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Εβρίτικος θρίαμβος…. Ο Άθλος 
Ορεστιάδας στην Volley League 

Μεγάλη επιτυχία που πανηγυρίστηκε έξαλλα. Σε πελάγη ευτυχίας 
βρισκόντουσαν άπαντες στον Άθλο Ορεστιάδας, μετά την 

ιστορική άνοδο στην Α1 βόλεϊ ▶ 8,9

Την Κυριακή οι εσωκομματικές εκλογές 
του ΚΙΝΑΛ, κάλπες σε όλο τον Έβρο

Εκλογή αντιπροσώπων για νέες τοπικές και νομαρχιακές 
οργανώσεις, συνέδρους, αλλά και για το νέο όνομα του κόμματος. 
Ξανά υποψήφια γραμματέας της νομαρχιακής η Αλ. Ποϊραζίδου – 

Τι είπε για νέα στήριξη σε Ζαμπούκη ▶ 5

Την παρέμβαση 
εισαγγελέα ζήτησε 

η Περιφερειακή 
Σύνθεση

Κάνει λόγο για αντιδημοκρατική 
στάση της Διοίκησης, καθώς 
“αρνείται  να παραχωρήσει 
ενημερωτικά έγγραφα στην 
αντιπολίτευση”. Τι απαντά ο 

Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου ΑΜΘ

▶ 6

Αμυντική Συνεργασία 
ΗΠΑ - Ελλάδας:

 Τι προβλέπει

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου 
για τη Τροποποίηση της Συμ-
φωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής 

Συνεργασίας

▶ 8▶ 11

Νέο ενοικιαστή για κατάστημα – Νέο ενοικιαστή για κατάστημα – 
«φιλέτο» ψάχνει το Επιμελητήριο «φιλέτο» ψάχνει το Επιμελητήριο 
Έβρου στη στοά του Έβρου στη στοά του 

Έφυγε από τη ζωή ο αγαπητός Έφυγε από τη ζωή ο αγαπητός 
Αλεξανδρουπολίτης  Κώστας Αλεξανδρουπολίτης  Κώστας 
ΚαργούδηςΚαργούδης

Λαϊκή Συσπείρωση: Παράπονα 
για τα γεύματα που παρέχει το 

Πολυκοινωνικό
Μεγάλες ελλείψεις στις δομές του Πολυκοινωνικού, 

με απώτερο στόχο την ιδιωτικοποίησή του, 
καταγγέλλει η δημοτική παράταξη

▶ 4

ΥΕΘΑ: Τακτικά οπλισμένα 
anti-drone συστήματα σε Έβρο 

και νησιά  

▶ 77

▶ 3 3

▶ 4

Το Αεροδρόμιο 
Αλεξανδρούπολης 
όπως δεν το έχουμε 
ξαναδεί … 

● Ο «Δημόκριτος» έζησε μεγάλες στιγμές την περασμένη Τρίτη 3/5 λόγω της έλευσης 
ξένων ηγετών για την παρουσίαση του LNG

● Μέσα σε λίγες ώρες προσγειώθηκαν πέντε VIP αεροσκάφη, μέσω των οποίων διακι-
νήθηκαν περισσότεροι από 120 ειδικοί επιβάτες  

● Οι υπεύθυνοι διαχειρίστηκαν με επιτυχία ένα σπάνιο σκηνικό… κυκλοφοριακής κίνησης  

● Για πρωτόγνωρες συνθήκες έκανε λόγο ο αερολιμενάρχης κ. Ζαντανίδης
▶ 16
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1889
Οι «Καραβανάδες» (η συντηρητική 
παράταξη της Κρήτης) με ψήφισμά 
τους ζητούν την Ένωση της Κρή-
της με την Ελλάδα (Επανάσταση του 
1889).

1968
Η πιο βίαιη ημέρα του «Γαλλικού 
Μάη», με επίκεντρο το Καρτιέ Λατέν 
(«Ματωμένη Δευτέρα»). Συγκρούσεις 
σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτη-
τών που διαδηλώνουν για την απε-
λευθέρωση των συντρόφων τους 
και της αστυνομίας. 945 τραυματίες, 
από τους οποίους 345 αστυνομικοί 
και 422 συλλήψεις. Το συνδικαλιστι-
κό κίνημα στο πλευρό των φοιτητών.

1974
Παραιτείται ο γερμανός καγκελάριος 
Βίλι Μπραντ, μετά την αποκάλυψη 
υπόθεσης κατασκοπείας υπέρ της 
Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία 
ενεπλάκη ο στενός συνεργάτης του 
Γκίντερ Γκιγιόμ.

2007
Οι πράσινοι πανηγυρίζουν την κατά-
κτηση του 4ου Ευρωπαϊκού
Ο Παναθηναϊκός κατακτά το 4ο του 
Final Four, νικώντας στον τελικό την 
ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 93-91 στο κλει-
στό του ΟΑΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμα-
ντίδης ανακηρύσσεται MVP της διορ-
γάνωσης και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης 
κατακτά το 4ο Κύπελλο Πρωταθλη-
τριών με τον ΠΑΟ και φτάνει τους 19 
τίτλους (μαζί με τα 8 Πρωταθλήμα-
τα Ελλάδος, 6 Κύπελλα και 1 Διη-
πειρωτικό).

