεγάλη Παρασκευή λειτουργούν 
12:00-17:00 και το Μεγάλο Σάββατο 
08:30-15:30.

Γ.Π.

Θερινό ωράριο λειτουργίας 
αρχαιολογικών χώρων και μουσείων 

ΕΦ.Α. Εβρου

Συνάντηση εργασίας για την αναβίωση του Δημοσιογραφικού Συνεδρίου Σαμοθράκης θα πραγματοποιηθεί 
την Πέμπτη 28 Απριλίου, στο ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ στην Αλεξανδρούπολης. Θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Πε-
ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών και της 
Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης. Στις 12 το μεσημέρι, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, οι δι-
οργανωτές καλούν τους εκπροσώπους των Μέσων Ενημέρωσης σε συνέντευξη Τύπου, για να ανακοινώσουν 
το σχεδιασμό του ανανεωμένου Συνεδρίου.

Photo   Shoot
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
ξεκινά ένα οδοιπορικό προσφυ-
γικής μνήμης που τιμά τους Θρα-
κιώτες που έδωσαν ό,τι είχαν για 
τον τόπο αυτό, αλλά και για την 
σημερινή Θράκη και τους ανθρώ-
πους της από τον χώρο της παρα-
γωγής και του πολιτισμού  

ΑΓΓΕΛΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ
ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Είπαν

Είμαστε πλέον στην φάση συ-
νύπαρξης με τον κορονοϊό, αρ-
κετά μέτρα πλέον δε θα είναι 
υποχρεωτικά. Δεν πιστεύουμε 
στο zero-covid όπως η Κίνα, 
αλλά αναλόγως της πορείας 
της πανδημίας θα προσαρμο-
ζόμαστε

ΘΑΝΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Τέλος εποχής για την «Αργώ»

∆ιάβημα ΕΛ.ΑΣ. προς Τουρκία 
για τον θάνατο γυναίκας στον 
Έβρο

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και του υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη προχώ-
ρησαν σε διάβημα προς την τουρκική 
πλευρά μέσω του σημείου επαφής στην 
περιοχή του Καπιτάν Αντρέεβο για το 
συμβάν εκτυλίχθηκε το βράδυ του πε-
ρασμένου Σαββάτου κοντά στο Σουφλί 

με ανταλλαγές –πυροβολισμών και θύ-
μα μετανάστρια.

Εξάλλου, αξιωματούχοι από το μέγα-
ρο της λεωφόρου Κατεχάκη επισημαί-
νουν σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους ότι οι 
τουρκικές Αρχές ουσιαστικά υποβοηθούν 
το έργο των δουλεμπόρων συνοδεύοντάς 
τους έως την όχθη του ποταμού Εβρου. 
«Μέχρι πριν από δύο χρόνια η στρατο-
χωροφυλακή έδειχνε ανοχή στη δράση 

Και επίσημα λουκέτο μπήκε στην 
καφετέρια «Αργώ» στην παραλία της 
Αλεξανδρούπολης. Το κατάστημα, ιδι-
οκτησίας του δήμου, που ενοικιάζο-
νταν από ιδιώτη, τον τελευταίο και-
ρό υπολειτουργούσε, ενώ, πλέον, έχει 
αδειάσει από τα περισσότερα έπιπλα 
και τον εξοπλισμό του. Όπως αναφέρει 
το evrosonline.gr, ο 
δήμος είχε εδώ και 
καιρό κινήσει νομική 
διαδικασία κατά του 
ενοικιαστή, ο οποί-
ος χρωστούσε αρ-
κετά ενοίκια, και πα-
ρά τις προσπάθειες 
για συμβιβασμό και 
επίτευξη μίας εξω-
δικαστικής λύσης, 
κάτι τέτοιο, τελικώς, 
δεν κατέστη εφικτό. 
Στα σχέδια του Δή-
μου είναι η ανάπλα-
ση του χώρου και η 
επαναφορά του σε 

καθεστώς πλήρους νομιμότητας, ώστε 
στη συνέχεια να εξεταστεί και πάλι η 
λύση της εκμίσθωσης και εκμετάλλευ-
σης από ιδιώτη. Το σίγουρο είναι ότι το 
καφέ, με τη μακρά ιστορία, εισέρχεται 
σε μία μεταβατική περίοδο και κατεβά-
ζει ρολά, άγνωστο για πόσο διάστημα.

των δουλεμπόρων. Το τελευταίο διάστη-
μα δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι 
συμμετέχει στη μεταφορά των μετανα-
στών», δήλωσε στην «Κ» αρμόδια αστυ-
νομική πηγή. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης 
μάλιστα αναφέρουν ότι, ενόψει της νέ-
ας επέκτασης του φράχτη στον Εβρο, οι 
τουρκικές Αρχές αναζητούν νέα τρωτά 
σημεία κατά μήκος των συνόρων.

Εβρίτες 4 στους 12
Για τη Λετονία αναχώρησε η αποστολή 

της Εθνικής παίδων για να λάβει μέρος 
στον Γ' όμιλο του δεύτερου προκριμα-
τικού γύρου του Ευρωπαϊκού πρωτα-
θλήματος Κ18.  Μετά από δέκα μέρες 

προετοιμασίας στη Νεμέα, η Εθνική μας 
ομάδα ξεκίνησε το ταξίδι της για τη πόλη 
Σεγκούλντα, εκεί όπου θα φιλοξενηθούν 
οι αγώνες του Γ' ομίλου από 22 έως 24 
Απριλίου. Αντίπαλοι της Ελλάδας θα είναι 
η οικοδέσποινα Λετονία και η Εσθονία.

Στην 12άδα που επέλεξε ο ομοσπον-
διακός προπονητής Παναγιώτης Λακα-
σάς περιλαμβάνονται 4 ΕΒρίτες. Οι δύο 
πασαδόροι της Δημήτρης Σουσουρίδης 
(ΜΓΣ Εθνικός), Μάριος Σταυρόπουλος 
(ΑΣΑ Έβρος Σουφλίου), ο ακραίος Αν-
δρέας Κοντοστάθης (ΜΓΣ Εθνικός) και ο 
κεντρικός Άγγελος Σταθέλος (ΑΣΑ Έβρος 
Σουφλίου). Καθόλου άσχημα !

Γ.Π.
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Έντονες αντιδράσεις έχουν 
προκαλέσει στην Τουρκία οι ει-
κόνες καταστροφής στην Αυ-
τοκρατορική Πύλη της Αγίας 
Σοφίας. Την καταστροφή της 
ιστορικής αυτοκρατορικής πύ-
λης της Αγίας Σοφίας κατήγ-
γειλε η Ένωση Ιστορίας της 
Τέχνης.

Πιο συγκεκριμένα, η Ένωση 
σε ανάρτησή της στο Twitter, 
όπου και έκανε γνωστό το πε-
ριστατικό, κατήγγειλε τα εξής: 
“Διαπιστώσαμε ότι η ιστορική 
Αυτοκρατορική Πύλη της Αγίας 
Σοφίας βρίσκεται σε αυτή την 
κατάσταση και τη φωτογραφί-
σαμε, γύρω στις 20:45 σήμερα 
το βράδυ (18.04.2022)”.

Στην ίδια ανάρτηση, παρατί-
θεται και σχετική φωτογραφία 
της πύλης, στην οποία αποτυ-
πώνονται ξεκάθαρα οι ζημιές 
που προκλήθηκαν. Η Ένωση 
επικρίνει και την απάντηση του 
υπεύθυνου ασφαλείας της Αγί-
ας Σοφίας, ο οποίος δήλωσε 
άγνοια για το περιστατικό και 
πως οι κάμερες ασφαλείας δεν 
κατέγραφαν.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν 
μέλη του συνδέσμου, φέρεται 
να τους είπε ότι “δεν ήταν τί-
ποτα μην ανησυχείτε, θα το 
φτιάξουμε”. “Θα υποβάλλου-
με μήνυση τόσο για να εντο-
πίσουμε αυτούς που κατέστρε-
ψαν την ιστορική πύλη όσο και 
για να εκδιωχθεί αυτό το άτο-
μο από αυτό το πόστο το συ-
ντομότερο δυνατό”, έγραψαν 

στο twitter.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 

Γενική Διεύθυνση Ιδρυμά-
των ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε 
έρευνα για να αναζητηθούν 
οι υπεύθυνοι. Για τη διεξαγω-
γή της έρευνας ορίστηκαν δυο 
διοικητικοί και τεχνικοί επιθεω-
ρητές. Από σήμερα τοποθετή-
θηκε ειδικό πτυσσόμενο φράγ-
μα μπροστά από την ιστορική 
ξύλινη δίφυλλη πύλη ύψους 
7 μέτρων.

Ο περιφερειακός διευ-
θυντής των Ιδρυμάτων της 
Κωνσταντινούπολης Χαϊρου-
λάχ Τσελεμπί δήλωσε ότι θα 
εντοπιστούν όσοι προκάλεσαν 
ζημιά στην πόρτα και θα κι-
νηθούν οι απαραίτητες δια-
δικασίες.

«Η Αγία Σοφία είναι η κόρη 
των οφθαλμών μας», είπε και 
πρόσθεσε ότι η ομάδα συντή-
ρησης θα αποκαταστήσει τη 
ζημιά. Ανέφερε επίσης ότι για 
τη δρύινη πόρτα αναμένεται 
ένα κομμάτι ξύλου ίδιου τύ-
που από την Ιταλία. «Περισ-
σότεροι από 20.000 άνθρωποι 
επισκέπτονται την Αγία Σοφία 
καθημερινά. Υπάρχουν 170 κά-
μερες στην Αγία Σοφία και φυ-
λάσσεται κατά τη διάρκεια της 
ημέρας από ιδιωτική ασφάλεια 
και από αστυνομικούς με πολι-
τικά», είπε ο Τσελεμπί.

Νομική παρέμβαση 
ζητά ο γ.γ. του δήμου 
Κωνσταντινούπολης

Ο αναπληρωτής γενικός 
γραμματέας του δήμου Κων-
σταντινούπολης, Μαχίρ Πολάτ, 
σχολιάζοντας το περιστατικό, 
ζήτησε τη σύλληψη των ατό-
μων που φέρουν την ευθύνη.

“Το άτομο ή τα άτομα που 
προκάλεσαν αυτή την κατα-
στροφή θα πρέπει να ταυτο-
ποιηθούν μέσω κάμερας. Το 
θέμα θα πρέπει να οδηγηθεί 
στον εισαγγελέα, καθώς σκό-
πιμα προκάλεσαν ζημιά στο 
νούμερο 1 ιστορικό κτήριο, 
την Αγία Σοφία”.

ΥΠΕΞ: «Αποτροπιασμός 
και λύπη»

Οι εικόνες του βανδαλισμού 
της Αυτοκρατορικής Πύλης της 
Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντι-
νούπολη, Μνημείου Παγκόσμι-
ας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
μας προκαλούν αποτροπια-
σμό και λύπη, υπογράμμισε σε 
ανακοίνωσή του το υπουργείο 
Εξωτερικών. Επίσης, κάλεσε 
τις αρμόδιες αρχές να πρά-
ξουν τα δέοντα ούτως ώστε 
οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν 

ενώπιον της δικαιοσύνης, κα-
θώς και να αποκατασταθούν 
άμεσα οι ζημιές στο Μνημείο.

UNESCO: «Ανησυχεί 
βαθιά» για τις επιπτώσεις 
της μετατροπής σε τζαμί

Η Επιτροπή Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCO είχε 
δώσει πέρσι στην Τουρκία προ-
θεσμία έως την 1η Φεβρου-
αρίου 2022 για να υποβάλει 
ενημερωμένη έκθεση σχετικά 
με τις αλλαγές που έγιναν στην 
Αγία Σοφία και τη Mονή της 

Χώρας. Μέχρι στιγμής δεν εί-
ναι γνωστό αν η έκθεση έχει 
υποβληθεί.

Δηλώνοντας ότι «ανησυ-
χεί βαθιά» για τις επιπτώσεις 
της μετατροπής της Αγίας Σο-
φίας σε τζαμί, η Επιτροπή εί-
χε εκφράσει επίσης τη βαθιά 
της λύπη που η Τουρκία δεν 
ενημέρωσε την Επιτροπή για 
την πρόθεσή της να αλλάξει 
το καθεστώς των μουσείων 
της Αγίας Σοφίας και της Μο-
νής Χώρας, και ότι δεν έκανε 
διάλογο με την Επιτροπή.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης διακινούνται διάφορες 
εικόνες που δείχνουν απου-
σία φροντίδας του μνημείου.

Η Επιτροπή, η οποία είχε 
εξετάσει τον κατάλογο των 

μνημείων Παγκόσμιας Κληρο-
νομιάς κατά την ετήσια συνε-
δρίαση της στην Κίνα το 2021, 
είχε προειδοποίησε ότι οι αλ-
λαγές στην Αγία Σοφία και τη 
Μονή της Χώρας ενδέχεται να 
έχουν επιπτώσεις στην εξαιρε-
τική οικουμενική αξία αυτών 
των μνημείων και είχε καλέ-
σει την Τουρκία να συμμετά-
σχει σε διεθνή διάλογο και συ-
νεργασία πριν προχωρήσει σε 
σημαντικές αλλαγές στα κτί-
σματα αυτά.

Τουρκία: Έρευνες για τους 
βανδαλισμούς στην Αγία Σοφία

ΈΝΤΟΝΈΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΈΙΣ ΈΧΟΥΝ 
ΠΡΟΚΑΛΈΣΈΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΟΙ 
ΈΙΚΟΝΈΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ 
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΠΥΛΗ      
                               
UNESCO: «Ανησυχεί βαθιά» για τις 
επιπτώσεις της μετατροπής σε τζαμί. 
H Γενική Διεύθυνση Ιδρυμάτων 
ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για 
να αναζητηθούν οι υπεύθυνοι και να 
οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης

Την καταστροφή της ιστορικής αυτοκρατορικής πύλης της 
Αγίας Σοφίας κατήγγειλε η Ένωση Ιστορίας της Τέχνης

Αλγεινή εντύπωση προκαλούν οι ασχήμιες εντός της Αγ. Σοφίας

Η Αστυνομική Διεύθυνση Αλε-
ξανδρούπολης αποφάσισε μία σει-
ρά από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, 
για την τελετή περιφοράς των Επι-
ταφίων Αγίου Νικολάου και Αγίας 
Κυριακής τη Μεγάλη Παρασκευή.

Για την περίπτωση του Αγίου 
Νικολάου, από 21.00 ως 22.30, 

εκείνη τη μέρα, θα απαγορεύεται 
η κυκλοφορία οχημάτων επί των 
οδών Μαζαράκη, Κων. Παλαιολό-
γου, Ι. Καβύρη, Λ. Δημοκρατίας και 
14ης Μαΐου. Για την Αγία Κυριακή, 
τις ίδιες ώρες, θα απαγορεύεται η 
κυκλοφορία επί των οδών Αμφι-
πόλεως, Λ. Δημοκρατίας, Εθνικής 
Αντιστάσεως, Μοσχονησίων και 
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄.  

Επιπλέον, τη Μεγάλη Παρα-
σκευή, από τις 5 το απόγευμα ως 
τις 22.30, θα απαγορεύεται η στά-
ση και στάθμευση οχημάτων στις 

παρακάτω οδούς:
-Μαζαράκη (από Αίνου έως Κων. 

Παλαιολόγου), Κων. Παλαιολόγου 
(από Μαζαράκη έως Ι. Καβύρη), Ι. 
Καβύρη (από Κων. Παλαιολόγου 
έως Λ. Δημοκρατίας), Λ. Δημοκρα-
τίας (από Ι. Καβύρη έως 14ης Μα-
ΐου) και 14ης Μαΐου (από Λ. Δημο-
κρατίας έως Κων. Παλαιολόγου).

– επί της οδού Αμφιπόλεως (από 
Παπαναστασίου έως Λ. Δημοκρα-
τίας)

Οι οδοί από τις οποίες θα περάσουν 
οι επιτάφιοι Αγίας Κυριακής και Αγίου Νικολάου 
Τι ανακοίνωσε η 
Αστυνομική Διεύθυνση 
Αλεξανδρούπολης
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Ένα προσκυνηματικό χαρα-
κτήρα, απλό σεμνό και τιμητι-
κό, θα έχει το οδοιπορικό της 
επίσκεψης στη Θράκη της Αυ-
τού Εξοχότητας της Προέδρου 
της Δημοκρατίας Κατερίνας Σα-
κελλαροπούλου, το οποίο ξεκι-
νά από αύριο Μεγάλη Πέμπτη 
και ολοκληρώνεται το Μεγάλο 
Σάββατο.

Πρόκειται για ένα πολυήμερο 
ταξίδι της Π.τ.Δ, το οποίο ξεκινά 
από τον Έβρο ένα «συμβολικά 
φορτισμένο» όπως χαρακτηρί-
ζεται νομό.

Η πρόταση και το σκεπτικό 
του οδοιπορικού ετέθησαν από 
το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης 
δια της προέδρου του, Αγγέλας 
Γιαννακιδου, η οποία θεωρεί τι-
μή μεγάλη το γεγονός αυτό, το 
οποίο και έγινε αποδεκτό από 
την Προεδρία.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιά-
δας για την επικείμενη επίσκεψη, 
η πρόεδρος του Εθνολογικού 
Μουσείου τόνισε, πως πρόκειται 
για «ένα οδοιπορικό προσφυγι-

κής μνήμης που τιμά τους Θρα-
κιώτες που έδωσαν ό,τι είχαν για 
τον τόπο αυτό, αλλά και για την 
σημερινή Θράκη και τους αν-
θρώπους της από τον χώρο της 
παραγωγής και του πολιτισμού».

Σύμφωνα με την ίδια, το σκε-
πτικό της Προέδρου είναι να έρ-
θει για να γνωρίσει μια περιοχή 
που παρουσιάζει ιδιαίτερο  ενδι-
αφέρον, αφού ποικίλει ανθρωπο-
γεωγραφικά, επικοινωνώντας με 
πρόσωπα κάθε ηλικίας που απο-
τελούν την δυναμική του τόπου.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης 
ξεκινά από το μεθοριακό χωριό 
Φτελιά, το οποίο κρατά ζωντα-
νή τη μνήμη του τόπου, την θρα-
κιώτικη γλώσσα και διατροφή με 
πρόσφυγες κατοίκους στο σύ-
νολο του, με επόμενο σταθμό 
τα Δίκαια, όπου θα την υποδε-
χθούν οι γυναίκες του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου «Ειρήνη» φορώ-
ντας την ενδυματολογική τους 
ταυτότητα, οι οποίες έχουν κρα-
τήσει ένα αξιόλογο λαογραφικό 
υλικό, το οποίο θα αξιοποιηθεί 

στο Δίκτυο «Αγροτικών Μουσεί-
ων», που πρόκειται να υλοποιη-
θεί στην περιοχή.

Στο χωριό Βύσσα και κατά 
την διάρκεια της επίσκεψής της 
στο Μουσείο «Κωνσταντίνου Κα-
ραθεοδωρή» θα γίνει η ανάδειξη 
της παρουσίας της αστικής τάξης 
της Θράκης και των μεγάλων οι-
κογενειών της και ο ρόλος τους 
στην ανάπτυξη της περιοχής.

Λίγο πριν το μεσημέρι θα 
σταθμεύσει στο Διδυμότειχο, 
οπού θα συναντηθεί και θα συζη-
τήσει με την ομάδα μαθητών του 
ΕΠ.ΑΛ Διδυμοτείχου «Ευγένιος 
Ευγενίδης» για την συμμετοχή 
τους στο  πρόγραμμα «εικονική 
επιχείρηση»   και πιο συγκεκριμέ-

να της  παραγωγής καινοτόμων 
ζωοτροφών για ζώα παραγωγής 
και κατοικίδια από υπολείμματα 
τροφών, με την επωνυμία  «Ζω-
ομπουκίτσες»  Έβρου,  όπου η 
ίδια επέλεξε να  είναι μέντορας.

Θα ακολουθήσει γεύμα στον 
ιστορικό λόφο του Κάστρου Κα-
λέ στο Διδυμότειχο βασισμένο 
στην θρακιώτικη νηστίσιμη δια-
τροφή, με ένα δικό του χαρακτή-
ρα και ύφος και με ανθρώπους 
από την παραγωγική δυναμική 
του τόπου.

Το απόγευμα θα παρακολου-
θήσει την Ακολουθία της Μεγά-
λης Πέμπτης σε εκκλησία του 
Σουφλίου, ενώ την επόμενη μέ-
ρα θα επισκεφθεί τα δυο χω-

ριά του ορεινού Όγκου  Μικρό 
και Μεγάλο Δέρειο, το δεύτερο 
μάλιστα είναι το μεγαλύτερο χω-
ριό μουσουλμάνων, που δεν έχει 
επισκεφθεί κανένας Προέδρος 
μέχρι σήμερα, όπου το δικό μας 
Πάσχα συμπίπτει με το δικό τους 
Ραμαζάνι με το σκεπτικό να πε-
ράσει το μήνυμα αλληλεγγύης 
και συνύπαρξης έξω από σκλη-
ρές δογματικές γραμμές.

Εκεί οι γυναίκες του χωριού 
θα της δωρίσουν ένα εντυπω-
σιακό χειροποίητο κέντημα με 
ελληνική θεματολογία -όπως 
αναφέρεται- το οποίο ολοκλή-
ρωσαν, πριν από λίγες μέρες για 
το σκοπό αυτό.

Η Π.τ.Δ θα  παρακολουθήσει 

την Ακολουθία της Μεγάλης Πα-
ρασκευής στην εκκλησία του χω-
ριού Ασκητές του Νομού Ροδό-
πης,  ενώ έπονται επισκέψεις στο 
χωριό Θρυλόριο του ίδιου νομού 
αλλά και Κεσσάνη, Μάνδρα και 
Πλάτανος στην  Ξάνθη. Στον ίδιο 
νομό θα παρακολουθήσει και την 
Ακολουθία της Αναστάσεως, ενώ 
δεν θα παραλείψει να επισκεφθεί 
και την ιδιαίτερη πατρίδα της την 
Σταυρούπολη.

Σύμφωνα με τον προγραμμα-
τισμό, πρόκειται να επισκεφθεί 
και στρατιωτικές μονάδες των 
συνόρων για τις καθιερωμένες 
Πασχαλινές ευχές με τους στρα-
τευμένους. 
(ertnews.gr)

«Οδοιπορικό προσφυγικής μνήμης» στη 
Θράκη από την Κ. Σακελλαροπούλου

ΣΤΗΝ ΠΈΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΈΡΧΈΤΑΙ Η 
ΠΡΟΈΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΣΈ ΜΙΑ ΈΠΙΣΚΈΨΗ ΠΟΥ 
ΟΛΟΚΛΗΡΏΝΈΤΑΙ ΤΟ ΜΈΓΑΛΟ 
ΣΑΒΒΑΤΟ      
                               
Η πρόταση και το σκεπτικό του 
οδοιπορικού ετέθησαν από το 
Εθνολογικό Μουσείο Θράκης δια της 
προέδρου του, Αγγέλας Γιαννακιδου. 
Ποιο πρόγραμμα θα ακολουθήσει, 
τι θα επισκεφθεί 

Την Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας στην περιοδεία της στον Έβρο θα συνοδεύει η κυρία Γιαννακίδου

Οριστικοποιήθηκε για τις 3 
Μαΐου, σύμφωνα με πληρο-
φορίες η επίσκεψη του πρω-
θυπουργού, Κυριάκου Μητσο-
τάκη, στην Αλεξανδρούπολη, 
με αφορμή την έναρξη των 
κατασκευαστικών εργασιών 
του πλωτού Τερματικού Σταθ-
μού Υγροποιημένου Φυσικού 
Αερίου (LNG). Η επίσκεψη επι-
βεβαιώνεται έμμεσα και από 
την πρώτη λιτή ενημέρωση της 
Gastrade, της εταιρείας που 
θα κατασκευάσει τον LNG, που 
δίνει τη συγκεκριμένη ημερο-
μηνία με τον συνοδευτικό τίτ-
λο «Αλεξανδρούπολη: μία νέα 
πύλη ενέργειας για τη νοτι-
ονατολική Ευρώπη». Το ορι-
στικό και επίσημο πρόγραμμα 
επίσκεψης του κ. Μητσοτά-

κη στην περιοχή, αναμένεται 
να γίνει γνωστό τις επόμενες 
ημέρες. 

«Κλείδωσε» η επίσκεψη 
Μητσοτάκη στην 
Ουάσινγκτον…. o ρόλος 
της Αλεξανδρούπολης 

  Επειτα από εντατικές δι-
πλωματικές διαβουλεύσεις του 
διπλωματικού γραφείου του 
πρωθυπουργού και της πρέ-
σβεως Αλεξάνδρας Παπαδο-
πούλου στην Ουάσινγκτον 
κλείδωσε η επίσημη επίσκε-
ψη του Έλληνα πρωθυπουρ-
γού στην αμερικανική πρω-
τεύουσα.

Την πληροφορία επιβεβαί-
ωσε έμμεσα σε συνέντευξή 
του στην εφημερίδα «Καθη-

μερινή της Κυριακής» ο υπουρ-
γός εξωτερικών Νίκος Δένδιας 
λέγοντας ότι «προγραμματίζε-
ται η συνάντηση του πρωθυ-
πουργού στην Ουάσινγκτον η 
οποία θα γίνει σύντομα».

Μένει να ανακοινωθεί η 
ακριβης ημερομηνία, αν και η 
επίσκεψη του υπουργού εξω-
τερικών της Τουρκίας Με-
βλούτ Τσαβούσογλου στην 
Ουάσινγκτον στις 18 Μαιου 
είναι μια συγκυρία που η ελ-
ληνική πλευρά δεν θέλει να 
συνδυαστεί τόσο για επικοι-
νωνιακούς, όσο και για ουσι-
αστικούς λόγους.

Αναμφίβολα οι διευκολύν-
σεις προς τις ΗΠΑ που έδωσε 
η ελληνική κυβέρνηση στην 
Αλεξανδρούπολη έπαιξαν ρό-
λο για την ενίσχυση των ελ-
ληνοαμερικανικών σχέσεων. 
Ο Οργανισμός Λιμένος Αλε-
ξανδρούπολης είναι ο πρώ-
τος θεσμός που ξεκίνησε την 
υλοποίηση της επικαιροποι-
ημένης ελληνοαμερικανικής 
Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντι-
κής Συνεργασίας (MDCA) που 

υπέγραψε ο Νίκος Δένδιας με 
τον Αντονι Μπλίνκεν και μέσω 
αυτής μεταφέρθηκε στρατιω-
τικό υλικό και μέσα του ΝΑΤΟ 
προς τα Βαλκάνια και την Ανα-
τολική Ευρώπη, τη Ρουμανία, 
τη Βουλγαρία, αλλά και προς 
την Πολωνία, με τελευταίο 
παράδειγμα τα άρματα μάχης 
Abrams και τα τεθωρακισμέ-
να οχήματα Bradley του αμε-
ρικανικού στρατού.

Οι Αμερικανοί εκτίμησαν 
ιδιαίτερα ότι το λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης ήταν πο-
λύτιμη δίοδος από τη στιγμή 
που έκλεισαν τα Στενά.

Το είπε ξεκάθαρα και ο 
Αμερικανός πρέσβης Τζεφρι 
Παιατ σε πρόσφατες δηλώ-
σεις του:

«Αν κοιτάξετε τον χάρτη και 
δείτε πού είναι συγκεντρωμέ-
νες οι ρωσικές δυνάμεις σήμε-
ρα με την ήττα της επίθεσης 
στο Κίεβο, θα αντιληφθείτε ότι 
συγκεντρώνονται στις ακτές 
της Μαύρης Θάλασσας και 
στην Αζοφική Θάλασσα. Αυ-
τή είναι η περιοχή της ελλη-

νικής ιστορικής γεωπολιτικής 
επιρροής και είναι η περιοχή 
της νοτιοανατολικής πλευράς 
του ΝΑΤΟ, όπου η Ελλάδα δι-
αδραματίζει έναν απαραίτη-
το ρόλο ακριβώς λόγω της 
Αλεξανδρούπολης, λόγω της 
Σούδας».

Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι 
η έγκυρη γερμανική εφημερί-
δα η Frankfurter Allgemeine 
Zeitung χαρακτήρισε το λιμάνι 
της Αλεξανδρούπολης ως «το 
λιμάνι του ΝΑΤΟ».

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρ-
χει πιο σημαντικό μέρος στη 
νοτιοανατολική Ευρώπη, από 
πολιτικής και στρατιωτικής 
άποψης, από την Αλεξανδρού-
πολη», σημειώνεται στην έντυ-
πη έκδοση και σύμφωνα με 
το δημοσίευμα «το λιμάνι της 
Θράκης έχει καθιερωθεί ως 
σταθμός μεταφόρτωσης για 
τις προμήθειες όπλων από τη 
Δύση σε χώρες της του Εύξει-
νου Πόντου, δηλαδή τη Βουλ-
γαρία, τη Ρουμανία και την 
Ουκρανία». Επιπλέον, «ένας 
πλωτός τερματικός σταθμός 

υγροποιημένου φυσικού αε-
ρίου βρίσκεται εκεί υπό κα-
τασκευή, με στόχο να μειώσει 
την ενεργειακή εξάρτηση της 
περιοχής από τη Ρωσία».

Ο πρόεδρος του Λιμανιού 
της Αλεξανδρούπολης στον 
επίσημο λογαριασμό του στο 
Twitter δεν κρύβει την απο-
στολή στρατιωτικών δυνάμε-
ων της Συμμαχίας όπως της 
Πορτογαλίας προς τη Ρουμα-
νία και την Πολωνία.

Ο αμερικανικός παράγο-
ντας εκτίμησε επίσης ότι η 
Ελλάδα τάχθηκε ξεκάθαρα 
με τη Δύση στον πόλεμο της 
Ουκρανίας, έστειλε όπλα στο 
Κίεβο και απέλασε 12 Ρώσους 
διπλωμάτες. Η υφυπουργός 
εξωτερικών Βικτόρια Νούλαντ 
θα επιθυμούσε βέβαια να εί-
χε λάβει διαβεβαίωση κατά 
την πρόσφατη επίσκεψή της 
στην Αθήνα ότι θα στέλνα-
με και άλλα σοβιετικής προ-
έλευσης οπλα, το Πεντάγωνο 
όμως απέρριψε το πιεστικό αί-
τημά της.
Newsbomb.gr

Στις 3 Μαΐου ο Μητσοτάκης στην Αλεξανδρούπολη 
Με αφορμή την έναρξη των 
κατασκευαστικών εργασιών του LNG. 
Το λιμάνι μας έπαιξε ρόλο και στην 
διαφαινόμενη  επίσκεψη Μητσοτάκη στην 
Ουάσινγκτον
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Σε φάση ραγδαίας αποκλι-
μάκωσης βρίσκεται πλέον η 
πανδημία κορονοϊού στην Ελ-
λάδα με τα νέα κρούσματα να 
υποχώρησαν κατά 35% την 
προηγούμενη εβδομάδα. Το 
πλέον αισιόδοξο είναι ότι οι δι-
ασωληνωμένοι πλέον βρίσκο-
νται στα επίπεδα του Αυγού-
στου του 2021 και σύντομα 
αναμένεται να υποχωρήσουν 
κάτω από τους 300.

Σε δηλώσεις του ο υπουρ-
γός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, 
ανέφερε ότι έχουμε περάσει 
σε άλλη φαση της πανδημίας. 
«Έχουμε διαφορετικό στέλεχος 
τώρα απ' αυτό που είχε εμφα-
νιστεί, έχουμε εμβόλιο, έχουμε 
μεγάλο μέρος του πληθυσμού 
που έχει νοσήσει λόγω της με-
τάλλαξης Όμικρον».

«Το ΕΣΥ εχει ενισχυθεί και 
θα συνεχίζεται η ενίσχυσή του, 
η πανδημία μας δίδαξε ότι πρέ-
πει να είναι ισχυρό και θα φρο-
ντίσουμε με το 1,5 δις να το 
ενισχύσουμε», συμπλήρωσε ο 
κ. Πλεύρης.

«Είμαστε πλέον στην φάση 
συνύπαρξης με τον κορονοϊό, 
αρκετά μέτρα πλέον δε θα εί-
ναι υποχρεωτικά. Δεν πιστεύ-

ουμε στο zero-covid όπως η 
Κίνα, αλλά αναλόγως της πο-
ρείας της πανδημίας θα προ-
σαρμοζόμαστε. Λόγω των με-
λών του ΕΣΥ, δεν δικαιώθηκαν 
όσοι έλεγαν για διασωλήνωση 
σε πάρκινγκ, αλλά με τη μεγά-
λη προσπάθεια τους το ΕΣΥ 
έμεινε όρθιο» ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Πλεύρης.

«Ακόμα και για τους σκλη-
ρούς δείκτες, όπως οι θάνατοι 
από κορονοϊό, η Ελλάδα είχε 
υπερβάλλουσα θνητότητα χα-
μηλότερη από τον ευρωπαϊκό 
μέσο όρο, χαμηλότερη από αρ-
κετές ευρωπαϊκές χώρες αλλά 
δεν εφησυχάζουμε» πρόσθεσε 
ο κ. Πλεύρης.

Ο «οδικός χάρτης» της... 
κανονικότητας:

1/5: Αίρεται η χρήση του πι-
στοποιητικού εμβολιασμού και 
νόσησης για την πρόσβαση σε 
όλους τους χώρους κλειστούς 
και ανοιχτούς.

1/5: Ένα rapid test την 
εβδομάδα για την πρόσβαση 
των ανεμβολιάστων στους χώ-
ρους εργασίας.

1/5: Επανέρχεται η λει-
τουργία όλων των χώρων 

στο 100%.
1/5: Καταργούνται τα self-

tests στα σχολεία. Επιστρο-
φή από τις διακοπές του Πά-
σχα χωρίς την διενέργεια self 
– test.

1/6: Μη υποχρεωτική χρή-
σης μάσκας σε εσωτερικούς 
χώρους με εξαιρέσεις. Η μά-
σκα αναμένεται να παραμείνει 
σε νοσοκομεία, ιατρεία, χώ-
ροι υγείας, μονάδες φροντίδας 
ηλικιωμένων, Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς, ταξί, ακτοπλοϊ-
κές συγκοινωνίες, υπεραστι-
κά τρένα, γήπεδα, λεωφορεία, 
σχολεία.

1/9: Όλα τα μέτρα και πά-
λι στο... τραπέζι ενόψει φθι-
νοπώρου.

Χωρίς self test η 
επιστροφή των μαθητών 

στα σχολεία, τι ισχύει σε 
περίπτωση κρούσματος

Στα self test που λειτουρ-
γούσαν προληπτικά αλλά και 
στην ιχνηλάτιση επαφών ανα-
φέρθηκε η καθηγήτρια παιδι-
ατρικής λοιμωξιολογίας, Βάνα 
Παπαευαγγέλου παίρνοντας το 
λόγο πριν από λίγο κατά τη συ-
νέντευξη τύπου.

Σημαντικό όπλο ήταν η άρι-
στη συνεργασία όλων αλλά 
και η ορθή χρήση της μάσκας 
όπως τόνισε χαρακτηριστικά. 
Πετύχαμε παρά την έξαρση του 
πανδημικού κύματος τον Φε-
βρουάριο τα παιδιά λόγω της 
μεγάλης διασποράς στην κοι-
νότητα έφτασαν να αποτελούν 
το 33% των κρουσμάτων.

Τώρα η πανδημία αποκλι-
μακώνεται, πρόσθεσε και θα 
εφαρμόσουμε μια νέα πρακτι-

κή που ο έλεγχος για covid στα 
σχολεία θα επικεντρώνεται στα 
συμπτώματα. Ο έλεγχος θα εί-
ναι στοχευμένος στα παιδιά με 
συμπτώματα.

 Οι μαθητές μετά το Πά-
σχα θα επιστρέφουν στα σχο-
λεία χωρίς έλεγχο με σύμμαχο 
τον καλό καιρό και τα ανοιχτά 
παράθυρα στις αίθουσες. Κά-
λεσε ωστόσο τους γονείς να 
ελέγχουν τα παιδιά τους όταν 
υπάρχει σύμπτωμα λοίμωξης 
και να μην τα στέλνουν στο 
σχολείο ή σε δραστηριότητες. 
Τέλος, επισήμανε ότι σημαντι-
κός αριθμός παιδιών και εφή-
βων έχουν νοσήσει ή και εμβο-
λιαστεί, γεγονός που βοήθησε 
στη δημιουργία ενός τείχους 
ανοσίας.