2012
Πανωλεθρία του δικομματισμού, με-
γάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά 
κέντρα και είσοδος της ακροδεξι-
άς Χρυσής Αυγής στη Βουλή είναι 
τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλο-
γών, που σηματοδοτούν τη ριζική 
ανατροπή του πολιτικού σκηνικού 
και το «τέλος της μεταπολίτευσης» 
για την πλειονότητα των πολιτικών 
σχολιαστών.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1405
Γεώργιος Καστριώτης, γνωστότερος 
ως Σκεντέρμπεης, εθνικός ήρωας 
των Αλβανών. (Θαν. 17/1/1468)

ΘΑΝΑΤΟΙ
2012
Κώστας Καρράς, έλληνας ηθοποιός 
και πολιτικός. (Γεν. 21/6/1936)

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

3
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Ανατολή - 06:10
Δύση - 20:17

13...20

Πρωταθλητές στις καρδιές μας: 
Δευτεραθλητής Ελλάδας ο Εθνικός στο βόλεϊ

Στις καρδιές και το μυαλό μας είστε εσείς πρωτα-
θλητές. … Αυτό το συναίσθημα έχουν οι Αλεξανδρου-
ολίτες φίλαθλοι για την ομάδα βόλει του Εθνικού. Μια 
ομάδα που το Σάββατο ολοκλήρωσε την λαμπρότερη 
σεζόν στην σπουδαία ιστορία του από το 1970 έως 
και σήμερα. Μια ομάδα που γνώρισε την αποθέωση 
από ένα κοινό που γέμισε ασφυκτικά 1,5 ώρα πριν την 
έναρξη του αγώνα το κλειστό γυμναστήριο. Από έναν 
φίλαθλο κόσμο που ξέρει να αναγνωρίζει αξίες και 
προσφορές. Ο Εθνικός δεν τα κατάφερε μέχρι τέλους. 
Ηττήθηκε το Σάββατο από έναν εξαιρετικό Ολυμπιακό 
και κατέλαβε την 1η θέση στη φετινή σεζόν στο πρω-
τάθλημα, την καλύτερη στην ιστορία ου, πετυχαίνο-
ντας έξοδο για δεύτερη συνεχή σεζόν στα ευρωπαϊκά 
κύπελλα. Ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής στον 
Έβρο, για δεύτερη φορά μετά από το 1996 στην Ορε-
στιάδα. Πανηγύρισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά 
νταμπλ επικρατώντας στην σειρά των τελικών κόντρα 
στον Εθνικό με 3-0 νίκες

6
MAI
2014

23

7...21
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ΑΠΟΨΕΙΣ 3

Μικρογνωμικά

Έφυγε από τη ζωή σήμερα, σε ηλικία 
86 ετών, ο Κώστας Καργούδης. Ένας άν-
θρωπος που είχε συνδέσει για δεκαετίες 
το όνομά του με τον ιστορικό ΜΓΣ Εθνι-
κό Αλεξανδρούπολης δεν βρίσκεται πια 
ανάμεσά μας.

Ένας αγαπητός Αλεξανδρουπολίτης, 
με μεγάλη προσφορά στην πολιτική –  από 
τα πλέον δραστήρια μέλη του ΠΑΣΟΚ τη 
δεκαετία του 80 – και κοινωνική ζωή του 
τόπου, με δημιουργική αυτοδιοικητική 
παρουσία στο πλευρό του Τάσου Σουλα-
κάκη. Για δεκαετίες στο πλευρό του αεί-
μνηστου προέδρου Μιχάλη Παρασκευ-
όπουλου, δίπλα σε όλα τα τμήματα και 
τους αθλητές του ΜΓΣ Εθνικού, μέλος 
διοικήσεων επί σειρά ετών.

«Δεν υπάρχουν σχόλια και πολλά 
λόγια για τον ΚΩΣΤΑ!! Ο ΕΘΝΙΚΟΣ του 
“χρωστάει” μέρος της φήμης του!!! Στο 
τμήμα του ποδοσφαίρου, του Βόλλευ, 
ο αγαπημένος και ανιδιοτελής ΚΩΣΤΑΣ 
δίπλα…

Όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν…
Απο όλες τις θέσεις της διοίκησης…
Και βέβαια να μην ξεχάσουμε να ανα-

φέρουμε πως ο αείμνηστος συμπολίτης 
μας πρόσφερε τις υπηρεσίες του και στην 
τοπική αυτοδιοίκηση υπό την καθοδήγη-

ση του πρώην δημάρχου ΤΑΣΟΥ ΣΟΥΛΑ-
ΚΑΚΗ του οποίου την δημοτική παράταξη 
υπήρξε μέλος την δεκαετία του ’80.

Κώστα Καργούδη όλοι εμείς οι φίλοι 
της μεγάλης οικογένειας του “ΕΘΝΙΚΟΥ” 
σε ευχαριστούμε θερμά, για την μεγάλη 
σου προσφορά ΚΑΛΟ ΣΟΥ “ΤΑΞΙΔΙ” ΦΙ-
ΛΕ ΜΑΣ!» γράφει στο μήνυμά του ο κ. 
Γιάννης Μαλκίδης

Η κηδεία του θα γίνει αύριο ΠΑΡΑΣ-
ΚΕΥΗ στις 17:00 μ.μ από την εκκλησία 
του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ της πόλης μας.

Γ.Π.

Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Καργούδης 

Στην εγκατάσταση δύο νέων πιστοποιημένων και ασφαλών παιδικών χαρών, μία για 
παιδιά και μία για μικρότερα παιδιά, στο πάρκο της οδού Ποιμενίδη, προχώρησε ο Δή-
μος Αλεξανδρούπολης. Ελπίζουμε να… μακροημερεύσουν και να παραμείνουν σε άρι-
στη κατάσταση

Ph
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o  
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ot

(για τις τιμές στην ενέργεια) Πε-
ριμέναμε δραστική παρέμβαση 
από την ΕΕ, η ΕΕ δεν κινήθηκε 
με τις ταχύτητες και την αποτε-
λεσματικότητα που όλοι θα ευ-
χόμασταν… Θα ήταν προτιμότε-
ρο να πάρουμε χρήματα από τις 
Βρυξέλλες παρά να παίρνουμε 
από τον κρατικό προϋπολογισμό.    

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Είπαν

Το γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα 
ανακοίνωσε κοινή εκλογική κά-
θοδο με το κόμμα του Μελανσόν, 
τους Οικολόγους και το Γαλλικό 
Κομμουνιστικό Κόμμα. Καμία έκ-
πληξη από την εξέλιξη αυτή που 
αποτελεί το τελικό στάδιο ενός 
προδιαγεγραμμένου κατήφορου, 
φοβάμαι χωρίς επιστροφή...  