Τι ισχύει σε περίπτωση 

κρούσματος
Η Βάνα Παπαευαγγέλου πε-

ριέγραψε  το πρωτόκολλο σε 
περίπτωση κρούσματος ενός 
μαθητή και κάλεσε τους γονείς 
να είναι προσεκτικοί ως προς 
τα συμπτώματα των παιδιών 
προκειμένου να απομονωθούν 
άμεσα. Έτσι, σε περίπτωση που 
κάποιο παιδί εμφανίσει συ-
μπτώματα και βρεθεί θετικό 
τότε εφαρμόζεται άμεσα το 
πρωτόκολλο του αυξημένου 
testing και θα διενεργείται σε 
όλους τους μαθητές της τάξης 
ένα self test δωρεάν την πρώ-
τη και ένα την τέταρτη ημέρα. 
Το παιδί θα επιστρέφει σχο-
λείο μετά από 24 ώρες μετά 
την υποχώρηση του πυρετού.

Κορονοϊός: Με ταχύ ρυθμό 
αποκλιμακώνονται  οι δείκτες της πανδημίας

ΠΛΈΥΡΗΣ: «ΈΙΜΑΣΤΈ ΣΈ ΜΙΑ 
ΦΑΣΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ ΜΈ ΤΟΝ 
ΚΟΡΟΝΟΪΟ, ΤΟ ΈΣΥ ΘΑ ΣΥΝΈΧΙΣΈΙ 
ΝΑ ΈΝΙΣΧΥΈΤΑΙ»  
                               
Ο «οδικός χάρτης» της... κανονικότητας… 
Χωρίς self test η επιστροφή των μαθητών 
στα σχολεία, τι ισχύει σε περίπτωση 
κρούσματος

Νέες συστάσεις από τον 
ΕΟΔΥ για την 4η δόση 
εμβολιασμού, σύμφωνα 
με τα νέα δεδομένα για 
τις μεταλλάξεις κορο-
νοϊού και τη χαλάρωση 
των μέτρων. Επισημαίνε-
ται ότι σε συγκεκριμένες 
ομάδες πληθυσμού προ-
τείνεται η χορήγηση της 
2ης αναμνηστικής δόσης 
(τέταρτη δόση) με mRNA 
εμβόλιο σε χρονικό δι-
άστημα τουλάχιστον 4 
μηνών μετά τη χορήγη-
ση της πρώτης αναμνη-
στικής δόσης.

Νέες συστάσεις 
για την 4η δόση

Σε λίγες ημέρες από τώρα θα 
αλλάξουν όλα για τους ανεμβο-
λίαστους αφού για πρώτη φο-
ρά μετά από καιρό θα μπορούν 
να εισέλθουν σε εσωτερικούς 
χώρους δηλαδή σε μαγαζιά για 
ψώνια που μέχρι τώρα μπαίνουν 
με αρνητικό rapid test αλλά και 
στην εστίαση όπου δεν είχαν κα-
θόλου πρόσβαση στους εσωτε-
ρικούς χώρους.

Η κατάργηση των πιστοποι-
ητικών εμβολιασμού και νόση-
σης πρακτικά σημαίνει οτι οι 
ανεμβολίαστοι θα μπορούν να 
απολαύσουν τον καφέ και το 
φαγητό τους στην εστίαση όχι 
μόνο στους εξωτερικούς χώ-
ρους, όπως αναμενόταν, αλλά 
και στους εσωτερικούς.

Μετά από έναν ολόκληρο χει-
μώνα που οι ανεμβολίαστοι ήταν 
τελείως αποκλεισμένοι από τους 
εσωτερικούς χώρους της εστία-

σης και επιτρεπόταν να κάθονται 
μόνο έξω με την επίδειξη μάλι-
στα αρνητικού rapid test, πλέον 
και τουλάχιστον μέχρι 31 Αυγού-
στου θα μπορούν να εισέρχονται 
κανονικά σε ταβέρνες, εστιατό-
ρια, καφέ και χώρους διασκέδα-
σης γενικότερα.

Το ίδιο ισχύει και για τα ψώ-
νια σε μαγαζιά όπου προς το πα-
ρόν μπαίνουν μόνο με αρνητι-
κό rapid test κάτι που σε λίγες 
ημέρες θα αλλάξει και θα μπο-
ρούν να μπαίνουν και εκεί ελεύ-
θερα, τουλάχιστον για όλο το 
καλοκαίρι.

Παράλληλα, η είσοδος τους 
θα γίνεται χωρίς τη χρήση μά-
σκας καθώς όπως ανακοίνωσε 
επίσης ο Υπουργός Υγείας από 
την 1η Ιουνίου η χρήση μάσκας 
καταργείται με ορισμένες εξαι-
ρέσεις που θα οριστούν σε επό-
μενες ΚΥΑ.

Βέβαια, οι ΚΥΑ μάλλον δεν 
αναμένεται να επηρεάσουν την 
πρόσβαση των ανεμβολίαστων 
στην εστίαση καθώς οι εξαιρέ-
σεις μάλλον θα αφορούν τα μέ-
σα μαζικής μεταφοράς και τα 
σούπερ μάρκετ που αποτελούν 
χώρους υψηλής μετάδοσης.

Υπενθυμίζεται επίσης οτι σύμ-
φωνα με τις ανακοινώσεις, θα 
υπάρξουν διευκρινίσεις όσον 
αφορά και στο πρωτόκολλο που 
θα αφορά την επαφή με κρού-
σματα.

Από την 1η Μαΐου θα χρειάζε-
ται ένα rapid test την εβδομάδα 
για την πρόσβαση των ανεμβολί-
αστων στους χώρους εργασίας 
ενώ οι μαθητές θα επιστρέψουν 
στα σχολεία χωρίς self test.

Έως 31 Αυγούστου επανέρ-
χεται η λειτουργία όλων των χώ-
ρων στο 100% και αίρεται κάθε 
μετρικός περιορισμός.

Πάσχα 2022: Πώς θα 
γιορτάσουμε φέτος

Ωστόσο, οι παραπάνω αλλα-
γές θα ισχύσουν μετά το Πάσχα 
ως τότε ισχύουν τα εξής:

Εστίαση και διασκέδαση
Τα κέντρα διασκέδασης θα 

λειτουργήσουν αποκλειστικά:
για όσους έχουν κάνει τις 

τρεις δόσεις του εμβολίου για 
τον κορoνοϊό,

για όσους έχουν κάνει τις δύο 
δόσεις και έχουν παρέλθει μέχρι 
εννέα μήνες

για όσους έχουν νοσήσει το 
τελευταίο εξάμηνο.

Υπενθυμίζεται ότι ο έλεγχος 
γίνεται στην είσοδο των κέντρων 
διασκέδασης και παραμένει υπο-
χρεωτική η χρήση μάσκας από το 

προσωπικό και από τους πελά-
τες κατά τον χρόνο αναμονής, 
ενώ στην περίπτωση που υπάρχει 
ορχήστρα, οι μουσικοί πρέπει να 
τηρούν τουλάχιστον ένα μέτρο 
απόσταση μεταξύ τους.

Στην εστίαση οι κλειστοί χώ-
ροι θα λειτουργήσουν αποκλει-
στικά με τα πιστοποιητικά που 
ισχύουν και στη διασκέδαση.

Στους ανοιχτούς χώρους 
εστίασης θα μπορούν να βρίσκο-
νται όλοι όσοι δεν έχουν κάνει 
εμβόλιο ή τα πιστοποιητικά τους 
έχουν λήξει.

Απαραίτητη προϋπόθεση εί-

ναι να έχουν αρνητικό rapid ή 
PCR τεστ 48 ωρών. Οι ανήλικοι 
από 4 έως 17 ετών μπορούν να 
προσκομίζουν δήλωση αρνητι-
κού self test.

Από την πλευρά του εστιατο-
ρίου, προβλέπεται απολύμανση 
των καταλόγων και παραμένει 
υποχρεωτική η χρήση της μά-
σκας από το προσωπικό.

Τα μέτρα στις εκκλησίες
• Οι πιστοί κατά το φετινό 

Πάσχα θα μπορούν να προσέρ-
χονται ελεύθερα σε όλους τους 
ιερούς ναούς, αρκεί να έχουν πι-
στοποιητικό εμβολιασμού ή νό-
σησης ή αρνητικό τεστ (rapid ή 
PCR).

• Οι ανήλικοι από 4 έως 17 
ετών μπορούν να προσκομίζουν 
δήλωση αρνητικού self test.

• Η χρήση της μάσκας είναι 
υποχρεωτική για όλους, εκτός 
από τους ιερωμένους που λει-
τουργούν.

• Σημειώνεται ότι υποχρεω-
τική παραμένει η χρήση μάσκας 
σε όλα τα ΜΜΜ.

Αλλάζουν όλα προσεχώς σε ψώνια και εστίαση για τους ανεμβολίαστους
Καταργούνται τα πιστοποιητικά 
εμβολιασμού και νόσησης για τον κορονοϊό 
από την Πρωτομαγιά
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Του Γιώργου 
Πανταζίδη 

Την επανεκκίνηση του 
έργου κατασκευής του νέου 
κλειστού γυμναστηρίου Αλε-
ξανδρούπολης αποφάσισε 
κατά πλειοψηφία το Δημο-
τικό Συμβούλιο στη συνεδρί-
αση της περασμένης Δευτέ-
ρας. Ο χώρος ανέγερσής του 
δεν αλλάζει, κάτι που σημαί-
νει ότι παρά τις ενστάσεις και 
τις αντιδράσεις πολιτών που 
σημειώθηκαν το προηγούμε-
νο διάστημα, μεγάλο μέρος 
(από τα 250 δέντρα) του άλ-
σους (Φυτώριο) θα αποτελέ-
σει παρελθόν. 

Προ ολίγων εβδομάδων 
το Δημοτικό Συμβούλιο απο-
φάσισε την διερεύνηση για 
το αν είναι εφικτή η αλλαγή 
χωροθέτησης χωρίς να χαθεί 
η εξασφαλισμένη χρηματο-
δότηση για την εκτέλεση του 
έργου. Την Δευτέρα, ο Αντι-
δήμαρχος Αθλητισμού Θόδω-
ρος Βουρδόλης παρουσίασε 
έγγραφο - απάντηση της Δι-
εύθυνσης Αναπτυξιακού Προ-
γραμματισμού της Π.Α.Μ.Θ., 
στο σχετικό ερώτημα που κα-
τέθεσε ο Δήμος. Ο πρόεδρος 
του ΔΣ ρώτησε το Σώμα εάν 
επιθυμούσε να συζητηθεί το 
θέμα (προ ημερησίας διάτα-
ξης) κάτι που έγινε δεκτό κα-
τά πλειοψηφία και εν αγνοία 
των δεκάδων δημοτών που 
υπέγραψαν το αίτημα σωτη-
ρίας του άλσους και μετα-
φοράς του κλειστού σε άλλο 
χώρο. (Υπέρ -18-, Κατά-5- , 
οι κ.κ. Δευτεραίος Σ., Δρα-
μανίδου Ν., Βαρσαμάκης Χ., 
Βλυσίδης Γ. , Μιχαηλίδης Π. 
διότι επιθυμούν το θέμα να 
συζητηθεί παρουσία των εκ-
προσώπων των αιτούντων τη 
μη κοπή των δέντρων στην 
επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. 
στις 27.04.2022). 

Σύμφωνα με το έγγραφο 
που παρουσιάστηκε από την 
υπηρεσία της Περιφέρειας, 
αν προχωρούσε η αλλαγή 
χωροθέτησης τότε η πίστωση 
του έργου θα έπαψε να ισχύ-
ει και τα κονδύλια θα χάνο-
νταν. Τελικά με απόφαση 23 
υπέρ έναντι 10 «παρών» , 2 
λευκών και 1 κατά, λήφθηκε 
η απόφαση για εκ νέου έναρ-
ξη των εργασιών για το νέο 
κλειστό, στον ίδιο χώρο.

Ειδικότερα θετικά ψήφι-
σαν η παράταξη της δημοτι-
κής Αρχής «Δήμος για όλους  
– Πρώτα Εσύ», οι ανεξάρτη-

τοι Τριαντάφυλλος Αρβανιτί-
δης, Σάββας Σεφεριάδης, Κυ-
ριάκος Αραμπατζής, Γιάννης 
Καρυπίδης, ο Πρόεδρος της 
Δημοτικής κοινότητας Γιάν-
νης Ναϊτίδης και οι 4 δημο-
τικοί σύμβουλοι της παρά-
ταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» 
του Σάββα Δευττεραίου. Από 
την άλλη, υπήρξαν 10 «πα-
ρών» από την παράταξη «Πό-
λη και Πολίτες» του Βαγγέλη 
Λαμπάκη, 2 λευκά από την 
παράταξη «Αδέσμευτη Νέα 
Αυτοδιοίκηση» και ένα κατά 
από τον ανεξάρτητο δημοτικό 
σύμβουλο Παύλο Μιχαηλίδη.

Σύμφωνα με τον Αντιδή-
μαρχο κ. Βουρδόλη που κατά 
τη διάρκεια του συμβουλίου 
αναφέρθηκε σε κοινό ψήφι-
σμα 44 ενεργών συλλόγων 
του Δήμου σχετικό με ομό-
φωνη απόφαση τους για την 
άμεση έναρξη των εργασιών 
του Κλειστού Γυμναστηρίου, 
«η επανέναρξη των εργασι-
ών της κατασκευής του θα γί-
νει μετά το Πάσχα. Μάλιστα 
το νέο κλειστό γυμναστήριο 
της πρωτεύουσας του Έβρου, 
θα παραδοθεί στους πολί-
τες στα επόμενα 3 χρόνια με 
την δέσμευση της ανάδοχης 
εταιρίας για την προσπάθεια 
παράδοσης του έργου σε μι-
κρότερο χρονικό διάστημα 
από την εκπνοή της προθε-
σμίας».

Η συζήτηση του 
θέματος στο ∆Σ

Παρακάτω παραθέτουμε 
το έγγραφο που αναρτήθη-
κε στη Διαύγεια για τα όσα 
ειπώθηκαν κατά τη συζήτηση 
του θέματος στη συνεδρίαση 
του ΔΣ Αλεξανδρούπολης. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, 
αφού βρέθηκε σε νόμιμη 
απαρτία (σε σύνολο αριθμού 
συμβούλων 41 παρευρίσκο-
νταν οι 37, αποτελούντες την 
απόλυτη πλειοψηφία αυτού) 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 96, παράγραφος 2, 
του Ν.3463/8-6-2006 «Το 
συμβούλιο έχει απαρτία όταν 
είναι παρόν το ήμισυ πλέον 
ενός του αριθμού των με-
λών του», εισέρχεται στην 
συζήτηση των θεμάτων, πα-
ρόντος του Δημάρχου κ. Ιω-
άννη Ζαμπούκη. Ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου 
κ. Καΐσας Γεώργιος κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης. 

Πριν από τη συζήτηση των 
θεμάτων της ημερήσιας διά-

ταξης, ο Πρόεδρος του Δη-
μοτικού Συμβουλίου κ. Καΐ-
σας Γεώργιος ρωτά τα μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου 
αν δέχονται να συζητήσουν 
εκτός ημερήσιας διάταξης το 
θέμα «Απάντηση της Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμμα-
τισμού της Π.Α.Μ.Θ. στο με 
αριθ. πρωτ. 9768/24-03-
2022 έγγραφο της υπηρεσί-
ας με θέμα ¨Χρηματοδότηση 
έργου: "Κατασκευή κλειστού 
γυμναστηρίου Αλεξανδρού-
πολης" ¨, κατ΄εφαρμογή 
της αριθ. 55/2022 Απόφα-
σης Δημοτικού Συμβουλίου 
και λήψη απόφασης». Αφού 
τα μέλη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου αποφάνθηκαν, κατά 
πλειοψηφία, (Υπέρ -18-, Κα-
τά-5- , οι κ.κ. Δευτεραίος Σ., 
Δραμανίδου Ν., Βαρσαμάκης 
Χ., Βλυσίδης Γ. , Μιχαηλίδης 
Π. (διότι επιθυμούν το θέμα 
να συζητηθεί παρουσία των 
εκπροσώπων των αιτούντων 
τη μη κοπή των δέντρων στην 
επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. 
στις 27.04.2022), Παρών 
-11-, οι κ.κ. Λαμπάκης Ευ-
αγγ., Γερακόπουλος Χ., Κυ-
ριακίδης Ευθ., Γκοτσίδης Κ., 
Ουζουνίδης Γ., Κουκουράβας 
Γ., Βαταμίδης Ιωαν., Βραχιό-
λογλου Σ., Φαλέκας Ιωαν., 
Αετόπουλος Κ., Βαμβακερός 
Αντ. (διότι επιθυμούν το θέμα 
να συζητηθεί παρουσία των 
εκπροσώπων των αιτούντων 
τη μη κοπή των δέντρων 
στην επόμενη συνεδρίαση 
του Δ.Σ. στις 27.04.2022), 
Λευκό - 2-, οι κ.κ. Μυτιλη-
νός Ευαγγ., Κουρτίδης Λ., 
ενώ απουσίαζε ο κ. Γκότσης 
Ν.) για τη συζήτηση του θέ-
ματος, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 67 παρ. 
7 του ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 
ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου, κ. Καΐσας Γε-
ώργιος, δίνει το λόγο στον 

Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, 
Αθλητισμού, Εθελοντισμού, 
Παιδείας και Νέας Γενιάς, κ. 
Βουρδόλη Θεόδωρο, ο οποί-
ος, ως εισηγητής του θέμα-
τος, είπε ότι με την 55/2022 
απόφαση Δημοτικού Συμβου-
λίου, η οποία, λήφθηκε στην 
τελευταία, δια ζώσης, συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, αποφασίστηκε, να 
γίνει γραπτό ερώτημα προς 
τη Γραμματεία του Προγράμ-
ματος Δημοσίων Επενδύσε-
ων σχετικά με τη διατήρηση 
των χρημάτων και την πιθα-
νή αλλαγή θέσης του Γυμνα-
στηρίου. Ενημέρωσε το σώ-
μα ότι το σχετικό απαντητικό 
έγγραφο από τη Διεύθυνση 
Αναπτυξιακού Προγραμμα-
τισμού εισήλθε στην Υπηρε-
σία στις 14.04.2022 και γι’ 
αυτό τίθεται, ως θέμα έκτος 
ημερήσιας, διότι δε μπόρεσε 
να συμπεριληφθεί στην πρό-
σκληση, η οποία, είχε, ήδη, 
αποσταλεί και σύμφωνα με 
το οποίο, γίνεται σαφές ότι 
οποιαδήποτε αλλαγή αυτή 
τη στιγμή, ακυρώνει το έργο 
και τη χρηματοδότηση. Έπει-
τα, είπε, πως, εφόσον, υπάρ-
χει γραπτή απάντηση, πρέ-
πει να ξεκινήσουν, άμεσα, οι 
εργασίες, γιατί με την καθυ-
στέρηση συνεπάγονται πε-
ρισσότερα προβλήματα, που 
καλό θα ήταν, όπως είπε, να 
αποφευχθούν. Στη συνέχεια, 
ανέγνωσε ψήφισμα 44 ενερ-
γών συλλόγων του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης σχετικό 
με ομόφωνη απόφαση τους 
για την άμεση έναρξη των 
εργασιών του Κλειστού Γυ-
μναστηρίου.

 Ο επικεφαλής της πα-
ράταξης «Πόλη και Πολίτες 
Βαγγέλης Λαμπάκης», κ. Λα-
μπάκης Ευάγγελος είπε ότι η 
παράταξη του ψηφίζει «Πα-
ρών», επειδή θεωρούν ότι το 
θέμα θα έπρεπε να συζητηθεί, 

παρουσία των εκπροσώπων 
των 600 3 αιτούντων για τη 
μη κοπή των δέντρων, καθώς, 
όπως είπε, το Δημοτικό Συμ-
βούλιο οφείλει, ως ανώτατο 
όργανο, να σέβεται του δη-
μότες, ενώ, συμπλήρωσε σχε-
τικά με το απαντητικό έγγρα-
φο, πως έχει επιφυλάξεις, για 
τις οποίες θέλει απαντήσεις 
από εξειδικευμένους επιστή-
μονες, καθώς και πως υπάρ-
χουν απαντήσεις και σε αλλά 
θέματα, οι οποίες, δε συμπε-
ριλαμβάνονται στο έγγραφο. 
Ο επικεφαλής της παράταξης 
«Αδέσμευτη Νέα Αυτοδιοίκη-
ση», κ. Μυτιληνός Ευάγγε-
λος, είπε πως ψηφίζει «Λευ-
κό», διότι θεωρεί ότι το θέμα 
θα έπρεπε να είχε συζητηθεί 
παρουσία των εκπροσώπων 
των 600 πολιτών. Ο ανεξάρ-
τητος Δημοτικός Σύμβουλος, 
κ. Μιχαηλίδης Παύλος, είπε 
πως ψηφίζει «Κατά», διότι, 
θεωρεί πως πρέπει να, δεί-
ξουνε σεβασμό στους δημό-
τες, να δοθεί χρόνος και να 
εξαντλήσουνε τα περιθώρια, 
προκειμένου να υπάρξει απά-
ντηση από την Τεχνική Υπη-
ρεσία σχετικά με το αν η επι-
χειρούμενη αλλαγή της θέσης 
θα επιφέρει και αλλαγή ή μα-
ταίωση της σύμβασης. 

Ο επικεφαλής της παράτα-
ξης «Λαϊκή Συσπείρωση», κ. 
Δευτεραίος Σάββας, μεταξύ 
άλλων, τόνισε την πάγια θέση 
τους, υπέρ των χρηματοδοτή-
σεων των Δημοσίων Επενδύ-
σεων για την ανάπτυξη κάθε 
Δήμου και πως είναι υποχρέ-
ωση τους να υπερασπιστούν 
τα χρήματα που δίνονται και 
στο δικό μας Δήμο, ενώ επε-
σήμανε την επιθυμία τους να 
παρευρίσκονταν στη συζήτη-
ση του θέματος και οι εκπρό-
σωποι των αιτούντων τη μη 
κοπή των δέντρων. Ο ανε-
ξάρτητος Δημοτικός Σύμβου-
λος, κ. Καρυπίδης Ιωάννης 

επεσήμανε την επιθυμία του 
να παρευρίσκονταν στη συζή-
τηση του θέματος και οι εκ-
πρόσωποι των αιτούντων τη 
μη κοπή των δέντρων. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, 
κ. Κουκουράβας Γεώργιος, 
δήλωσε πως ψηφίζει «Πα-
ρών», επειδή απουσιάζουν οι 
εκπρόσωποι των αιτούντων 
τη μη κοπή των δέντρων, 
στους οποίους θα δινόταν το 
δικαίωμα να τοποθετηθούν, 
έστω και την τελευταία στιγ-
μή, ενώ θεωρεί πως τα στοι-
χεία είναι προς τη συνέχιση 
του έργου. 

Ακολουθεί διαλογική συ-
ζήτηση και ανταλλαγή από-
ψεων μεταξύ των Κυρίων 
Συμβούλων, μετά το τέλος 
της οποίας, το Δημοτικό Συμ-
βούλιο, αφού άκουσε την 
εισήγηση και τη συζήτηση, 
έλαβε υπόψη τα σχετικά έγ-
γραφα και διατάξεις, καθώς 
και το αποτέλεσμα της ψη-
φοφορίας, στην οποία ψή-
φισαν: Υπέρ-23- (συμπερι-
λαμβανομένης της ψήφου 
του Προέδρου της Κοινό-
τητας Αλεξανδρούπολης, κ. 
Ναϊτίδη Ιωάννη), Κατά -1-, ο 
κ. Μιχαηλίδης Π., Λευκό -2-
, οι κ.κ. Μυτιληνός Ευαγγ., 
Κουρτίδης Λ., Παρών -10-, 
οι κ.κ. Λαμπάκης Ευαγγ., Γε-
ρακόπουλος Χ., Κυριακίδης 
Ευθ., Γκοτσίδης Κ., Ουζουνί-
δης Γ., Κουκουράβας Γ., Βα-
ταμίδης Ιωαν., Βραχιόλογλου 
Σ., Αετόπουλος Κ., Βαμβακε-
ρός Αντ. και από την οποία 
απουσίαζαν οι κ.κ. Γκότσης 
Ν., Φαλέκας Ιωαν.

δεν προσήλθαν οι κ.κ. : 
1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ 2) 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 3) ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΝΑΚΗΣ 4) 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ

Παρών ο Πρόεδρος της 
Κοινότητας Αλεξανδρούπο-
λης, κ. Ναϊτιδης Ιωάννης

Επανέναρξη του έργου του νέου κλειστού 
γυμναστηρίου Αλεξανδρούπολης 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΈ ΚΑΤΑ ΠΛΈΙΟΨΗΦΙΑ 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΣΤΟΝ ΧΏΡΟ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΤΟΥ 
ΦΥΤΏΡΙΟΥ        
                               
Παρουσιάστηκε έγγραφο της Διεύθυνσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 
Π.Α.Μ.Θ. σύμφωνα με το οποίο αλλαγή 
χωροθέτησης θα έφερνε απώλεια 
της χρηματοδότησης του έργου. Πως 
εξελίχθηκε η συζήτηση και η ψηφοφορία
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Το 3ο ΓΕΛ Αλεξ/πολης  στο 
πλαίσιο υλοποίησης προγράμ-
ματος Erasmus+ Βασική Δρά-
ση 2 (ΚΑ2), με θέμα: “Financial 
Literacy, path to conscious 
consumerism”, επισκέφτηκε την 
πόλη  Ramnicu Valcea της Ρου-
μανίας, από τις 3 Απριλίου 2022 
έως και τις 9 Απριλίου 2022. 
Στη μετακίνηση αυτή συμμετεί-
χαν δυο εκπαιδευτικοί και 7 μα-
θητές/ μαθήτριες της Α’ και Β΄ 
τάξης του σχολείου. 

Η πρώτη μέρα του προγράμ-
ματος στο σχολείο «MATEI 
BASARAB» (εθνικό κολλέγιο 
πληροφορικής), περιλάμβανε 
καλωσόρισμα, ξενάγηση στους 
χώρους του σχολείου και πα-
ρουσιάσεις με θέμα: my green 
city (βιώσιμη πόλη), καθώς και 
αποτελέσματα ερωτηματολογί-
ου σχετικά με τις καταναλωτικές 
συνήθειες των νέων, των χωρών 
που συμμετέχουν στο πρόγραμ-
μα. Στο πρόγραμμα συμμετέχει 
η Λιθουανία (ως συντονίστρια 
χώρα), η Ρουμανία, η Ελλάδα, 
η Σλοβακία και η Πορτογαλία. 

  Το απόγευμα περιη-
γηθήκαμε σε ιστορικά κτίρια της 
πόλης, είδαμε καλοδιατηρημένα 
ιστορικά κτίρια και σχολεία, ξε-
κουραστήκαμε στο πάρκο Zavoi 
και δοκιμάσαμε τοπική κουζίνα. 
Η πόλη μας εντυπωσίασε με το 
πράσινο, τα ατέλειωτα κατά-
φυτα παρτέρια, τους καθαρούς 
δρόμους αλλά και το σεβασμό 
των οδηγών στην απόλυτη προ-
τεραιότητα των πεζών στις δια-
βάσεις.

Η δεύτερη μέρα του προ-
γράμματος είχε ως θέμα την επι-
χειρηματικότητα. Επισκεφτήκαμε  
και ξεναγηθήκαμε στους χώρους 
της τοπικής επιχείρησης τροφί-
μων «Boromir”. Η επιχείρηση 

ξεκίνησε ως οικογενειακή επι-
χείρηση και εξελίχθηκε σε μια 
στρατηγικής σημασίας επιχείρη-
ση για την οικονομία της Ρουμα-
νίας.  Παρουσιάστηκε το επιχει-
ρηματικό πλάνο και οι μαθητές/
μαθήτριες των χωρών γεύτηκαν 
πολλά από τα προϊόντα της επι-
χείρησης. 

Ακολούθησε επίσκεψη στο 
ιστορικό μοναστήρι Horezu, με 
τις εξαιρετικές αγιογραφίες και 
τα βιτρό. Η μέρα τελείωσε με 
επίσκεψη στο φημισμένο για την 
αγγειοπλαστική του χωριό Olari. 
Οι μαθητές/ μαθήτριες είχαν την 
ευκαιρία να δουν πώς κατασκευ-
άζεται και πώς διακοσμείται ένα 
κεραμικό.

Η τρίτη μέρα του προγράμ-
ματος περιλάμβανε επίσκεψη 
στο  εθνικό μουσείο Astra, που 
είναι ένα ανοιχτό μουσείο στη 
φύση. Οι χώροι του καλύπτουν 
μια έκταση δέκα χιλιομέτρων, 
όπου υπάρχουν χαρακτηριστικά 
δείγματα σπιτιών, χώρων εργα-
σίας, και εκκλησιών των χωρι-
κών, κτηνοτρόφων, μυλωνάδων 
και ψαράδων του 19ου και των 
αρχών του 20ου αιώνα. Στον 
χώρο αυτό αφουγκράζεσαι τη 
ζωή και γνωρίζεις την οικιακή 
οικονομία των ανθρώπων αυ-
τών. Τα παιδιά είχαν την ευκαι-
ρία να διακοσμήσουν κεραμικά 
και να συμμετάσχουν σε πολλά 
βιωματικά παιχνίδια με τη συν-
δρομή μουσειοπαιδαγωγών. 

Ακολούθησε επίσκεψη στην 
πόλη Sibiu της Τρανσυλβανίας, 
πόλη πολυπολιτισμική, υψηλής 
αισθητικής και προσανατολισμέ-
νη τους στόχους της βιώσιμης 
ανάπτυξης.

Η τέταρτη μέρα του προ-
γράμματος, ήταν αφιερωμένη 
στην ιστορία των νομισμάτων 

των χωρών εταίρων του προ-
γράμματος. Έγιναν ενδιαφέρου-
σες παρουσιάσεις από τα συμμε-
τέχοντα σχολεία. Η Λιθουανία, η 
Σλοβακία και η Ελλάδα ανήκουν 
στη ζώνη του Ευρώ. Η Ρουμανία 
χρησιμοποιεί ακόμη το εθνικό 
της νόμισμα το lei, με ισοτιμία 
0,20 Ευρώ.

Την ίδια μέρα οι μαθητές/
τριες συναντήθηκαν με εκπρο-
σώπους τοπικής τράπεζας. Πα-
ρακολούθησαν και συμμετεί-
χαν βιωματικά σε πρόγραμμα 
με θέμα την αποταμίευση και 
την επένδυση. Ο στόχος ήταν ο 
οικονομικός εγγραματισμός. Το 
θέμα ήταν:“The Money Scholl”. 
Ακολούθησαν βιωματικά παιχνί-
δια που αφορούσαν τις κατανα-
λωτικές τους ανάγκες, πραγμα-
τικές και συναισθηματικές. Πώς 
να τις  διακρίνουν και πώς να τις 
ιεραρχούν.

Η πέμπτη μέρα του προγράμ-
ματος πραγματοποιήθηκε στο 
εντυπωσιακό  και πολυδύναμο 
κτίριο του Europe Direct- Ευ-
ρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρη-
σης. Παρουσιάστηκε  η υγιεινή 
διατροφή και οι διατροφικές συ-
νήθειες από ειδικό. Aκολούθη-
σε επίδειξη Kαράτε από τοπική 
ομάδα ευρωπαϊκής εμβέλειας, 
στην οποία συμμετέχει με υψη-
λές διακρίσεις και μαθητής του 
σχολείου «ΜΑΤΕΙ ΒΑΣΑΡΑΒ”.

Η μέρα τελείωσε με αποχαι-
ρετιστήριο δείπνο, χορό, τρα-
γούδια των χωρών που συμ-

μετείχαν στο πρόγραμμα και 
απονομή αναμνηστικών διπλω-
μάτων.

Η μέρα της αναχώρησης  είχε 
έντονη συναισθηματική φόρτιση 
για τα παιδιά όλων των χωρών. 
Ανταλλάχθηκαν υποσχέσεις να 
ξαναβρεθούν και να παραμεί-
νουν φίλοι. Όλες αυτές τις μέ-
ρες τα παιδιά είχαν ενθουσιώδη 
αλληλεπίδραση. Είχαν να πουν 
πολλά, μοιράστηκαν όνειρα, 
στόχους, προβλήματα, μίλησαν, 
διασκέδασαν, ένιωσαν κοντά σε 
έναν κόσμο πολυποίκιλο.

Ήταν μια πολύτιμη εμπειρία 
και για μας η επαφή με τους συ-
ναδέλφους των άλλων χωρών.

Γκενοπούλου Μάρθα, Ψύλλα Μα-
ρία εκπαιδευτικοί 3ου ΓΕΛ Αλεξ/
πολης

ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

Ταξιδεύοντας στην πόλη 
Ramnicu Valcea, 170 χιλιόμε-
τρα από το Βουκουρέστι

Σαν μια ανάσα στην καθη-
μερινότητα ήρθε το ταξίδι στη 
Ρουμανία της μικρής ομάδας 
Erasmus του 3ου Γενικού Λυ-
κείου Αλεξανδρούπολης. Οι κα-
ταστάσεις που βιώναμε την τε-
λευταία διετία και συνεχίζουμε 
να βιώνουμε, δυστυχώς, στέ-
ρησαν σε μεγάλο βαθμό τα τα-
ξίδια εκτός της χώρας μας. Με 
αφορμή, λοιπόν, το πρόγραμμα 
‘’Financial Literacy, a path to 
conscious consumerism’’ δόθη-
κε το έναυσμα για να περάσου-
με τα σύνορα, επτά μαθητές και 
δύο καθηγήτριες, με προορισμό 
την δια βίου μάθηση. Αυτή ήταν 
η αφετηρία για εκείνο το ταξίδι, 

που έμελλε να μείνει για πάντα 
αξέχαστο. 

 Στις 03/04 αναχωρήσαμε 
από την πόλη μας για τη Ρου-
μανία, μία ομάδα ατόμων που 
δεν γνώριζαν τίποτα ο ένας για 
τον άλλο και στις 09/04 επι-
στρέψαμε ελαφρώς διαφορε-
τικά άτομα, δεμένα μεταξύ τους 
σαν μια μικρή οικογένεια. Δεν 
χρειάστηκαν παραπάνω από 13 
ώρες διαδρομής για να αποκτή-
σουμε αρκετή οικειότητα. Από 
την πρώτη κιόλας μέρα γνωρί-
σαμε τα άτομα που συμμετείχαν 
στο πρόγραμμα και περάσαμε 
ευχάριστα τον χρόνο μαζί τους, 
ήρθαμε κοντά με όλους -  πε-
ρισσότερο από ότι σχεδιάζαμε 
-  σε σημείο που ο αποχωρισμός 
πόνεσε παραπάνω από όσο θα 
έπρεπε, κάναμε πραγματικούς 
φίλους και αναγκαστήκαμε να 

Το  3ο Γενικό Λύκειο 
Aλεξανδρούπολης ταξίδεψε στην 
Ρουμανική πόλη Ramnicu Valcea

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 
ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (ΚΑ2), ΜΈ ΘΈΜΑ: 
“FINANCIAL LITERACY, PATH TO 
CONSCIOUS CONSUMERISM” 
   
Ήταν ένα πλούσιο πρόγραμμα με πολύτιμες 
εμπειρίες για μαθητές/τριες και συνοδούς 
εκπαιδευτικούς 
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τους αποχαιρετήσουμε προσωρινά μέ-
χρι την επόμενη φορά που θα ξαναντα-
μώσουμε, μάθαμε για την κουλτούρα, 
τον πολιτισμό, τον τρόπο σκέψης συ-
νομήλικων μας που κατάγονται από 
άλλες χώρες, ενημερωθήκαμε για την 
οικονομική κατάσταση της κάθε χώρας 
ξεχωριστά και τον τρόπο που συνδέουν 
την οικονομία με την αειφορία και την 
οικολογική συνείδηση.

 Τη Δευτέρα, 4 Απριλίου, επισκε-
φτήκαμε το Colegiul National de 
Informatica Matei Basarab στην πό-
λη Râmnicu Vâlcea, όπου υποδέχτηκαν 
θερμά οι Ρουμάνοι μαθητές/τριες και 
καθηγητές/τριες όλες τις χώρες που 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα Erasmus+ 
Financial Literacy, a path το conscious 
consumerism. Μετά το καλωσόρισμα, 
χωριστήκαμε σε ομάδες και οι μαθητές/
τριες του C.N I. Matei Basarab μας ξε-
νάγησαν στο σχολείο τους. Έπειτα, ακο-
λούθησαν οι παρουσιάσεις της κάθε 
χώρας με τα αποτελέσματα της έρευ-
νας, με θέμα τη διαχείριση χρημάτων 
από τους νέους, που έγινε πέρυσι, τον 
Νοέμβριο. Η μέρα τελείωσε με έναν 
περίπατο στο κέντρο της πόλης, κατά 
τον οποίο επισκεφτήκαμε μερικά από 
τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης.