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΙΝΑΛ 

Ο δρόμος της ντροπής

Νέα δυνατότητα ηχητικής 
ανάγνωσης στη ιστοσελίδα του 
∆ήμου

Μία νέα δυνατότητα, αυτήν της ηχη-
τικής ανάγνωσης, αποκτά η ιστοσελίδα 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τους 
πολίτες με προβλήματα όρασης, καθώς 
πλέον έχουν τη δυνατότητα να περιηγη-
θούν ακόμη πιο εύκολα στον ιστότοπο 
του Δήμος Αλεξανδρούπολης.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, αντιλαμ-
βανόμενος την αναγκαιότητα της προσβα-
σιμότητας και θέλοντας να δημιουργήσει 
έναν ιστοχώρο υψηλής ποιότητας με υπη-
ρεσίες ανοιχτές σε όλους τους πολίτες, 
ενσωμάτωσε επιπλέον νέες τεχνολογίες 
προσβασιμότητας στην ιστοσελίδα του, 
με πλήρη πρόσβαση και υποστήριξη και 
για τα άτομα ΑΜΕΑ.

Από ανακοίνωση της παράταξης του 
Βαγγέλη Μυτιληνού «Αδέσμευτη Νέα 
Αυτοδιοίκηση: «Επιτέλους ας γίνει κάτι 
στο δρόμο-βιτρίνα του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης. Εδώ και μεγάλο χρονικό 
διάστημα παραμένει σε κάκιστη κατά-
σταση ο δρόμος που διασχίζει τον οι-
κισμό του Απαλού (η παλιά 
εθνική οδός προς Αλεξαν-
δρούπολη). Είναι ο πρώτος 
δρόμος που αντικρίζουν οι 
ταξιδιώτες και επισκέπτες 
που έρχονται στην Αλεξαν-
δρούπολη... Πολλά και δια-
χρονικά τα παράπονα των 
πολιτών που κατοικούν και 
δραστηριοποιούνται στην 
περιοχή. Καλούμε την Δη-
μοτική Αρχή να λάβει δρά-
σεις. Πρέπει ο Δήμαρχος 
Αλεξανδρούπολης να πι-
έσει την Περιφέρεια ΑΜΘ 
ώστε να αποκατασταθεί 
το βόρειο τμήμα του δρό-
μου Απαλός-Αλεξανδρού-
πολη». Θα προσθέσω και 
την άθλια κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται ο δρόμος 
στο ύψος της Άνθειας… Θα 
συγκινηθεί κανείς; Θα πά-

ρει τις αποφάσεις που πρέπει; Εκτός 
κι αν αυτά τα χάλια εντάσσονται στο 
πλαίσιο της «αναπτυξιακής κοσμογονί-
ας» που βιώνουμε στην Αλεξανδρού-
πολη. Τότε, πάσο!

Κ.Η. 

Αλλαγή πλανήτη; 
Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου, ενόψει 

του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Λοιμώ-
ξεων, ο Καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξε-
ων στην Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, και γ.γ. της 
Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, Νίκος 
Σύψας, αναφέρθηκε στα πολυανθεκτικά 
μικρόβια και συγκεκριμένα στο Candida 
Auris. «Τα επόμενα μεγάλα πρωτοσέλιδα 
όταν θα τελειώσει η πανδημία θα είναι τα 
πολυανθεκτικά μικρόβια στα νοσοκομεία», 

είπε ο καθηγητής ο οποίος σημείωσε ότι 
το συγκεκριμένο μικρόβιο υπήρχε και πριν 
την πανδημία και στοίχιζε πολλές ζωές. 
Ο κ. Σύψας τόνισε ότι η κατάσταση επι-
δεινώθηκε αισθητά κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας αφού, όσοι ήταν υπεύθυνοι για 
την αντιμετώπιση αυτών των προβλημά-
των σταμάτησαν να ασχολούνται με οτι-
δήποτε εκτός από τον κορονοϊό…

Κ.Η.



Η ΓΝΩΜΗ
6 ΜΑΐΟΥ  20224  ΕΒΡΟΣ

Το υπουργείο Εθνικής Άμυ-
νας σε συνεργασία με τα Γε-
νικά Επιτελεία παρακολουθεί 
και εξετάζει τις νέες εξελίξεις 
στον τεχνολογικό τομέα των 
συστημάτων μη επανδρωμέ-
νων αεροχημάτων και, εφό-
σον προκύψει ανάγκη επιχει-
ρησιακής απαίτησης, προβαίνει 
στις απαραίτητες διαδικασί-
ες ενεργοποίησης αντίστοιχου 
προγράμματος. Αυτό ανέφερε 
ο υπουργός Εθνικής Άμυνας 
Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, 
απαντώντας σε ερώτηση που 
κατέθεσε στη Βουλή ο πρό-
εδρος της Ελληνικής Λύσης 
Κυριάκος Βελόπουλος, με θέ-
μα «Τακτικά οπλισμένα anti-
drone συστήματα σε Έβρο και 
νησιά Αν. Αιγαίου και ενοποιη-
μένο δίκτυο αυτών σε επίπεδο 
ηλεκτρονικού πολέμου».

Παράλληλα υπενθύμισε:
-Για την κάλυψη των υφι-

στάμενων επιχειρησιακών ανα-
γκών όλες οι προτάσεις κατα-
σκευής νέων συστημάτων μη 
επανδρωμένων αεροχημάτων, 
καθώς επίσης και τυχόν ανα-
βαθμίσεων των υφισταμένων, 
είτε με προμήθεια είτε με συ-
νεργασία στη συμπαραγωγή, 
αξιολογούνται από τους αρ-
μόδιους φορείς των Γενικών 
Επιτελείων (ΓΕ) και, εφόσον 
κριθεί σκόπιμη, προγραμμα-
τίζεται η υλοποίησή τους, με 
βάση την κείμενη νομοθεσία 
και ανάλογα με τις διατιθέμε-
νες πιστώσεις,

-Συναφώς, στο πλαίσιο 
ασφάλειας του εφοδιασμού 
και της επιχειρησιακής αυτο-
νομίας των ΕΔ εξετάζεται, σε 
κάθε περίπτωση, η δυνατότητα 
συσχέτισης οποιασδήποτε προ-
μήθειας με την εγχώρια αμυ-
ντική βιομηχανία,

-Το ΥΠΕΘΑ υποστηρίζει και 

συγχρηματοδοτεί προγράμ-
ματα Έρευνας & Ανάπτυξης 
(Ε&Α), είτε στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων EDIDP-EDF, 
είτε CatB προγραμμάτων του 
EDA, με την ενεργή συμμετο-
χή ελληνικών φορέων, σε συ-
ναφή τεχνολογικά αντικείμε-
να με αυτό που τίθεται στην 

ερώτηση (σ.σ. κατασκευής μη 
επανδρωμένων οπλισμένων 
ελικοπτέρων).

Στην απάντηση παρατίθε-
νται τα προγράμματα Ε&Α που 
στοχεύουν στην ανάπτυξη συ-
στημάτων μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών σταθερής πτέρυ-
γας (fixed wing) για αποστο-

λές επιτήρησης, παρακολού-
θησης και αναγνώρισης, στην 
ανάπτυξη συστημάτων για 
την αντιμετώπιση απειλών μη 
επανδρωμένων συστημάτων 
αέρος (Counter Unmanned Air 
Systems), καθώς και στην ωρί-
μανση της τεχνολογίας και της 
χρήσης αυτόνομων/ευφυών 

συστημάτων και μη επανδρω-
μένων οχημάτων.

Βολές με πραγματικά 
πυρά την ερχόμενη 
εβδομάδα στον κεντρικό 
Έβρο

Από την Δευτέρα 9 έως και 
την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 
και ώρες από 08:00 έως 18:00 
θα εκτελούνται βολές με πραγ-
ματικά πυρά στο ΠΒ ΨΗΛΟΥ 
ΣΤΑΛΟΥ.

Επικίνδυνη περιοχή χαρα-
κτηρίζεται αυτή που περικλεί-
εται από τα χωριά: ΒΡΥΣΙΚΑ 
– ΑΣΒΕΣΤΑΔΕΣ – – ΚΥΑΝΗ – 
ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟ – ΑΜΟΡΙΟ – 
ΛΑΒΑΡΑ – ΜΑΝΔΡΑ – ΠΡΩ-
ΤΟΚΚΛΗΣΙ – ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙΟ 
– ΑΣΠΡΟΝΕΡΙΟ.

Στην υπόψη περιοχή, τις πα-
ραπάνω ημερομηνίες και ώρες 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ η 
κυκλοφορία ατόμων ή οχημά-
των και ποιμνίων για αποφυγή 
ατυχημάτων.

Παρακαλείται, όποιος με-
τά το πέρας των βολών, βρει 
οποιοδήποτε είδος πυρομαχι-
κού που δεν έχει εκραγεί, ΝΑ 
ΜΗΝ ΤΟ ΑΓΓΙΖΕΙ αλλά να επι-
σημάνει τη θέση του και να ει-
δοποιεί τις πλησιέστερες Αστυ-
νομικές ή Στρατιωτικές Αρχές.

ΥΕΘΑ: Τακτικά οπλισμένα anti-
drone συστήματα σε Έβρο και νησιά

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΘΝΙΚΉΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ 
                               
Βολές με πραγματικά πυρά την ερχόμενη 
εβδομάδα στον κεντρικό Έβρο

Τον έλεγχο του αυτοκίνητου 
του έχασε αλλοδαπός διακινη-
τής στην προσπάθεια του να με-
ταφέρει σήμερα τρεις παράτυ-
πους μετανάστες στην περιοχή 
Μάνδρας -Σουφλίου που είχε 
σαν αποτέλεσμα τον τραυματι-
σμό τους.

Όλοι μεταφέρθηκαν για τις 

πρώτες βοήθειες στο Γενικό 
Νοσοκομείο Διδυμοτείχου. Από 
τους τέσσερεις επιβαίνοντες μό-
νο ο οδηγός κρατήθηκε προλη-
πτικά στο Νοσοκομείο ενώ οι 
υπόλοιποι τρεις μεταφέρονται 
αυτήν ώρα μετά τα απαραίτη-
τα διαδικαστικά στο ΠΡΟΚΕΚΑ 
Φυλακίου.

Ο διακινητής έχασε τον έλεγχο του οχήματος 
στην περιοχή Μάνδρας Σουφλίου

Για παράπονα και ελλείψεις στις 
δομές του Πολυκοινωνικού κάνει λό-
γο η δημοτική παράταξη “Λαϊκή Συ-
σπείρωση” σε ανακοίνωσή της. Κα-
ταγγέλλει σχέδιο υποβάθμισης της 
δομής με στόχο την ιδιωτικοποίη-
σή του.

Αναλυτικά:
“Τους τελευταίους μήνες διατυ-

πώνονται παράπονα για το φαγητό 
που παρέχεται στο πρόγραμμα σίτι-
σης των ηλικιωμένων όπως και για 
τις ελλείψεις υλικών (τρόφιμα, καθα-
ριστικά, πάνες κλπ) στους παιδικούς 
σταθμούς. Το πρόβλημα είναι γνω-
στό στη διοίκηση και έφτασε πια σε 
οριακό σημείο καθώς έχει λήξει στο 
τέλος του 2021 η σύμβαση με τους 
προμηθευτές και ο νέος ηλεκτρονικός 
διαγωνισμός που βρίσκεται σε εξέλι-
ξη από το γραφείο προμηθειών του 
Δήμου ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. 
Ο διαγωνισμός αφορά στην ανάδειξη 
προμηθευτών για είδη παντοπωλείου, 
κρέατα, ψάρια, λαχανικά, είδη αρτο-
ποιείου για την παρασκευή- διανο-
μή φαγητού στους ηλικιωμένους και 
στους παιδικούς σταθμούς Αλεξαν-
δρούπολης, Τραϊανούπολης, Φερών. 
Επίσης αφορά προμήθεια καυσίμων 

για τα υπηρεσιακά οχήματα που με-
ταφέρουν τα γεύματα.