Την Τρίτη, 5 Απριλίου, επισκεφτή-
καμε την εταιρεία Boromir όπου έγινε 
λόγος για την ιστορία της επιχείρησης 
και τα προϊόντα που παράγει. Αμέσως 
μετά, ξεναγηθήκαμε στη βιομηχανία και 
είδαμε βήμα προς βήμα πώς παράγο-
νται διάφορα είδη κέικ, μπισκότα και 
άλλα προϊόντα τους. Στη συνέχεια, επι-
σκεφτήκαμε το Μοναστήρι στο Horezu 
και έπειτα παρακολουθήσαμε στο χω-
ριό Olari την τέχνη της αγγειοπλαστι-
κής, μια παράδοση που μεταδίδεται από 
γενιά σε γενιά.

Την Τετάρτη, 6 Απριλίου, επισκεφτή-
καμε το ανοιχτό μουσείο Astra Muzeul 
στo Sibiu, όπου είδαμε πολλά σπιτάκια 
περασμένων εποχών και μάθαμε για 
την ιστορία των προγόνων τους. Με-
τά από αυτό, διακοσμήσαμε κεραμεικά 
αντικείμενα στο μουσείο συμμετέχο-
ντας σε εργαστήρι αγγειοπλαστικής και 

ύστερα ακολούθησε ο περίπατος στο 
κέντρο της πόλης Sibiu, όπου είδαμε 
μερικά αξιοθέατα. Ένα από αυτά ήταν 
"Η γέφυρα με τα ψέματα". Ένας μύθος 
λέει πως όποιος βρίσκεται επάνω στη 
γέφυρα δεν πρέπει να πει ψέματα γιατί 
αλλιώς θα ταρακουνηθεί.

Την Πέμπτη, 7 Απριλίου, παρουσιά-
σαμε την ιστορία του νομίσματος της 
κάθε χώρας στο ξενοδοχείο Ramada 
Hotel. Ακολούθησαν μαθήματα και συμ-
βουλές προς τους νέους για τη διαχεί-
ριση χρημάτων από την κ. Eliza Stan, 
εκπρόσωπο ρουμανικής τράπεζας και 

τον συνεργάτη της. Έπειτα, χωριστήκα-
με σε ομάδες και η κάθε ομάδα είχε να 
παρουσιάσει 10 τρόπους σωστής δια-
χείρισης χρημάτων, έτσι ώστε να μει-
ωθεί η σπατάλη και να επικρατήσει η 
σύνεση κατά τη διάρκεια των αγορών.

Την Παρασκευή, 8 Απριλίου, σαν 
κύριο θέμα είχαμε τον υγιεινό τρόπο 
ζωής. Επισκεφτήκαμε την δημοτική βι-
βλιοθήκη, όπου η διατροφολόγος κ. M. 
Cârjaliu μας μίλησε και μας έδωσε με-
ρικές συμβουλές για τις διατροφικές 
μας συνήθειες. Στη συνέχεια, ο μαθητής 
Rareş Constantin, παγκόσμιος πρωτα-
θλητής στο Καράτε και πρωταθλητής 
της Ευρώπης, μας έδειξε μαζί με τους 
συναγωνιστές του την τέχνη του Καρά-
τε. Τέλος, επισκεφτήκαμε το Δημαρχείο 
της πόλης, όπου γνωρίσαμε τον Δήμαρ-
χο της πόλης Râmnicu Vâlcea και συ-
ζητήσαμε για τις εντυπώσεις μας όσο 
βρισκόμασταν σε αυτήν.  

Μια εβδομάδα γεμάτη έντονα συναι-

σθήματα. Χαρά, συγκίνηση κι ενθουσια-
σμός. Μια εμπειρία που θα παραμείνει 
καλά φυλαγμένη στη μνήμη και στην 
καρδιά. Άλλωστε το μόνο σίγουρο εί-
ναι ότι κάθε φορά που γυρνά κανείς 
από ένα ταξίδι δεν είναι πια ο ίδιος 
άνθρωπος. Έτσι κι εμείς επιστρέψαμε 
πίσω ως νικητές έχοντας πετύχει τον 
απώτερο σκοπό μας, έχοντας αποκτή-
σει γνώσεις με τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο: την εμπειρία, έχοντας δημιουρ-
γήσει δεσμούς με ανθρώπους οι οποίοι 
μπορεί να μη μιλούσαν την ίδια γλώσ-
σα με εμάς όμως έβλεπαν τον κόσμο 
με τα ίδια μάτια…

Οι μαθητές
Κάρτσιου Κυριακή, Τσούλφα Ειρήνη, 
Σαρβανάκη Σοφία
Τσερκινίδης Δημήτρης, Βραδέλης Δη-
μήτρης, Ζαχαροπούλου Ροζαλία, Σβι-
ντρίδη Θεοδώρα
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Την Πέμπτη, 14 Απριλί-
ου 2022, στο πλαίσιο του 
eTwinning project «Τόσο κο-
ντά, τόσο μακριά...», τα συνερ-
γαζόμενα σχολεία πραγμα-
τοποίησαν στο Γενικό Λύκειο 

Τυχερού την πρώτη διά ζώσης 
συνάντηση του προγράμματος, 
το οποίο έχει ως αντικείμενο 
την πολιτιστική κληρονομιά των 
περιοχών στις οποίες έχουν την 
έδρα τους. 

Συγκεκριμένα, το Ελληνι-
κό Λύκειο Αννόβερου, το 2ο 
ΓΕ.Λ. Ορεστιάδας, το 1ο ΓΕ.Λ. 
Αλεξανδρούπολης, το 3ο ΓΕ.Λ. 
Αλεξανδρούπολης, το 4ο ΓΕ.Λ. 
Αλεξανδρούπολης, το ΓΕ.Λ. Σα-
μοθράκης και το ΓΕ.Λ. Τυχερού 
παρουσίασαν έργα των μαθη-
τικών ομάδων eTwinning, τα 
οποία αφορούν μνημεία της 
υλικής, άυλης και φυσικής πο-
λιτιστικής κληρονομιάς του τό-
που τους, χρησιμοποιώντας μια 

σειρά εργαλείων Web 2.0. Πα-
ράλληλα, οι μαθητές/μαθήτρι-
ες και οι εκπαιδευτικοί είχαν 
την ευκαιρία να επισκεφθούν 
το Οικοτουριστικό Κέντρο Λί-
μνης Τυχερού και το Απολιθω-
μένο Δάσος Λευκίμμης, γνωρί-
ζοντας με τον τρόπο αυτό τον 
πολιτιστικό πλούτο της ευρύ-
τερης γεωγραφικής περιοχής 
του Τυχερού. 

Θα θέλαμε να ευχαριστή-
σουμε τον Αντιδήμαρχο της 

Δημοτικής Ενότητας Τυχερού, 
κ. Δημήτριο Δαρούση για τη 
βοήθεια που προσέφερε στην 
επιτυχή διοργάνωση της εκδή-
λωσης όπως και τους μαθητές/
μαθήτριες και τους εκπαιδευτι-
κούς των σχολείων που συνα-
ντήθηκαν στο Τυχερό, εμπλου-
τίζοντας το πρόγραμμα σε όλα 
τα επίπεδα με τη δημιουργικό-
τητά και τη ζωντάνια τους. Ελ-
πίζουμε ότι η συνάντηση αυτή 
θα αποτελέσει την αφετηρία 

για μια εμβάθυνση της γνώ-
σης των μαθητών/μαθητριών 
στα ζητήματα της τοπικής και 
παγκόσμιας πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς αλλά και μια ευκαιρία 
για την περαιτέρω ανάπτυξη 
των βασικών δεξιοτήτων του 
21ου αιώνα. 

Η επόμενη συνάντηση των 
συνεργαζόμενων σχολείων 
θα πραγματοποιηθεί στο νησί 
της Σαμοθράκης τον ερχόμε-
νο Μάιο.

«Τόσο κοντά, τόσο μακριά...»: eTwinning 
συνάντηση στο Γενικό Λύκειο Τυχερού 
Διαδικτυακή συνάντηση των 
συνεργαζόμενων ομάδων που έχουν 
αντικείμενο  την πολιτιστική κληρονομιά 
των περιοχών τους 
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Αναλύσεις

Μακρόν ή Λεπέν;

Τ
ην πρώτη Κυ-
ριακή των προε-
δρικών εκλογών 
στη Γαλλία οι 
υποψήφιοι των 
παλιών κυβερ-

νητικών κομμάτων, δηλαδή 
της κεντροδεξιάς, των σοσι-
αλιστών και των κομμουνι-
στών πήραν αθροιστικά μό-
λις 8,9%. Με πρώτο σταθμό 
τις προεδρικές εκλογές του 
2017, όπου συρρικνώθη-
καν απελπιστικά οι σοσια-
λιστές και με δεύτερο την 
αναμέτρηση της 10ης Απρι-
λίου που τους ακολούθη-
σαν οι Ρεπουμπλικανοί της 
Κεντροδεξιάς καταλήξαμε 
σε ένα δίλημμα μεταξύ Μα-
κρόν και Λεπέν για δεύτερη 
φορά. Γιατί κατεδαφίστηκε 
σε αυτό τον βαθμό το ιδε-
ολογικό μοντέλο ίσχυσε επί 
δεκαετίες; Κατ' αρχάς απο-
τελεί συνέπεια των αποτυχι-
ών των επαναστάσεων του 
20ου αιώνα που γίνεται αι-
σθητή μακροπρόθεσμα και 
σωρευτικά. 

Κατά δεύτερο λόγο, όπως 
ισχυρίζεται ο Ένζο Τραβέρ-
σο, «στην Ευρώπη, αυτό 
που ονομάζεται "μεταφορ-
ντισμός", δηλαδή η χρη-
ματιστηριοποίηση της οι-
κονομίας, η εξάπλωση της 
επισφάλειας σαν κυρίαρχη 
μορφή εργασίας, ο κατακερ-
ματισμός της εργασίας στο 
εσωτερικό των επιχειρήσε-
ων, συνεπάγεται μια κονιορ-
τοποίηση των κοινωνικών 
ταυτοτήτων». Συμπεραίνει 
επίσης ότι η παραδοσιακή 
κουλτούρα της αριστεράς, 
που θεωρούσε την εργατική 
τάξη κοινωνικό και οικονο-
μικό υποκείμενο, κινητήρα 
μιας διαδικασίας χειραφέ-
τησης γύρω από την οποία 
μπορούσαν να συσπειρω-
θούν και άλλα στρώματα 
της κοινωνίας, δεν ανταπο-
κρίνεται στη σημερινή πραγ-
ματικότητα. Αυτό το μοντέ-
λο, όπως ισχυρίζεται, έχει 
καταρρεύσει. Όμως η άποψή 
μας είναι ότι δεν μπορεί να 
καταρρεύσει ο ένας πόλος 
χωρίς να συμπαρασύρει και 
τον άλλο, τον φιλελεύθε-
ρο που μαζί συγκροτούσαν 
το δίπολο της δημοκρατίας, 
όπως συνέβη στη Γαλλία. Τί 
απέμεινε λοιπόν; 

Πόσο διαφέρουν και σε 
τί, Μακρόν και Λεπέν; Στις 
προεδρίες του Ολάντ και 
του Μακρόν, σε ένα κλί-
μα τεταμένο από τις τρο-
μοκρατικές επιθέσεις, η υι-
οθέτηση της ατζέντας της 
άκρας δεξιάς έγινε φανερή. 
Περάσαμε από την κήρυξη 
της κατάστασης  έκτακτης 

ανάγκης στην απαγόρευση 
των διαδηλώσεων για τα 
συνδικάτα που αντιστέκο-
νταν στο νόμο της εργασίας 
με φόντο τις γενικευμένες 
αστυνομικές αγριότητες. Η 
πολιτική διαφωνία και η κοι-
νωνική διαμαρτυρία παρου-
σιάστηκαν σαν απειλές για 
τη δημόσια ασφάλεια ενώ 
εφαρμόζονταν μια πολιτική 
διακρίσεων και καχυποψί-
ας απέναντι στους πληθυ-
σμούς μετααποικιακής κατα-
γωγής που θεωρούνται πηγή 
της τρομοκρατίας. Αν όμως 
ένα αυταρχικό και ξενόφο-
βο κράτος αποτελεί εγγύηση 
ασφάλειας, τότε το Εθνικό 
Μέτωπο θα μοιάζει πάντα 
η πιο αξιόπιστη λύση.

 Στην προεδρία του  Εμα-
νουέλ Μακρόν οι "μεταρ-
ρυθμίσεις" που σφράγισαν 
την πενταετία του ήταν το 
νέο εργασιακό καθεστώς 
που κάνει πιο εύκολες τις 
απολύσεις και προωθεί την 
επισφάλεια, η κατάργηση 
του φόρου επί του πλού-
του (ISF), η μείωση της φο-
ρολογίας επί των επιχειρή-
σεων και άλλες, ανάλογης 
φιλοσοφίας αλλαγές. Πο-
λιτογραφήθηκε ως ο πρό-
εδρος των πλουσίων και 
προκάλεσε έκρηξη μιας πλη-
βειακής οργής με το κίνη-
μα των Κίτρινων Γιλέκων, 
το οποίο αντιμετώπισε με 
όργιο αστυνομικής βίας και 
αυθαιρεσίας. Δρομολόγησε 
την αύξηση του ορίου συ-
νταξιοδότησης από τα 62 
στα 65 χρόνια και χρεώθηκε 
την απότομη πτώση της αγο-
ραστικής δύναμης των λαϊ-
κών στρωμάτων με το ρά-
λι των τιμών στην ενέργεια 
και σε βασικά αγαθά- ζήτημα 
που αποτέλεσε το πρωταρ-
χικό θέμα για τους εκλογείς, 
στο φινάλε της προεκλογι-
κής περιόδου.

 Όλα αυτά προσέφεραν 
στη Μαρίν Λεπέν τη δυνα-
τότητα να εμφανίζεται ως 
εκπρόσωπος του λαού απέ-
ναντι στις ελίτ, των μη προ-
νομιούχων στρωμάτων απέ-
ναντι στους λίγους και τον 
πολιτικό τους εκπρόσωπο 
τον Μακρόν, ενώ παλαιό-
τερα ο ρόλος αυτός ήταν 
αδιανόητος. Η ριζοσπαστική 
δεξιά προτείνει μια ισχυρή 
σύνδεση μεταξύ κοινωνικού 
ζητήματος και ταυτότητας: 
Ο λόγος του Εθνικού Με-
τώπου καταγγέλλει τις κοι-
νωνικές ανισότητες με τον 
πιο ηχηρό τρόπο προβάλ-
λοντας ωστόσο μια αντιδρα-
στική πρόταση: την υπερά-
σπιση των "μικρών Λευκών". 
Πώς όμως άλλαξε η ρητορι-
κή του; Ένας από τους κυ-
ριότερους παράγοντες είναι 
η εκλογική κατάρρευση του 

Κομμουνιστικού Κόμματος. 
Ιστορικά ο φασισμός έβρι-
σκε τον λόγο ύπαρξής του 
στον αντικομμουνισμό, κάτι 
που περιόριζε την εμβέλεια 
του κοινωνικού του λόγου. 
Σήμερα η ακροδεξιά μπορεί 
να ξετυλίγει την κριτική της 
προς τη νεοφιλελεύθερη Ευ-
ρώπη προβάλλοντας κοινω-
νικό πρόσωπο. Αν το Εθνικό 
Μέτωπο απευθύνεται στην 
εργατική τάξη με διαφορετι-
κό τρόπο απ' ότι στο παρελ-
θόν, είναι επειδή οι δομικές 
διαιρέσεις του 20ου αιώνα 
που έφερναν αντιμέτωπους 
φασισμό και κομμουνισμό 
έχουν καταργηθεί. 

Το τέλος του κομμουνι-
σμού έσπασε ένα ταμπού 
και σήμερα πια μεταφασι-
στικά κόμματα διεκδικούν τη 
θέση του υπερασπιστή των 
συμφερόντων των λαϊκών 
τάξεων συμπεριλαμβανο-
μένης της εργατικής τάξης. 
Το Εθνικό Μέτωπο ξέρει να 
συνδυάζει έναν λόγο κατά 
της λιτότητας και του νε-
οφιλελευθερισμού με τον 
εθνοκεντρισμό και τη ξενο-
φοβία. Στην Ιταλία είδαμε 
κάτι παρόμοιο: Η Λέγκα του 
Βορρά έγινε το πρώτο ερ-
γατικό κόμμα στις πιο βιο-
μηχανοποιημένες περιοχές 
της χώρας.

 Σήμερα αντί να προβάλ-
λεται η πολιτική του Μακρόν 
και η θητεία του, προβάλλε-
ται εκβιαστικά για δεύτερη 
φορά ο φόβος για τη Λε-
πέν. Προβάλλεται στον ψη-
φοφόρο ως κριτήριο επιλο-
γής το “μη χείρον", άσχετα 
τι συνιστά το “μη χείρον”, 
με αποτέλεσμα να υπερψη-
φίζεται η νεοφιλελεύθερη 
πολιτική στο πρόσωπο του 
Μακρόν ως το “μη χείρον”. 
Στην Ιταλία για να κρατούν 
εκτός εξουσίας το ΚΚΙ του 
30% και άνω, είχαν υιοθε-
τήσει την απλή αναλογική 
που επέτρεπε σε έναν πε-
ντακομματικό κυβερνητικό 
σχηματισμό να αναπαράγε-
ται μετά από κάθε εκλογική 
αναμέτρηση στην εξουσία, 
με αποτέλεσμα να καταλή-
ξει η Ιταλία μετά της "εξυ-
γίανση" του πολιτικού συ-
στήματος ("Καθαρά χέρια") 
και την περιθωριοποίηση 
των παραδοσιακών δυνά-
μεων, στους Μπερλουσκό-
νι - Γκρίλο - Σαλβίνι και να 
επιβάλλεται ο διορισμός δύο 
τραπεζιτών ως πρωθυπουρ-
γών (Ντράγκι - Μόντι) χωρίς 
αντιδράσεις. Όταν όμως η 
δημοκρατία βιάζεται με τίμη-
μα την εξυπηρέτηση σκοπι-
μοτήτων συνήθως ακολου-
θούν τερατογενέσεις. Γιαυτό 
το δίλημμα Μακρόν ή Λεπέν 
είναι αδιέξοδο.

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Επιστολή

 Κέντρο  Ευημερίας να γίνει 
η Αλεξανδρούπολη

Επιστολή του πρώην Βουλευτή Γιώργου 
Αντωνακούδη  προς τον Γιάννη Λασκαράκη

Α
γαπητέ φίλε Γιάννη

 Με πολύ χα-
ρά διάβασα στην 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ το 
άρθρο σου για τα 
«ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΑ 

ΤΗΣ ΞΗΡΑΣ» και θέλω να σε 
συγχαρώ από καρδιάς γι’ αυτή 
την ιδιαίτερα τιμητική παρουσία 
σε μια τόσο έγκυρη εφημερί-
δα των Αθηνών και μάλιστα με 
πρωτοσέλιδη αναγγελία.  Μα 
και για την πιο τιμητική αναγνώ-
ριση των προσπαθειών και της 
προσφοράς σου στο θέ-
μα αυτό με την συ-
γκινητική επιστολή 
που σου απηύθυ-
νε ο Σεβασμιό-
τατος Μητρο-
πολίτης  μας κ.   
Άνθιμος. 