Για να καλυφθούν οι ανάγκες όλο 
αυτό το διάστημα η διοίκηση του Πο-
λυκοινωνικού σύναψε τετράμηνη πα-
ράταση της σύμβασης με τους προ-
ηγούμενους αναδόχους. Και αυτή η 
παράταση όμως έληξε 30/4/22 χωρίς 
μέχρι σήμερα να έχει αναληφθεί κά-
ποια πρωτοβουλία ώστε να αντιμετω-
πιστεί η κατάσταση. Παρότι υπάρχει 
προς τα μέλη του ΔΣ σχετικό ενημε-

ρωτικό έγγραφο αρμόδιου υπαλλή-
λου για την κατεπείγουσα ανάγκη πα-
ράτασης της σύμβασης η πρόεδρος 
δεν συγκαλεί το Διοικητικό Συμβού-
λιο.  Γιατί αλήθεια; Μήπως θέλει να 
κάνει απευθείας ανάθεση όπως συ-
νηθίζει αυτή η δημοτικά αρχή;

Το ξαναλέμε και το φωνάζουμε: 
το Πολυκοινωνικό κατεδαφίζεται σε 
μια στιγμή που λόγω της επίθεσης 
στο εισόδημα, της φτώχειας όλο και 
περισσότεροι άνθρωποι ζητούν  στή-
ριξη στην δύσκολη καθημερινότη-
τα. Η δημοτική αρχή θα κάνει κάτι ή 
(τολμούμε να σκεφτούμε) θα αφήσει 
να ολοκληρωθεί το σχέδιο της υπο-
βάθμισης ώστε να πέσει σαν ώριμο 
φρούτο η ιδιωτικοποίησή του;”

Λαϊκή Συσπείρωση: Παράπονα 
για τα γεύματα που παρέχει 
το Πολυκοινωνικό
Μεγάλες ελλείψεις στις δομές του Πολυκοινωνικού, 
με απώτερο στόχο την ιδιωτικοποίησή του, 
καταγγέλλει η δημοτική παράταξη

Έβρος: Τρεις 
μετανάστες τραυματίες 
σε τροχαίο
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Την Κυριακή 8 Μαϊου στή-
νονται κάλπες σε όλη τη χώρα 
για τις εσωκομματικές εκλογές 
του ΚΙΝΑΛ. Στη Χαριλάου Τρι-
κούπη ελπίζουν ότι θα «πιά-
σουν» τον αριθμό των 206.000 
πολιτών που προσήλθαν πέρσι 
τον Δεκέμβριο στις κάλπες και 
εξέλεξαν ως πρόεδρο του κι-
νήματος τον Νίκο Ανδρουλάκη. 

Αυτή τη φορά, όσοι συμμε-
τέχουν στις εκλογές, θα ψη-
φίσουν τετραπλά: για τοπικές 
οργανώσεις, για νομαρχιακές 
οργανώσεις, για συνέδρους 
και για το νέο όνομα του κόμ-
ματος.

Στον Έβρο αναμένεται να 
στηθούν, από τις  7 το πρωί 
ως τις 7 το απόγευμα, οι ίδιες 
κάλπες που είχαν στηθεί και για 
την εκλογή προέδρου, δηλαδή: 

•  Στην Αλεξανδρούπολη, σε 
δύο σημεία στο Εργατοϋπαλ-
ληλικό Κέντρο και στο Πολυ-
κοινωνικό. 

•  Στις Φέρες, στο δημοτικό 
αμφιθέατρο 

•  Στο Σουφλί, στην αίθου-

σα του δημοτικού συμβουλίου 
•  Στο Διδυμότειχο, εντός 

του Δημαρχείου
•  Στην Ορεστιάδα, στο Ερ-

γατοϋπαλληλικό Κέντρο 
•  Στα Δίκαια, στο πρώην 

δημοτικό κατάστημα 
Τα ονόματα των υποψηφί-

ων για οργανώσεις και συνέ-
δριο θα γινόταν γνωστά χθες, 
καθώς το μεσημέρι έληγε η 
προθεσμία υποβολής υποψη-
φιοτήτων.

Όσοι επιθυμούν να ψηφί-
σουν θα χρειαστεί να έχουν μα-
ζί τους την αστυνομική τους 
ταυτότητα και το αντίτιμο του 
1 ευρώ. 

Για τη διαδικασία 
Την Κυριακή 8 Μαΐου στη 

διάρκεια εσωκομματικής ψη-
φοφορίας για την ανάδειξη 
συνέδρων, στο ΚΙΝΑΛ θα ψη-
φιστεί και η νέα ονομασία του 
κόμματος, με κύριο συστατι-
κό τον όρο «ΠΑΣΟΚ». Όσοι 
προσέλθουν θα κληθούν να 
επιλέξουν την ονομασία του 

κόμματος όπου ανάμεσα στις 
προτάσεις είναι "ΠΑΣΟΚ-Κίνη-
μα Αλλαγής" και "ΠΑΣΟΚ- Δη-
μοκρατική Παράταξη", ενώ δεν 
αποκλείονται να προκύψουν 
και άλλες καθώς και το σήμα 
που θα κυριαρχεί θα είναι ο 
γνωστός ήλιος.

Το σύνολο των συνέδρων 
που θα εκλεγούν ανέρχεται σε 
4602 , οι οποίοι θα κληθούν το 
τριήμερο 20-22 Μαΐου, όπως 

έχει ήδη αποφασιστεί, να εκλέ-
ξουν τη νέα Κεντρική Επιτρο-
πή και τα κεντρικά όργανα του. 
Στο τελικό σώμα του συνεδρί-
ου θα προσκληθούν ακόμη αρι-
στήνδην μέλη καθώς και προ-
σωπικότητες του ευρύτερου 
χώρου.