Σε συγχαίρω 
λοιπόν και σ’ ευ-
χαριστώ παράλλη-
λα για τις μνήμες που 
μας ζωντάνεψες, μνή-
μες από εποχές 
έξοχων αγώνων 
για την πραγμά-
τωση όλων αυ-
τών που αναφέ-
ρεις στο άρθρο σου. Αγώνες για 
το λιμάνι μας, την Εγνατία, τον 
κάθετο οδικό άξονα, το Πανεπι-
στήμιο, το Νοσοκομείο. Αγώνες 
για την Θράκη, τον Έβρο , την 
Αλεξανδρούπολη.

Όλοι μαζί , τοπική αυτοδιοί-
κηση, βουλευτές, εκκλησία, επι-
μελητήριο, τοπικός τύπος,  οι 
φορείς μαζί με το λαό και με 
μεγάλη προσπάθεια  έφεραν τον 
τόπο μας στο επίπεδο που βρί-
σκεται σήμερα. 

Ιδιαίτερα για το λιμάνι μας, 
φίλε Γιάννη , θα μου επιτρέψεις 
να θυμηθώ προσωπικά τις προ-
σπάθειές μας για την αναβάθμι-
σή του , όταν μετά τις εκλογές 
του 1981 , με δική σου παρό-
τρυνση   ανέλαβα την Προε-
δρία του Λιμενικού Ταμείου , 
όπως λεγόταν τότε ο Οργανι-
σμός Λιμένα.  Δεν είχα σχέση με 
τη θάλασσα ούτε με λιμενικές 
δραστηριότητες. Είχα όμως την 
αμέριστη συμπαράσταση και βο-
ήθεια δύο ανθρώπων που αξίζει 
να αναφέρω.

Ένας ήταν ο τότε διευθυντής 
του Γραφείου Ανάπτυξης Έβρου 
, αείμνηστος Νίκος Τομπαΐδης,  
ικανότατο στέλεχος της διοίκη-
σης  , που χρηματοδότησε απλό-
χερα τις μελέτες και τα έργα των 
λιμανιών μας εκείνη την εποχή, 
από τις πιστώσεις του αναπτυξι-
ακού προγράμματος που διαχει-
ρίζονταν το Γραφείο Ανάπτυξης.  

Ο άλλος ήταν ο τότε πρόε-
δρος του ΕΒΕΑ και προσωπικός 
μου αγαπητός φίλος Χριστόδου-

λος Χαμπούρης , που το πάθος 
του για την ανάπτυξη του λιμα-
νιού και οι γνωριμίες του,  δι-
ευκόλυναν τα μέγιστα τις προ-
σπάθειές μας. 

Δεν ήταν εύκολα τα πράγμα-
τα εκείνα τα χρόνια με τις συν-
θήκες και τις αντιλήψεις που 
επικρατούσαν , όπως οι παλαιό-
τεροι θα θυμούνται. Και θέλω με 
την ευκαιρία αυτή να αναφέρω 
χαρακτηριστικά ένα ενδιαφέρον 
χαρακτηριστικό στο τότε Υπουρ-
γείο Δημοσίων Έργων. Με την 

ιδιότητα του Προέδρου 
του Λιμενικού Ταμεί-

ου , σε μια από τις 
καθόδους μου 
στην Αθήνα για 
να προωθήσω 
μελέτες και έρ-
γα στα λιμάνια 
μας , βρέθηκα 

στο γραφείο του 
Διευθυντή Λιμενι-

κών Έργων,  όπου με 
παρέπεμψε ο φίλος τό-

τε υπουργός δημο-
σίων έργων , στον 
οποίο ανέπτυξα με 
πάθος, είναι αλή-
θεια, το όραμα για 

την περιοχή μας και το ρόλο του 
λιμανιού , σύμφωνα πάντα με τη 
μελέτη του ρυθμιστικού σχεδί-
ου  που αναφέρεις και συ στο 
άρθρο σου.  Αφού τελείωσα με 
κοίταξε ο κ. διευθυντής και μου 
είπε: «Κύριε πρόεδρε ,ακούω με 
πολύ ενδιαφέρον το όραμα και 
τις προτάσεις σας, αλλά πείτε 
μου ποιος θα χρηματοδοτήσει 
τέτοια έργα ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ;»

Και πήρε αμέσως την απά-
ντησή μου:

«Κύριε διευθυντά, αν τώρα, 
όπως λέτε, η περιοχή μας είναι 
ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ και ΤΟΠΟΣ 
ΕΞΟΡΙΑΣ, εμείς φιλοδοξούμε με 
τις προτάσεις μας να καταστεί 
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ και ΤΟ-
ΠΟΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ». 

Χαμογέλασε συγκαταβατικά 
και υποσχέθηκε κάθε βοήθεια 
σε ο,τι εξαρτάται από τον ίδιο.

Τελειώνω με κάτι σαν συμπέ-
ρασμα ή δίδαγμα για τους νεώ-
τερους: Καμία κυβέρνηση δεν 
μπορεί να αντισταθεί σε ένα αί-
τημα μιας περιοχής όταν το αίτη-
μα καθίσταται ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ 
και η αγωνιστική διεκδίκηση συ-
νοδεύεται όχι μόνο με συνθήμα-
τα, αλλά με σοβαρά επιχειρήμα-
τα και υπεύθυνες μελέτες. 

Εύχομαι υγεία και καλή  Ανά-
σταση
Πολύ φιλικά
Γιώργος Αντωνακούδης
Πρώην Βουλευτής Έβρου  

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗ  
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Τη Μεγάλη Δευτέρα στην αί-
θουσα συνεδριάσεων του Περι-
φερειακού Συμβουλίου «Γεώργι-
ος Παυλίδης», πραγματοποιήθηκε 
σύσκεψη του Προέδρου του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου Ανα-
τολικής Μακεδονίας- Θράκης 
κ. Χρήστου Παπαθεοδώρου με 

τους Προέδρους των Δικηγορι-
κών Συλλόγων της Περιφέρειας.

Η σύσκεψη έλαβε χώρα κατό-
πιν σχετικής πρωτοβουλίας του 
Προέδρου του Περιφερειακού 
Συμβουλίου και συμμετείχαν σ’ 
αυτήν η Πρόεδρος του Δικηγο-
ρικού Συλλόγου Ορεστιάδας κα. 

Άννα Μεμετζή, η Πρόεδρος του 
Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξαν-
δρούπολης κα. Ζαχαρούλα Τσιρ-
τσίδου, ο Πρόεδρος του Δικη-
γορικού Συλλόγου Ροδόπης κ. 
Δημήτρης Ερελιάδης, η Πρόεδρος 
του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάν-
θης κα. Δέσποινα Χατζηφωτιά-

δου, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Καβάλας κ. Γιώργος 
Γραμμένος και ο Πρόεδρος του 
Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας 
κ. Αναστάσιος Πούλιος.

Συζητήθηκε ο διαφαινόμενος 
σχεδιασμός περί νέου Δικαστι-
κού Χάρτη της Χώρας και ο νέος 

Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρί-
ων, που ανακοίνωσε στην τελευ-
ταία Ολομέλεια των Προέδρων 
των Δικηγορικών Συλλόγων ο κ. 
Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο σχεδια-
σμός αυτός πιθανότατα θα επιφέ-
ρει συγχωνεύσεις και καταργήσεις 
δικαστικών σχηματισμών, επηρε-
άζοντας και τις σχετικές δομές 
της Ανατολικής Μακεδονίας και 
της Θράκης. Τούτο δε, προγραμ-
ματίζεται, χωρίς την απαραίτητη 
διαβούλευση με το Νομικό κόσμο.

Οι κυρίες και κύριοι Πρόεδροι 
εξέφρασαν κοινή θέση, ενάντια 
σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ζητώ-

ντας να παραμείνει αναλλοίωτη 
η υφιστάμενη κατάσταση και να 
διατηρηθούν ως έχουν, τα Δικα-
στήρια της ΑΜΘ. Αποφασίσθηκε η 
κατάρτιση σχετικού υπομνήματος 
με τις απόψεις και τα επιχειρήμα-
τα των έξι Δικηγορικών Συλλό-
γων της Περιφέρειας και η δρο-
μολόγηση περαιτέρω ενεργειών 
σε συνεργασία με τη Διοίκηση 
της Περιφέρειας μας, αναφέρει 
ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης Χρήστος Πα-
παθεοδώρου.

Αναταραχή στον δικηγορικό κόσμο της 
Θράκης αλλαγές στον δικαστικό χάρτη

ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΈΣ 
ΠΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΈΙ ΤΟ ΥΠ. 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΈΡΙΟΧΗ 
ΜΑΣ
                               
Σύσκεψη στην Περιφέρεια ΑΜΘ υπο τον 
Προέδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου 
με τους Προέδρους των Δικηγορικών 
Συλλόγων της ΠΑΜΘ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκηρυσσει

την πλήρωση κενών θέσεων καθηγητών των Τμημάτων: 1) Αρχιτεκτό-
νων Μηχανικών, 2) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογι-
στών, 3) Χημικών Μηχανικών, 4) Θεατρικών Σπουδών και 5) Διοίκησης 
Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με 

θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Αειφορικός Περιβαλλοντικός Σχεδια-
σμός και Αρχιτεκτονική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 745/31-3-2022 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 1-4-2022)
ΑΔΑ: ΩΝΧΨ469Β7Θ-ΡΡ3    
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 26931
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 

ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονι-
κά Συστήματα».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 745/31-3-2022 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 1-4-2022)
ΑΔΑ: 61ΗΠ469Β7Θ-Ι7Κ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή: ΑΡΡ 26934 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα-

θηγητή με θητεία: ΑΡΡ 26936 
Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με 

θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ασύρματες Επικοινωνίες. Εκπομπή, Λή-
ψη και Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 762/4-4-2022 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 4-4-2022)
ΑΔΑ: 6ΞΚΧ469Β7Θ-ΦΘ1    
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 26937
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας Α΄ Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος 
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 

ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Φαινόμενα 
μεταφοράς με εφαρμογές στην Χημική Μηχανική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 745/31-3-2022 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 1-4-2022)
ΑΔΑ: ΨΕΡΤ469Β7Θ-Ι9Ο 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή: ΑΡΡ 26938 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα-

θηγητή με θητεία: ΑΡΡ 26941 
Τομέας Β΄ Χημικής Τεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Φυσικο-

χημείας
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 

ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Διεργασίες 
και συστήματα ηλεκτροχημικής μηχανικής για ενεργειακές εφαρμογές».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 745/31-3-2022 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 1-4-2022)
ΑΔΑ: Ψ6ΛΧ469Β7Θ-ΡΧ7 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή: ΑΡΡ 26942
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα-

θηγητή με θητεία: ΑΡΡ 26945 
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με 

θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Σκηνογραφία με έμφαση στη ¨διευρυ-
μένη¨ σκηνογραφία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 745/31-3-2022 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 1-4-2022)
ΑΔΑ: 6ΘΒΝ469Β7Θ-ΓΟ8    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 26946 
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ και ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, 

με γνωστικό αντικείμενο «Τουριστική Ανάπτυξη και Διαχείριση Κρίσεων».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 745/31-3-2022 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 1-4-2022)
ΑΔΑ: ΨΙ9Δ469Β7Θ-ΚΑΒ    
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 26948
Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις 

είναι στις  14/6/2022
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση 

δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλο-
νται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.
minedu.gov.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέ-
πτονται τις ιστοσελίδες των Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 
και e-mail που αναγράφονται:
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών:  e-mail: archisec@upatras.gr
Ιστότοπος:  www.arch.upatras.gr      τηλ.: 2610- 969354
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &: e-mail: secretary@ece.upatras.gr                   
Τεχνολογίας Υπολογιστών  Ιστότοπος: www.ece.upatras.gr
τηλ.: 2610- 996418-996420-996422-996423-996492-996493
Χημικών Μηχανικών: e-mail: secretary@chemeng.upatras.gr
Ιστότοπος:  www.chemeng.upatras.gr , τηλ.: 2610- 969500-969501-
969502-969503-969505
Θεατρικών Σπουδών:   e-mail: theatrical-studies@upatras.gr
Ιστότοπος:  www.theaterst.upatras.gr , τηλ.: 2610- 962925
∆ιοίκησης Τουρισμού:   e-mail: tourismsecr@upatras.gr

Ιστότοπος:  www.tourism.upatras.gr, τηλ.: 2610- 962875-962876-
962877-962878-962879-962896

Ο Πρύτανης 
  ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

2ος ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΟΣ  ΤΗΣ  ΣΤ’  Κ.Ο.ΜΑ.-Θ
ΖΑΡΙΦΗ  65    - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΤΗΛ   25520 29780
FAX  25520- 29780   
e-mail: ksorestiadas@gmail.com
 Ορεστιάδα     12/04/2022
                       Αρ. Πρωτ.  90

     
Σας παρακαλούμε  να  δημοσιεύσετε την παρακάτω ανακοίνωση 

για να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο 2ος Κυνηγετικός σύλλογος Ορεστιάδας που εδρεύει επί της Ζα-
ρίφη 65 στην Ορεστιάδα πρόκειται να προχωρήσει σε εργασίες ανα-
καίνισης του νέου ιδιόκτητου γραφείου του που βρίσκεται επί της οδού 
Εθνομαρτύρων  105  στην Ορεστιάδα στο ισόγειο τριώροφης οικοδο-
μής. Για το λόγο αυτό διενεργεί μειοδοτικό διαγωνισμό .

   Συγκεκριμένα στο χώρο πρόκειται να γίνουν οι εξής εργασίες : 
Αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων και τροποποίηση των 

ανοιγμάτων στην πρόσοψη του γραφείου.
Κατασκευή νέου WC εντός του χώρου και ανακατασκευή του υπάρ-

χοντος με αντικατάσταση των πλακιδίων και των ειδών υγιεινής.
Κατασκευή εσωτερικής τοιχοποιίας (γυψοσανίδα)  προκειμένου να 

δημιουργηθεί χώρος κουζίνας καθώς και αποθηκευτικός χώρος για τις 
ανάγκες του συλλόγου ,καθώς και τοποθέτηση γυψοσανίδας στην οροφή

Αντικατάσταση πλακιδίων στο σύνολο του δαπέδου καθώς .
Αντικατάσταση των υδραυλικών εγκαταστάσεων 
Αντικατάσταση  και της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του χώρου.
 Χρωματισμός εσωτερικά και εξωτερικά .
Οι ενδιαφερόμενοι  τεχνίτες  μπορουν να απευθύνονται στο γρα-

φείο του συλλόγου στην οδό Ζαρίφη 65  Ορεστιάδα τηλ  25520 29780
Προσφορές  θα γίνονται δεκτές από την  Τετάρτη  27 Απριλίου έως   

την Παρασκευή 6 Μαΐου
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΠΑΛΙΑΤΣΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ .

          ΑΔΑ: 9Ω44ΩΨΟ-8Γ5
Αλεξανδρούπολη,20.04.2022

                                      Αρ. Πρωτ: 12691

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                                                 
   ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/νση Οικ/κών Υπηρεσιών                 
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου,                  
Προμηθειών & Αποθήκης                                                                    
Λ. Δημοκρατίας 306 
68132 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Πληρ: Ελσα Γκουβέντα, 
Τηλ: 2551064231
Mail: guve@alexpolis.gr  

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
Για την προμήθεια

ΦΥΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ ΓΚΑΖΟΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΠΑΘΟ-
ΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστι-
κά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα, για την προμήθεια φυτών, 
σπόρων γκαζόν, λιπασμάτων και φυτοπαθολογικού υλικού, συνολικού 
προϋπολογισμού δαπάνης 72.444,42 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), 
διάρκειας έως 31-12-2022 και με εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προ-
ϋπολογισμό οικ. έτους 2022.

 Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια (α) σπόρων 
γκαζόν, (β) καλλωπιστικών φυτών και δενδρυλλίων, (γ) ζιζανιοκτόνων, 

εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων, βακτηριοκτόνων και (δ) λιπασμάτων, σύμ-
φωνα με την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέ-
της.

      Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 
οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπο-
γραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπο-
γραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Δια-
δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

       Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλε-
κτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι 
την 11η Μαϊου 2022 και ώρα 12:00, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η απο-
σφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 13η Μαϊου 2022 
και ώρα 9.00 πμ.

        Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμε-
τοχής, ποσού:  880,00 € (τμήμα Α), 100,00€ (τμήμα Β), 60,00€ (τμήμα Γ), 
220,00€ (τμήμα Δ).Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότε-
ρα του ενός τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 
υπολογίζεται αθροιστικά. 

        Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 
2551064231).  

        Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικα-
σίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών 
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

       Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, 
άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ, από 
τη δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (Α.Α. Συστ. 157580) και στην 
ιστοσελίδα  www.alexpolis.gr (πεδίο «Διακηρύξεις»).  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ιωάννης Ζαμπούκης



Η ΓΝΩΜΗ
21  AΠΡΙΛΙΟΥ  202212    

 SUDUKU

6 5 7 8

3 9 7 6

8 2

2 5 6 3

5 8

3 1 4 2

8 3

9 8 1 5

9 4 8 2

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.64)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Apr 20 08:03:11 2022 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.68)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Apr 19 09:05:13 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

2 5 1 7 4 9

7 9 8

6 2 1

6 1

5 9 1

2 9

9 5 6

8 9 5

1 5 6 2 9 7

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.49)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Apr 20 08:03:13 2022 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Τρεις φίλοι, ένας ηλεκτρολόγος, ένας μη-
χανικός κι ένας κομπιουτεράς πάνε μια βόλτα 
με το αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή το αυτοκίνη-
το κάνει έναν περίεργο θόρυβο και σταματάει.

Αρχίζουν να αναρωτιούνται τι συμβαίνει και 
να προσπαθούν να βρουν μια λύση, οπότε λέει 
ο ηλεκτρολόγος:

«Πιστεύω ότι φταίνε τα ηλεκτρικά που χά-
λασε το αμάξι!»

Ο μηχανολόγος το σκέφτεται για λίγο και 
λέει:

«Εγώ λέω ότι το πρόβλημα είναι μηχανο-
λογικό!»