Εκτός της Κ.Ε και των Κε-
ντρικών Οργάνων του κόμ-
ματος, οι συμμετέχοντες στο 
Συνέδριο πρόκειται να επι-

κυρώσουν πολιτικό κείμενο 
Θέσεων στο οποίο θα προσ-
διορίζεται οι ιδεολογικές και 
πολιτικές αρχές του ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ καθώς και οι βασικές 
προγραμματικές του κατευθύν-
σεις. Βάση αυτών θα εκπονη-
θεί το εξειδικευμένο εκλογι-
κό πρόγραμμα του κόμματος 
τους επόμενους μήνες, στη πο-
ρεία προς τις εκλογές. Το κεί-
μενο αναμένεται να αναρτηθεί 

στη ηλεκτρονική βάση διαλό-
γου του κόμματος, «Ψηφιακή 
Κοινωνία», τις επόμενες μέρες.

Ξανά υποψήφια 
γραμματέας η Α. 
Ποϊραζίδου – Τι είπε για 
νέα στήριξη σε Ζαμπούκη

Την πρόθεσή της να είναι 
και πάλι υποψήφια γραμματέας 
της νομαρχιακής του ΚΙΝΑΛ σ

τον Έβρο εξέφρασε η νυν 
γραμματέας Αλεξάνδρα Πο-
ϊραζίδου. Μιλώντας στον 
Maximum FM 93,6, η κα Ποϊ-
ραζίδου είπε πως εφόσον εκλε-
γεί μέλος της νομαρχιακής με-
τά τις εκλογές της ερχόμενης 
Κυριακής, θα θέσει υποψηφι-
ότητα για τη θέση του γραμ-
ματέα της οργάνωσης.

Ερωτηθείσα για το εάν το 
ΚΙΝΑΛ θα στηρίξει μία νέα, εν-
δεχόμενη υποψηφιότητα του 
Γιάννη Ζαμπούκη στο Δήμο 
Αλεξανδρούπολης, όπως έγινε 
στις προηγούμενες δημοτικές 
εκλογές, είπε πως οι δημοτικές 
εκλογές αργούν ακόμη πάρα 
πολύ και πως προέχουν οι εθνι-
κές. Σημείωσε παράλληλα πως 
«δεν μπορεί να απαντήσει για 
κάτι που θα συμβεί μετά από 
δύο χρόνια, είναι πάρα πολύ 
νωρίς ακόμη… Η γραμματέας 
θα πρέπει να ακολουθήσει τις 
οδηγίες από το κόμμα. Μπο-
ρεί το κόμμα να αποφασίσει να 
μην στηρίξει κανέναν, μπορεί 
να συμβεί ο,τιδήποτε ως τότε. 
Είναι νωρίς ακόμη».

Κ.Η.

Την Κυριακή οι εσωκομματικές εκλογές 
του ΚΙΝΑΛ, κάλπες σε όλο τον Έβρο

ΕΚΛΟΓΉ ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΏΝ ΓΙΑ 
ΝΕΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ 
ΟΡΓΑΝΏΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ      
                               
Ξανά υποψήφια γραμματέας της 
νομαρχιακής η Α. Ποϊραζίδου – Τι είπε 
για νέα στήριξη σε Ζαμπούκη

Την πρόθεσή της να είναι και πάλι υποψήφια 
γραμματέας της νομαρχιακής του ΚΙΝΑΛ στον Έβρο 
εξέφρασε η νυν γραμματέας Αλεξάνδρα Ποϊραζίδου

Στο περιθώριο της λαμπρής τε-
λετής έναρξης της κατασκευής του 
Τερματικού Σταθμού FSRU, επισκέ-
φτηκε τον Οργανισμό Λιμένος Αλε-
ξανδρούπολης ο Πρωθυπουργός 
της Βουλγαρίας Kiril Petkov όπου 

είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο 
και τον Διευθύνων Σύμβουλο της 
ΟΛΑ Α.Ε.

«Με βαθιά πίστη και δέσμευση 
στη στρατηγική συνεργασία των 
δύο χωρών και με δεδομένη την 
εν εξελίξει ανάπτυξη κοινών επεν-
δυτικών projects, συζητήθηκαν συ-
νεργασίες με τα βουλγαρικά λιμά-
νια της Μαύρης Θάλασσας και του 
Δούναβη καθώς και ζητήματα ενερ-
γειακών, οδικών και σιδηροδρομι-
κών δικτύων» σημειώνεται.

Ο Kiril Petkov είχε 
συνάντηση με τον Πρόεδρο 
και τον Διευθύνων 
Σύμβουλο του ΟΛΑ

Ερώτηση για το επικείμενο κλεί-
σιμο του υποκαταστήματος της Τρά-
πεζας Πειραιώς στις Φέρες, και τις 
αρνητικές συνέπειες που θα προκλη-
θούν στους κατοίκους της περιοχής, 
κατέθεσε σήμερα Τετάρτη 4 Μαΐου, η 
Βουλευτής Έβρου και Αν. Τομεάρχης 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ενημέρω-
σης & Επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, 
Αναστασία Γκαρά.

Η κα Γκαρά σημειώνει πως σε πε-
ρίπτωση που προχωρήσει το λουκέτο 
στο υποκατάστημα στις Φέρες, οι κά-
τοικοι - στην πλειοψηφία τους ηλικιω-
μένοι, αγρότες, συνταξιούχοι, ελεύθε-
ροι επαγγελματίες, όπως και στελέχη 
της Αστυνομίας και του Στρατού - θα 
αναγκάζονται να μετακινούνται δεκά-
δες χιλιόμετρα για να εξυπηρετηθούν. 