Κι έρχεται η σειρά του κομπιουτερά και λέει:
«Εγώ λέω ότι πρέπει να βγούμε και να ξα-

ναμπούμε, μήπως τρέξει!»

* * * * * * 

Συναντιούνται τυχαία στον δρόμο ένα άλογο 
και ένας γάιδαρος που ήταν φίλοι από παλιά.

– Χαθήκαμε, λέει το άλογο στον γάιδαρο. 
Ελα απο το σπίτι να πιούμε ένα καφέ και να 
τα πούμε.

Πηγαίνουν λοιπόν στο σπίτι του αλόγου και 
εκεί ο γάιδαρος βλέπει γεμάτος έκπληξη πως 
ήταν γεμάτο κύπελλα, έπαθλα και βραβεία.

– Πού τα κέρδισες όλα αυτά; ρωτάει.
– Α, αυτά δεν είναι τίποτα, του απαντάει 

το άλογο. Απλά όταν ήμουν πιο μικρός έτρε-
χα σε αγώνες.

Την επόμενη μέρα ήταν η σειρά του γάιδα-
ρου να καλέσει το άλογο σπίτι του…

Τι να κάνω, σκέφτεται, για να εντυπωσιά-
σω το άλογο; Εγώ δεν έχω ούτε βραβεία, ού-
τε έπαθλα.

Πηγαίνει λοιπόν και αγοράζει ένα μεγάλο 
κάδρο με μία ζέβρα και το καρφώνει στο σα-
λόνι. Έρχεται λοιπόν την επόμενη μέρα το άλο-
γο για την επίσκεψη και όπως τον ξεναγεί στο 
σπιτι βλέπει το τεράστιο κάδρο με την ζέβρα.

– Τι είναι αυτό γάιδαρε;
– Α αυτό, δεν είναι τίποτα, απλά όταν ήμουν 

πιο μικρός έπαιζα στην Γιουβέντους!

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Παλιό εύθυμο τραγούδι — Μικρή η 
πυκνότητά της.
2. Ηλεκτροκινούμενοι σιδηρόδρομοι (αρ-
χικά) — Κλαδιά δάφνης.
3. Λίγο… χώμα — Βραχύχρονο φωνήεν 
— Είδος λουλουδιού.
4. Προηγείται συμπεράσματος — Περί-
τεχνο δημιούργημα αράχνης — Σύστημα 
μετάδοσης τηλεοπτικής εικόνας.
5. Συγκρατούν παντελόνι — Τμήμα του 
σακακιού.
6. Χώρος εξέτασης ασθενών — Τραγο-
πόδαρος της μυθολογίας.
7. Έκβαση μάχης — Στιγμιότυπο αθλητι-
κού αγώνα.
8. Κι έτσι το προσεχές μέλλον — Άνετος 
στη συμπεριφορά.
9. Τέτοια μορφή ενέργειας η ηλιακή — 
Έλλειψη εγκράτειας.
10. Αρχικά εφέδρων αξιωματικών — Τέλ-
λος…: λογοτέχνης — Σύνθετο άρθρο.
11. Ιπτάμενα… αρχικά — Τέτοιος λαός οι 
Φοίνικες — Ομόηχα φωνήεντα.
12. Ένα ευγενές αέριο — Όνομα βασιλιά-
δων της Νορβηγίας.
13. Τύραννος της αρχαίας Αθήνας — Κι 
έτσι λέγεται η Ακαδημία της Αθήνας.

          -- Συστατικά --
•  1 κ.γλ. άνηθο, ψιλοκομμένο
• 1 κιλό κατσικάκι (μπούτι ή πλάτη)
• 1 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο
• 1 κιλό μελιτζάνες, κομμένες σε κομμάτια
• Αλάτι
• Πιπέρι
• 1 πρέζα ρίγανη
• 5 κρεμμύδια, ψιλοκομμένα
• 6 κ.σ. ελαιόλαδο
• Χυμό από 1 λεμόνι

• Μισό πράσο, ψιλοκομμένο

  
--  Μέθοδος Εκτέλεσης  --

Μια συνταγή που αξίζει να δοκιμάσετε. Πεντανόστιμο κα-
τσικάκι λεμονάτο με μελιτζάνες. Ένας διαφορετικός τρόπος 
για να φτιάξετε το κατσικάκι την Κυριακή του Πάσχα. Ο 
συνδυασμός του κρέατος με την μελιτζάνα, κάνει την δια-
φορά. Δοκιμάστε το και δεν θα χάσετε! Πρώτα, πλένουμε 
το κρέας, το κόβουμε σε μερίδες και αλατοπιπερώνουμε.

• Σοτάρουμε σε κατσαρόλα το κρέας, με 2 κουταλιές 
ελαιόλαδο.

• Στη συνέχεια, προσθέτουμε στην κατσαρόλα τα κρεμ-
μυδάκια, το πράσο και σβήνουμε με το χυμό λεμονιού.

• Έπειτα, προσθέτουμε και μισό φλιτζάνι νερό και αφή-

νουμε το φαγητό να σιγοβράσει, για 20 λεπτά περίπου.
• Τέλος, προσθέτουμε στο φαγητό τις μελιτζάνες, τον άνη-
θο, τον μαϊντανό, τη ρίγανη, αλάτι, πιπέρι, το υπόλοιπο 
ελαιόλαδο, μισό φλιτζάνι νερό και το αφήνουμε να σι-
γοβράσει, μισή ώρα ακόμη.

• Το κατσικάκι με μελιτζάνες είναι έτοιμο.
• Καλή όρεξη!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Πεντανόστιμο κατσικάκι λεμονάτο με 
μελιτζάνες

Κάθετα
1. Ξάπλα… Ανατολίτη — Γλυκόλαλο πουλί.
2. Περίφημα τα… κάστρα της — Αρχικά μιας 
κρατικής υπηρεσίας.
3. Ο αριθμός 108 — Μια και η αορτή — 
Πρώτα στην… απεργία.
4. Κράτημα… ψάλτη — Ακέραια, πλήρης — 
Το όνομα του προπονητή Χάαν.
5. Μικρή φορητή εστία — Περασμένη… ώρα.
6. Λόγος… διαζυγίου — Παθολογική ψυχι-
κή κατάσταση.
7. Ελέγχουν τα αυτοκίνητα (αρχικά) — Σ' αυ-
τά φτάνουν… οι αδίσταχτοι.
8. Ευγενικός — Ρήγας…: πρωτομάρτυρας 
της Ελληνικής Επανάστασης.
9. Τόπος όπου ασκείται υψηλό λειτούργη-
μα (μτφ.) — Ομπρέλα για προφύλαξη απ' 
τον ήλιο.
10. Γερμανών… ένα — Τύπος αυτοκινήτων 
της Φολκσβάγκεν — Χρησιμοποιείται σε πα-
ρομοιώσεις.
11. Σπασμένο… ράφι — Πολύ φτωχοί, άπο-
ροι (αρχ.) — Δύο έχει η… φανφάρα.
12. Δεν είναι όλα τα νοσήματα (αρχ.) — Βου-
νό του νομού Φθιώτιδας.
13. Δικοί του… οι άνεμοι — Παραδοσιακό 
φιλανδικό λουτρό.



Η ΓΝΩΜΗ
21  AΠΡΙΛΙΟΥ  2022 ΓΝΩΜΗ   13

Ξανά κοντά μας η Περιπέτεια, «The Batman» 
του Ματ Ριβς (Cloverfield, Άσε το Κακό να Μπει, 
Ο Πλανήτης των Πιθήκων: Η Αυγή, Ο Πλανήτης 
των Πιθήκων: Η Σύγκρουση) με τους Ρόμπερτ 
Πάτινσον, Πολ Ντέινο, Ζόι Κράβιτς, Κόλιν Φά-
ρελ, Άντι Σέρκις, Τζέφρι Ράιτ, Τζον Τορτούρο, 
Πίτερ Σάρσγκαρντ, Τζέιμι Λόσον, Μπάρι Κιόγκαν 
& Άμπερ Σιένα...

Υπόθεση: Πάνω από ένα χρόνο τώρα, ο 
Μπρους Γουέιν βυθίζεται στο σκοτάδι της Γκό-
θαμ ως ο Μπάτμαν που σπέρνει τον φόβο στις 
καρδιές των εγκληματιών. Με μόνους συμμάχους 
τον Άλφρεντ και τον Τζέιμς Γκόρντον, ο μοναχικός 
τιμωρός δίνει σάρκα και οστά στην εκδίκηση για 
χάρη των συμπολιτών του. Όταν ένας κατά συρ-
ροή δολοφόνος στοχεύσει στην ελίτ της πόλης, 
ένα μονοπάτι από γρίφους οδηγεί την έρευνα του 
Μεγαλύτερου Ντετέκτιβ του Κόσμου στον υπό-
κοσμο, όπου θα συναντήσει χαρακτήρες όπως η 
Σελίνα Κάιλ/Κατγούμαν, ο Όσβαλντ Κόμπλποτ/
Πιγκουίνος, ο Κάρμαϊν Φαλκόνε και ο Έντουαρντ 
Νάστον/Γρίφος. Όσο η κλίμακα του νοσηρού σχε-
δίου ξεδιπλώνεται, ο Μπάτμαν πρέπει να συνάψει 
καινούριες συμμαχίες, να αποκαλύψει τον ένοχο 
και να αποδώσει δικαιοσύνη για την κατάχρηση 
εξουσίας και τη διαφθορά που έχουν καταστρέ-
ψει την Γκόθαμ Σίτι.
∆ευτέρα: 18:45, 
Τρίτη: 22:00.

Συνεχίζεται η Περιπέτεια 
Φαντασίας, «Φανταστικά 
Ζώα: Τα Μυστικά του Ντά-
μπλντορ» του Ντέιβιντ Γέιτς 
(Ο Χάρι Πότερ και το Τάγ-
μα του Φοίνικα, Ο Χάρι Πό-
τερ και ο Ημίαιμος Πρίγκιψ, 
Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι 
του Θανάτου, Μέρος 1ο & 
2ο, Ο Θρύλος του Ταρζάν, 
Φανταστικά Ζώα και που να 
τα Βρείτε, Φανταστικά Ζώα: 
Τα Εγκλήματα του Γκρίντελ-
βαλντ) με τους Έντι Ρέντμεϊν, 
Τζουντ Λο, Μαντς Μίκελσεν, 
Έζρα Μίλερ, Νταν Φόγκλερ, 
Άλισον Σούντολ, Κάλουμ 
Τέρνερ, Τζέσικα Γουίλιαμς & 
Κάθριν Γουότερσον...

Υπόθεση: Ο καθηγητής 
Άλμπους Ντάμπλντορ γνω-
ρίζει ότι ο πανίσχυρος σκοτει-
νός μάγος Γκέλερτ Γκρίντελ-

βαλντ κινείται για να πάρει 
τον έλεγχο του Κόσμου των 
Μάγων. Ανίκανος να τον στα-
ματήσει μόνος του, αναθέ-
τει στον Μαγικοζωολόγο 
Νιουτ Σκαμάντερ να ηγηθεί 
μιας ατρόμητης ομάδας μά-
γων, μαγισσών και ενός γεν-
ναίου μαγκλ φούρναρη σε 
μια επικίνδυνη αποστολή, 
όπου συναντούν παλιά και 
νέα ζώα και συγκρούονται 
με την ενισχυμένη λεγεώνα 
του Γκρίντελβαλντ. Αλλά με 
τόσα πολλά να διακυβεύο-
νται, πόσο καιρό μπορεί ο 
Ντάμπλντορ να παραμείνει 
αμέτοχος;
Πέμπτη: 19:15, 
Κυριακή: 21:30, 
∆ευτέρα: 22:30, 
Τρίτη: 19:00, 
Τετάρτη: 19:30.

«Φανταστικά Ζώα: Τα 
Μυστικά του Ντάμπλντορ»

Έρχεται το Θρίλερ, «X» του 
Τι Γουέστ (The House of the 
Devil, Το Καταφύγιο του Τρό-
μου 2: Ανοιξιάτικος Εφιάλτης, 
Ο Παράδεισος του Διαβόλου, Η 
Κοιλάδα της Βίας) με τους Μία 
Γκοθ, Τζένα Ορτέγκα, Μάρτιν 
Χέντερσον, Μπρίτανι Σνόου, 
Όουεν Κάμπελ, Στίβεν Γιούρι 
& Σκοτ Μεσκούντι...

Υπόθεση: 1979: Μία παρέα 
νεαρών αποφασίζει να γυρί-
σει μία ταινία πορνό στην ύπαι-
θρο του Τέξας, αλλά όταν οι 
απομονωνόμενοι γέροι οικο-
δεσπότες τους ανακαλύπτουν 
τα σχέδια της παρέας, τα μέλη 
του καστ καταλήγουν να πα-
λεύουν για τη ζωή τους. Ο σε-

ναριογράφος-σκηνοθέτης Τι 
Γουέστ, ένας λάτρης του τρό-
μου και πιστός υπηρέτης του, 
παρουσιάζει ένα εμπνευσμένο 
θρίλερ με πολλές ανατροπές. 
Με φόντο το αγροτικό Τέξας 
του 1979 και με άρτια αναπα-
ράσταση της ατμόσφαιρας της 
εποχής, ο Γουέστ παίζει με τους 
κανόνες και τα στερεότυπα του 
ανεξάρτητου σινεμά και σκη-
νοθετεί ένα δυνατό καστ από 
ανερχόμενους και καταξιωμέ-
νους ηθοποιούς σε μία συναρ-
παστική ταινία-ωδή στο είδος 
του τρόμου.
Πέμπτη: 22:15, Κυριακή: 
00:30*, Τετάρτη: 22:30.

Έρχεται το Θρίλερ, 
«X» του Τι Γουέστ 

Συνεχίζεται η Οικογενειακή Περιπέτεια, 
«Sonic: Η Ταινία 2» του Τζεφ Φάουλερ (Sonic: 
Η Ταινία) με τους Τζιμ Κάρεϊ, Τζέιμς Μάρσντεν, 
Τίκα Σάμπτερ, Νατάσα Ρόθγουελ, Άνταμ Πά-
λι, Σέμαρ Μουρ & τους Παναγιώτη Αποστο-
λόπουλο, Χρήστο Πλαΐνη, Στεφανία Φιλιάδη, 
Ντένη Μακρή, Γιάννη Τσούτσια, Τζωρτζίνα 
Λιώση, Σταύρο Σιούλη, Τάσο Κωστή, Βίνα 
Παπαδοπούλου, Γιάννη Στεφόπουλο, Πάνο 
Τοψίδη, Ανδρέα Ρήγα, Δανάη Τσούμου, Λένα 
Μαραβέα, Άγγελο Λιάγκο, Χρήστο Συριώτη, 
Λίλα Μουτσοπούλου & Γιώργο Σκουφή στην 
μεταγλωττισμένη έκδοση...

Υπόθεση: Αφού εγκαταστάθηκε στο Γκριν 
Χιλς, ο Sonic θέλει να αποδείξει πως είναι 
αληθινός ήρωας. Η ώρα να δοκιμαστεί φτάνει 
με την επιστροφή του Δρ. Ρομπότνικ, ο οποί-
ος αναζητάει, μαζί με τον νέο συνεργάτη του, 
τον Knuckles, ένα σμαράγδι με τη δύναμη να 
αφανίζει πολιτισμούς. Ο Sonic ξεκινάει μαζί 
με τον Tails ένα ταξίδι ανά την υφήλιο, προ-
κειμένου να βρουν το σμαράγδι προτού πέσει 
στα λάθος χέρια.
Κυριακή: 18:45, ∆ευτέρα: 16:00, 
Τετάρτη: 16:45.

«Sonic: Η Ταινία 2» «The Batman»

Cinema
«Ήθελα να πάρω το μοτίβο του σεξ και της βίας που είναι τυπικά ίδιον των πιο φτηνών 

παραγωγών και να κάνω κάτι κατασκευαστικά δημιουργικό με αυτό. «Για μένα, ο τρόμος και 
το πορνό είχαν πάντα αυτή τη συμβιωτική σχέση» 

Ται Γουέστ, σκηνοθέτης του «Χ»

Η ταινία Κινουμένων Σχεδίων, 
«Τα Κακά Παιδιά» του Πιερ Περι-
φέλ με τους Ντένη Μακρή, Χάρη 
Γρηγορόπουλο, Άγγελο Λιάγκο, 
Θάνο Λέκκα, Κατερίνα Τσάβαλου, 
Ιφιγένεια Στάικου, Κωνσταντίνο 
Λάγκο, Μαριάνθη Σοντάκη & Μα-
ρία Πλακίδη στην μεταγλωττισμέ-
νη έκδοση...

Υπόθεση: Στη νέα κωμωδία δρά-
σης της DreamWorks Animation, η 
οποία βασίζεται στη διάσημη σειρά 
βιβλίων των New York Times, μια 
εγκληματική συμμορία από ζωάκια 
που ζουν στην παρανομία θα επι-
χειρήσει την πιο δύσκολη κομπίνα 
της, να γίνουν υποδειγματικοί πο-
λίτες. Δεν έχει υπάρξει ποτέ άλλη 
παρέα πέντε φίλων τόσο κακόφημη 
όσο αυτή των «Κακών Παιδιών», ο 
τολμηρός πορτοφολάς Mr. Wolf, ο 
έμπειρος διαρρήκτης χρηματοκιβω-
τίων Mr. Snake, ο χαλαρός άρχο-
ντας της μεταμφίεσης Mr. Shark, ο 
ευέξαπτος νταής Mr. Piranha και η 
ετοιμόλογη χάκερ Ms. Tarantula. 

Αλλά όταν ύστερα από αμέτρη-
τες ληστείες μέσα στα χρόνια και 
παρουσία στη λίστα με τους πιο 
καταζητούμενους κακοποιούς η 
συμμορία τελικά συλλαμβάνεται, 
ο Mr. Wolf κάνει μια συμφωνία 
(την οποία δεν έχει πρόσθεση να 
τηρήσει) προκειμένου να γλυτώ-
σουν τη φυλακή: Τα Κακά Παιδιά 
θα γίνουν καλά! Υπό την κηδεμονία 
του μέντορά τους, του καθηγητή 
Marmalade, ένα αλαζονικό (αλλά 
αξιολάτρευτο!) πειραματόζωο, τα 
Κακά Παιδιά ξεκινούν να ξεγελά-
σουν τον κόσμο προσποιούμενα 
πως έχουν μεταμορφωθεί! Στην πο-
ρεία, ωστόσο, ο Mr. Wolf αρχίζει και 
συνειδητοποιεί ότι πράττοντας το 
καλό, του προσφέρει αυτό που πά-
ντα αποζητούσε: την αποδοχή των 
άλλων. Έτσι, λοιπόν, όταν ένας νέ-
ος κακός απειλεί την πόλη, μπορεί 
ο Mr. Wolf να πείσει την υπόλοιπη 
συμμορία να γίνουν…. Καλά Παιδιά;
Πέμπτη: 16:45, 
Τρίτη: 16:30.