Παράλληλα, τονίζει πως τα τελευ-
ταία 2,5 χρόνια με τις πολιτικές συρ-
ρίκνωσης και ερήμωσης της υπαίθρου 
που ακολουθεί η κυβέρνηση της ΝΔ, 
αντί για τα απαραίτητα μέτρα στήρι-
ξης των ακριτικών περιοχών, κατα-
γράφεται στον Έβρο μια πρωτοφανής 

αποψίλωση υπηρεσιών που τείνει να 
λάβει τη μορφή «χιονοστιβάδας»: κα-
τάργηση ή συγχώνευση τραπεζικών 
υποκαταστημάτων, δομών εκπαίδευ-
σης και υγείας, δικαστικών υπηρεσι-
ών, υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ, υπηρε-
σιών ΟΓΑ & ΙΚΑ κλπ.

Επιπλέον, υπενθυμίζει πως αντί-
στοιχες αρνητικές εξελίξεις είχαν προ-
ηγηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς 
και σε άλλα σημεία 
του Νομού Έβρου, 
όπως στα Δίκαια και 
τον Πεντάλοφο, για 
τις οποίες προχώρη-
σε σε κοινοβουλευτι-
κές παρεμβάσεις στη 
Βουλή.

Κλείνοντας, αφού 
υπογραμμίζει πως οι 
κάτοικοι του Έβρου 
νιώθουν ξεχασμένοι 
από την κυβέρνη-
ση και αφημένοι στο 
έλεος της ακρίβειας 
και της εγκατάλει-

ψης, ρωτά τους αρμόδιους Υπουρ-
γούς: 

1)Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα 
προχωρήσουν ώστε να διασφαλίσουν 
τη συνέχιση της λειτουργίας του υπο-
καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς 
στη Δημοτική Ενότητα Φερών, καθώς 
και του συνόλου των θέσεων εργα-
σίας σε αυτό;

2)Ποια είναι τα δεσμευτικά μέτρα 
που θα λάβουν για να προστατέψουν 
τη λειτουργία υποκαταστημάτων τρα-
πεζών στον Έβρο που βρίσκονται σε 
κρίσιμα, «ζωτικά» σημεία για την κα-
θημερινότητα των κατοίκων της περι-
οχής, από επικείμενο κλείσιμο;

Παρέμβαση Γκαρά στη Βουλή για το 
κλείσιμο της Τράπεζας Πειραιώς στις Φέρες
Ερώτηση για το επικείμενο κλείσιμο του 
υποκαταστήματός της και τις αρνητικές συνέπειες 
που θα προκληθούν στους κατοίκους της περιοχής 
κατέθεσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 

Στον Οργανισμό Λιμένος 
Αλεξανδρούπολης ο 
Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας
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Με το παρόν δελτίο τύ-
που καταγγέλλουμε την απα-
ράδεκτη και αντιδημοκρατική 
συμπεριφορά της Διοίκησης 
της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης, η οποία 
αρνείται να παραχωρήσει έγ-
γραφα προς ενημέρωση στην 
παράταξη μας! Στη συνεδρία-
ση της 14ης Φεβρουαρίου ε.ε. 
η Διοίκηση είχε εισάγει προς 
συζήτηση εκτός ημερήσιας δι-
άταξης συγκεκριμένο θέμα, επί 
του οποίου η παράταξή μας εί-
χε αιτηθεί παραχώρησης συ-
γκεκριμένων εγγράφων, ώστε 
ο επικεφαλής και οι σύμβουλοι 
να σχηματίσουμε ολοκληρω-
μένη άποψη.

Παρά το γεγονός ότι πα-
ρήλθε διάστημα άνω των 60 
ημερών, τα έγγραφα αυτά δεν 
παραχωρήθηκαν ποτέ στην 

Περιφερειακή Σύνθεση και ως 
εκ τούτου αναγκαστήκαμε να 
κινήσουμε νομική διαδικασία 
και να ζητήσουμε εισαγγελική 
παρέμβαση! Δυστυχώς, αυτός 
είναι ο τρόπος που αντιλαμ-
βάνονται την πολιτική ο περι-
φερειάρχης και οι συνεργάτες 
του προκειμένου να μην απο-
καλυφθεί η ένδεια τους.

Εμείς όμως δεν είμαστε δι-
ατεθειμένοι να παίξουμε στα 
ανόητα παιχνίδια τους. Θα συ-
νεχίσουμε να υπηρετούμε τον 
πολίτη και το καλό του τόπου 
μας, πάντα με πίστη στην ορ-
γανωμένη και συντεταγμένη 
πολιτεία και όπου χρειάζεται 
θα ζητούμε τη συνδρομή της. 
Όσο για τον περιφερειάρχη και 
τους υπόλοιπους, ας ντρέπο-
νται για τις πράξεις τους και 
ας απολογηθούν στους πολί-

τες γιατί εκτός όλων των άλ-
λων, τώρα τους στερούν και 
την ενημέρωση για σημαντι-
κά ζητήματα!

Απάντηση του Προέδρου 
του Περιφερειακού 
Συμβουλίου ΑΜΘ

Χθες, ο πρόεδρος του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ 
εξέδωσε την παρακάτω ανα-
κοίνωση απάντηση: 

Στα 3 χρόνια θητείας της 
παρούσας σύνθεσης του Περι-
φερειακού Συμβουλίου έχουμε 
ζήσει διάφορα σκηνικά άνευ 
νοήματος και τα οποία προ-
σωπικά εδώ και καιρό δε με 
εκπλήσσουν. Ωστόσο, προχθές 
ο κ. Τοψίδης κατόρθωσε να 
με εκπλήξει. Ζήτησε και έλαβε 
εισαγγελική εντολή για γνω-
στοποίηση εγγράφων, αναρτη-
μένων στο διαδίκτυο και προ-
σβάσιμων σε κάθε πολίτη. 