«Τα Κακά Παιδιά»
Πάσχα με πέντε ταινίες στα «Ηλύσια»

Μ. Παρασκευή &
 Μ. Σάββατο ο 

Κινηματογράφος Ηλύσια 
θα παραμείνει κλειστός
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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
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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: 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011
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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
Πετίνος Λ. Δημοκρατίας 382 (έναντι Ακαδη-
μίας) ✆2551025210
 
ΦΕΡΕΣ 
Ηλιάκη Πλαστήρα 3 ✆25550 22229

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Τιάκας Κύρος 25ης Μαΐου 139 (έναντι Νο-
σοκομείου) ✆2553024010

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Μπέδρελης Χριστόδουλος Αγ. Θεοδωρων 
150 ✆2552029084

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

Παγκόσμια Ημέρα 
Δημιουργικότητας και 
Καινοτομίας

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, είσαι σήμερα αποφασισμένος 
να αξιολογήσεις την μέχρι τώρα στάση 
σου στην κοινωνική ζωή και να βελτιώ-
σεις ορισμένα κακώς κείμενα, προκειμέ-
νου να κάνεις σημαντικά βήματα εξέλι-
ξης και να κερδίσεις ξανά τον σεβασμό 
και τον θαυμασμό του κοινωνικού σου 
περίγυρου!

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, σήμερα απέφυγε όσο 
περισσότερο μπορείς, τα τετριμμένα της 
καθημερινότητας! Έχεις και την ευκαι-
ρία και την διάθεση να διευρύνεις τους 
ορίζοντες σου και να κάνεις καινούργια 
και διαφορετικά πράγματα και απλά να 
περάσεις όμορφα! 

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, θα έχεις την ευκαιρία σήμε-
ρα, να αντιμετωπίσεις με επιτυχία, έναν 
μέχρι τώρα κρυφό σου αντίπαλο ή αντα-
γωνιστή, που τώρα αποκαλύπτεται, αφού 
οι μάσκες πέφτουν! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Καρκίνε, το ζητούμενό 
σου είναι να υπάρχει ισοτιμία, δικαιοσύνη 
κι ισορροπία στις επαφές και τις συνα-
ναστροφές σου και έχεις τον τρόπο να 
το καταφέρεις! 

ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα, ήρθε η στιγμή, να κατα-
λάβεις πως οι λεπτομέρειες, είναι πολύ 
σημαντικές και κάνουν την διαφορά, 
γι'αυτό και δεν πρέπει να τις αμελείς. 
Ιδανική ημέρα η σημερινή, για να ξεκινή-
σεις σωστή διατροφή ή να κάνεις θετικές 
αλλαγές στην εμφάνιση σου! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Σήμερα φίλε Παρθένε, θα έχεις την ευ-
καιρία, να αναπτύξεις με ποικίλους τρό-
πους, τις δημιουργικές πτυχές της προ-
σωπικότητας σου και να αποκτήσεις μια 
πιο χαρούμενη και παιχνιδιάρικη διάθε-
ση και κέφι!
 
ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, ήρθε η ώρα να διορθώσεις 
και να εξομαλύνεις τις συγγενικές σου 
σχέσεις! Είσαι αρκετά διαισθητικός και 
καταφέρνεις να καταλαβαίνεις τις προ-
θέσεις των γύρων σου!Άρπαξε σήμερα 
την ευκαιρία, ώστε να προετοιμάσεις τις 
επόμενες κινήσεις σου στον τομέα του 
σπιτιού και της οικογένειας!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Σκορπιέ, προσπάθη-
σε να επικοινωνείς κυρίως με μηνύμα-
τα, αφού εκφράζεσαι σαφώς καλύτερα, 
μέσα από τον γραπτό λόγο! Επίσης, τα 
αδέρφια κι κάποιοι συγγενείς σου, θα 
παίξουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σου, 
την σημερινή ημέρα! Απολαμβάνεις με 
ποικίλους τρόπους!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Φίλε Τοξότη, σήμερα αποφασίζεις να 
γίνεις πρακτικός και να βρεις λύσεις σε 
όλα σου τα παροντικά προβλήματα! Θα 
ασχοληθείς με τα κεκτημένα σου και 
φυσικά, με ό,τι έχει σημαντική αξία στην 
ζωή σου! Οι ευκαιρίες για να ανακτή-
σεις αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, 
είναι άπειρες!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, σήμερα με την Σελήνη 
στο δικό σου ζώδιο, θα έχεις σίγουρα 
αυξημένη αυτοπεποίθηση, δυναμικό-
τητα και διάθεση για να κάνεις νέα ξε-
κινήματα! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, σήμερα είσαι σαφώς 
πολύ πιο διαισθητικός και θα υπάρξουν 
μάλιστα στιγμές μέσα στην ημέρα, που 
θα θες να είσαι μοναχικός, αλλά και μυ-
στικοπαθής! Προτίμησε λοιπόν, να πα-
ραμείνεις στο παρασκήνιο και ίσως αν 
απομονωθείς, να βρεις τις λύσεις που 
επιθυμείς!

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, ήρθε η ιδανική ημέρα, για 
να κοινωνικοποιηθείς, να αξιολογήσεις 
ορθά τις φιλίες σου, όπως και να οριο-
θετήσεις τις κοινωνικές σου επαφές και 
γνωριμίες! Συγκεκριμένα, με συμμάχους 
τους φίλους σου, πετυχαίνεις στόχους 
και σκοπούς!

Επέτειοι

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

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

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

1. Το 1726 ο Σαρλ Σανσόν κληρονό-
μησε από τον πατέρα του τη θέση 
του Δημίου του Παρισιού, όντας μό-
λις επτά ετών. 

2. Στα ανάκτορα των Βερσαλιών στο 
Παρίσι δεν υπήρχαν τουαλέτες.

3. Το 1740 μία αγελάδα κρίθηκε ένο-
χη για μαγεία στη Γαλλία και εκτε-
λέστηκε.

4. Μία χαρτοπετσέτα με τις υπογραφές 
των Beatles πωλήθηκε το 2001 σε 
δημοπρασία στη Μελβούρνη αντί 
του ποσού των 48.000 δολαρίων! 

5. Η Γαλλία ήταν η πρώτη χώρα που 
επέβαλε στους κατόχους αυτοκινή-
των άδεια και αριθμό κυκλοφορί-
ας, το 1893.

6. Η Πενέλοπι Μπελ ήταν η πρώτη 
φοιτήτρια που πέρασε τις πόρτες 
του πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, το 
1988, μετά από 446 χρόνια ανδρο-
κρατίας.

7. Την Πρωτομαγιά του 2000, 600 
βρετανοί ακτιβιστές φύτεψαν στον 
κήπο του Κοινοβουλίου της χώρας 

τους καρότα, κρεμμύδια και μαρι-
χουάνα! Φυσικά, η αστυνομία, μό-
λις ανακάλυψε τα δενδρύλλια, τα 
ξερίζωσε αμέσως.

8. Όταν το 1694 πέθανε η βασίλισσα 
Μαρία Β’, όλοι οι βρετανοί δικηγό-
ροι, σε ένδειξη πένθους, φόρεσαν 
μαύρες τηβέννους. Τις φορούν μέ-

χρι σήμερα...
9. Το Σόχο, στην καρδιά του Λονδίνου, 

ήταν άλλοτε κυνηγότοπος του Ερρί-
κου Η’. Κάθε φορά που έβλεπε ελά-
φι, ο βασιλιάς φώναζε «Τάλυ-Χο!». 
Όταν έβλεπε κάποιο μικρότερο ζώο, 
φώναζε «Σο-Χο!».

10. Στη Μεγάλη Πυρκαγιά του 1666 
κάηκε το μισό Λονδίνο, αλλά τραυ-
ματίστηκαν μόνο 6 άτομα.

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...



Η ΓΝΩΜΗ
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Είκοσι επτά  (27) χρυσά, 
τρία (3) αργυρά, τρία (3) χάλκι-
να, επτά (7) Πανελλήνια ρεκόρ 
(εκ των οποίων το ένα σε σκυ-
ταλοδρομία) και πολλά ατο-
μικά και ομαδικά ρεκόρ, είναι 
ο εντυπωσιακός απολογισμός 
των επτά παιδιών του Α.Σ. 
ΑμεΑ «ΚΟΤΙΝΟΣ» (δύο αθλη-
τριών και πέντε αθλητών), στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κο-
λύμβησης ΑμεΑ 2022, που δι-
εξήχθη το τριήμερο 15 με 17 
Απριλίου 2022, στο Ολυμπια-
κό κολυμβητήριο της Αθήνας.

Οι  αριθμοί… «δείχνουν» τι 
πέτυχαν οι Πρωταθλητές μας!

Η Μαρία Κυριακίδου (S7, 
SM7), συνέχισε αυτό που τόσο 
καλά ξέρει, με 5 χρυσά, στα:

50 μ. Ελεύθερο Γυναικών, 
100 μ. Ελεύθερο Γυναικών, 
100 μ. Ύπτιο Γυναικών, 50 μ. 
πεταλούδα Γυναικών και σκυ-
ταλοδρομία 4Χ100 μ. ελεύθε-
ρο mixed με Ν.Π.Ρεκόρ.

Η Άννα Μουρατίδου (S10), 
στην παρθενική της εμφάνιση, 
με 3 χρυσά, στα:

50 μ. Ελεύθερο Κορασί-
δων, 100 μ. Ύπτιο Κορασίδων 
με Πανελλήνιο ρεκόρ και σκυ-
ταλοδρομία 4Χ100 mixed με 
Πανελλήνιο ρεκόρ.

Ο Αθανάσιος Ταλιατζής (S8, 
SM8), καταρρίπτοντας πάλι τα 
ρεκόρ του, με 6 χρυσά, στα:

50 μ. Ελεύθερο Παίδων 
με Πανελλήνιο ρεκόρ, 100 μ. 
Ελεύθερο Παίδων με Πανελ-
λήνιο ρεκόρ, 400 μ. Ελεύθερο 
Παίδων με Πανελλήνιο ρεκόρ, 
200 μ. Μεικτή Ατομική Παίδων 
με Πανελλήνιο ρεκόρ, σκυτα-
λοδρομία 4Χ100 μ. Μ.Ο. Αν-
δρών, σκυταλοδρομία 4Χ100 
μ. ελεύθερο Ανδρών.

Ο Ιωάννης Θεολογίδης (S9, 
SM9), γιόρτασε τα γενέθλιά 
του, με 3 χρυσά στα:

200 μ. Μεικτή Ατομική Εφή-
βων με Πανελλήνιο ρεκόρ, 

σκυταλοδρομία 4Χ100 mixed 
με Πανελλήνιο ρεκόρ, σκυτα-
λοδρομία 4Χ100 Μ.Ο., με 1 
αργυρό στα 100 μ. Πρόσθιο 
Εφήβων και με 2 χάλκινα στα 
50 μ. Ελεύθερο Εφήβων και 
100 μ. Ελεύθερο Εφήβων

Ο Νικόλαος Παπαδόπουλος 
(S7, SΒ7), μέσα στους στόχους 
του, με 2 χρυσά στη

σκυταλοδρομία 4Χ100 μ. 
Μ.Ο.  Ανδρών, σκυταλοδρομία 
4Χ100 μ. ελεύθερο Ανδρών 
και 1 αργυρό στα 100 μ. Πρό-
σθιο Ανδρών.

Ο αειθαλής Ευάγγελος Μα-
νουηλίδης (S10), με 2 χρυσά 
στα:

400 μ. Ελεύθερο Ανδρών,   
σκυταλοδρομία 4Χ100 μ. 
ελεύθερο Ανδρών, με 1 αργυ-
ρό στα 100 μ. ελεύθερο Αν-
δρών και με 1 χάλκινο στα 50 
μ. ελεύθερο Ανδρών.

Ο Ολυμπιονίκης μας Δημο-
σθένης Μιχαλεντζάκης (S8), 
στην πρώτη του συμμετοχή με 
τα  «χρώματα» του ΚΟΤΙΝΟΥ, 
με 6 χρυσά στα:

50 μ. Ελεύθερο Ανδρών, 

100 μ. Ελεύθερο Ανδρών, 100 
μ. πεταλούδα Ανδρών, σκυτα-
λοδρομία 4Χ100 μ. ελεύθε-
ρο mixed με Πανελλήνιο ρε-
κόρ, σκυταλοδρομία 4Χ100 μ. 
Μ.Ο. Ανδρών, σκυταλοδρομία 
4Χ100 μ. ελεύθερο Ανδρών. 
Επίσης, πέτυχε Πανελλήνιο ρε-
κόρ, κολυμπώντας Εκτός Συ-
ναγωνισμού στα 50 μ. πετα-
λούδα Ανδρών.

Συγχαρητήρια στις αθλή-
τριες και αθλητές μας, που με 
τις επιδόσεις τους, μας δίνουν 
πολλές υποσχέσεις για τη συ-

νέχεια, τόσο σε Εθνικό, όσο και 
σε Διεθνές επίπεδο.

Συγχαρητήρια στους προ-
πονητές των παιδιών, τη Δάφ-
νη Δεληγιάννη, τον Τάσο Κα-
λιτσάρη, τη Γιώτα Αθανασίου, 
τον Κώστα Τόμπρο, στην αρ-
χηγό της Αποστολής Χρυσού-
λα Δημητροπούλου, καθώς και 
στον Γιάννη Λυμβαίο, για την 
πολύτιμη βοήθεια που πάντα 
προσφέρει στην ομάδα, κατά 
την παραμονή της στην Αθήνα.

33 μετάλλια στο Πανελλήνιο Κολύμβησης 
ΑμεΑ για τον ΑΣ ΑμεΑ «ΚΟΤΙΝΟΣ»

ΈΝΤΥΠΏΣΙΑΣΑΝ ΟΙ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΈΣ/ΤΡΙΈΣ ΤΟΥ ΜΈ ΤΙΣ 
ΈΠΙΔΟΣΈΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 
ΜΈΤΑΛΛΙΏΝ ΤΟΥΣ      

Αναλυτικά οι επιδόσεις της αποστολής από 
τον Έβρο και οι αριθμοί… που «δείχνουν» τι 
πέτυχαν οι Πρωταθλητές μας!

Η ΑΕ Κομοτηνής δεν τα κατάφερε στην τρίτη 
και τελευταία μονομαχία με τον Άρη για μια θέ-
ση στην Pre League της νέας σεζόν. Ηττήθηκε 
στη Μίκρα με 3-1 σετ και μοιραία υποβιβάζεται 
στην Α2 Ανδρών και θα μετέχει τη νέα χρονιά 
στο τρίτο τη τάξει εθνικό πρωτάθλημα, στον 
ίδιο όμιλο με Εθνικό Αλεξανδρούπολης, Έβρο 
Σουφλίου και πιθανότατα Ερμογένη Ξάνθης (αν 
πετύχει την άνοδο από τα μπαράζ και εφόσον 
φυσικά θελήσει να ανέβει).

Η ομάδα του Ηλία Κρεούζη ήταν ανταγωνι-
στική μόνο για δύο σετ. Στο πρώτο αν και κατά-
φερε να αποτρέψει δύο σετ μπολ, με έναν άσσο 
του Μπρουνέτ βρέθηκε πίσω στο σκορ. Παρά την 
κακή ψυχολογία έβγαλε αντίδραση, κατάφερε 
σχετικά εύκολα να ισοφαρίσει αλλά εκεί που θα 
περίμενε κανείς οι Κομοτηναίοι να πάρουν τα 
πάνω τους, έπαθαν καθίζηση και σχεδόν πέτα-
ξαν λευκή πετσέτα στα επόμενα δύο σετ.

Tα σετ: 3-1 (26-24, 20-25, 25-12, 25-18)
ΑΡΗΣ (Πάτρας): Μάντζιος, Μπρουνετ, Γιαμα-

κίδης, Κόκκινος, Μανωλάκης, Πεντίδης, Μπερ-
μπέρογλου (λ)/ Χρηστάκος, Πηλιοκάτερος

ΑΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗ (Κρεούζης): Αραούχο, Σκαρ-
λατίδης, Ζαίμης, Ναζαρένο, Αρμπύρος, Κυρια-
κίδης, Πάντσιος (λ)/ Χατζόπουλος, Γκόνας, Πα-
πάζογλου

 Πικρή ήττα στη Μίκρα από τον Άρη 
και… πτώση στην Α2

Την κατάκτηση του σχολικού πρωτα-
θλήματος βόλεϊ στον Έβρο πανηγυρί-
ζουν οι ομάδες αγοριών και κοριτσιών 
του 3ου Γενικού Λυκείου Αλεξανδρού-
πολης.

Τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια, 
στον τελικό του νομού επικράτησαν 2-0 
σετ του 2ου ΓΕΛ Ορεστιάδας.

Έτσι το 3ο ΓΕΛ θα εκπροσωπήσει 
τον Έβρο στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Σχολικοί Πρωταθλητές Έβρου στο βόλεϊ 
Οι μαθητές και 
μαθήτριες του 3ου ΓΕΛ 
Αλεξανδρούπολης!

Υποβιβάστηκε από 
την Pre League η 
Αθλητική Ένωση 
Κομοτηνής 

Την κατάκτηση του σχολικού πρω-
ταθλήματος χάντμπολ στον Έβρο πα-
νηγύρισαν οι μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ 
Αλεξανδρούπολης. Η ομάδα αγοριών 
του σχολείου κατέκτησε την 1η θέση 
στο νομό επικρατώντας στον τελικό του 
2ου ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης με 24-15.

Το 2ο ΕΠΑΛ εκτός από πρωταθλητής 
Έβρου, αναδείχθηκε και πρωταθλητής 
Θράκης, καθώς Ροδόπη και Ξάνθη δεν 
ανέδειξαν πρωταθλητές.

Έτσι θα εκπροσωπήσει 
όλη την Θράκη στο Πανελ-
λήνιο πρωτάθλημα.

Η σύνθεση του 2ου 
ΕΠΑΛ αποτελείται από τους:

Καμαρούδης Βασίλης
Τσολάκης Παναγιώτης
Τζούμας Αλέξανδρος
Καλλίας Γιάννης
Σωτηράκης Θεόδωρος
Ποντισίδης Νικόλας
Κετίκογλου Ησαΐας
Χατζής Αναστάσης

Πρωταθλητές Θράκης στο χάντμπολ 
Οι μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ 
Αλεξανδρούπολης!