Ειδικότερα, αιτήθηκε αντί-
γραφα εγγράφων περιλαμβα-
νομένων των μελετών, συνο-
δών εγγράφων, συνημμένων 
τοπογραφικών και σχετική 
αλληλογραφία για ένα θέμα 
διατύπωσης γνώμης του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου επί 
της Μελέτης Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων συγκεκριμέ-
νης εταιρίας, που συζητήθηκε 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο 

το Φεβρουάριο. Βεβαίως, από 
τότε ακόμη, είχε κοινοποιηθεί 
σε όλους τους Περιφερεια-
κούς Συμβούλους η ηλεκτρο-
νική ταυτότητα της Μελέτης 
(ΠΕΤ), όπου ο κάθε πολίτης 
μπορεί να δει ολόκληρη τη με-
λέτη, τα συνοδά της έγγραφα 
και τις γνωμοδοτήσεις όλων 

των εμπλεκόμενων φορέων 
και υπηρεσιών. 

Συνεπώς, ο κ. Τοψίδης εί-
χε στη διάθεση του όλα τα αι-
τούμενα έγγραφα ήδη από την 
ημέρα της συνεδρίασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου. 
Αυτά ακριβώς τα έγγραφα και 
τίποτα παραπάνω, του έστειλα 

κι εγώ μετά τη νομική διαδι-
κασία που κίνησε. Δυστυχώς, 
όμως αποδείχθηκε για ακό-
μη μία φορά ότι 3 χρόνια με-
τά την Κομοτηνή, 5-5-2022 
Αριθμ.πρωτ.: Δ.Δ. οικ  έναρξη 
της θητείας του ως Περιφε-
ρειακού Συμβούλου δεν ξέρει 
ούτε τα βασικά.

Την παρέμβαση εισαγγελέα ζήτησε 
η Περιφερειακή Σύνθεση

ΚΑΝΕΙ ΛΟΓΟ ΓΙΑ 
ΑΝΤΙΔΉΜΟΚΡΑΤΙΚΉ ΣΤΑΣΉ ΤΉΣ 
ΔΙΟΙΚΉΣΉΣ, ΚΑΘΏΣ “ΑΡΝΕΙΤΑΙ  ΝΑ 
ΠΑΡΑΧΏΡΉΣΕΙ ΕΝΉΜΕΡΏΤΙΚΑ 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΉΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΉ” 
                               
Τι απαντά ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

ΘΑΣΟΣ

ειδήσειςσύντομες ΚΟΜΟΤΗΝΗΔΡΑΜΑ

«Ναυάγησε» το μεγάλο 
project το οποίο θα άλλα-
ζε οριστικά την όψη της παράλι-
ας ζώνης της πόλης της Καβάλας, κα-
θώς τερματίστηκε η συμβατική σχέση του 
ΟΛΚ με την ανάδοχο εταιρία του έργου 
«ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΕ», η οποία έλαβε την 
έγκριση δόμησης, αλλά όχι την άδεια. ο 
Οργανισμός προχώρησε σε καταγγελία 
της σύμβασης λόγω «παράβασης των 
υποχρεώσεων του αναδόχου, η οποία θα 
έχει ως συνέπεια την κατάπτωση της εγ-
γύησης καλής εκτέλεσης». (ΕΡΤ)

Αναγκαία κρίνει την ενίσχυση της 
Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του 
Σισμανόγλειου Νοσοκομείου Κο-
μοτηνής ο κος Νίκος Σωτηρακό-
πουλος, διευθυντής της Μονάδας. 
Μιλώντας στην ΕΡΤ Κομοτηνής 
σημείωσε ότι είναι απαραίτητοι 
τουλάχιστον δύο γιατροί νεφρο-
λόγοι καθώς ο αριθμός των ασθε-
νών ξεπερνά τους πενήντα.

ΞΑΝΘΗ

Μία νέα δυνατότητα, αυτήν 
της ηχητικής ανάγνωσης, απο-
κτά η ιστοσελίδα του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης για τους 
πολίτες με προβλήματα όρα-
σης. Η πρόσβαση και περιή-
γηση γίνεται απλή για όλους. 
Ειδικά, τα άτομα με πρόβλη-
μα όρασης έχουν πλήρη πρό-
σβαση στο περιεχόμενό της με 
μηχανισμούς ανάγνωσης και 
εκφώνησης κειμένων, εναλ-
λαγή χρωμάτων, πλοήγηση με 
το πληκτρολόγιο, αλλαγή με-
γέθους γραμματοσειράς και 
αντίθεση.

Υπό την Αιγίδα της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ΑΜΘ, θα 
πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 
7-8 Μαΐου στην Ξάνθη, ο 8ος Περι-
φερειακός Διαγωνισμός Εκπαιδευτι-
κής Ρομποτικής που διοργανώνει ο 
WROHellas. Στο φετινό διαγωνισμό 
θα λάβουν μέρος περισσότεροι από 
300 μαθητές από όλους τους νο-
μούς της Περιφέρειάς μας.

Σε 8 μήνες φυλάκιση με 
τριετή αναστολή, καταδικάστη-
κε ο δήμαρχος Δράμας Χριστό-
δουλος Μαμσάκος, για εξύβριση 
δημοτικής υπαλλήλου. Πρόκει-
ται για το γνωστό θέμα που δη-
μιουργήθηκε μέσα από αναρ-
τήσεις στα κοινωνικά δίκτυα με 
χαρακτηρισμούς και εκφράσεις 
κατά του Δημάρχου, στις οποί-
ες  η εργαζόμενη  έκανε  “like”,  
το like εξόργισε τον Δήμαρχο  
όπως ομολόγησε τότε με απο-
τέλεσμα να εκφράσει την αγα-
νάκτησή του, με τρόπο “απαρά-
δεκτο”.  (dramini.gr) 

«Πρώτος προορισμός για εκείνους 
που ταξιδεύουν οδικώς είναι η Θάσος 
και η Σαμοθράκη που πλέον τα νησιά 
γεμίζουν από Ρουμάνους. Ωστόσο τα-
ξιδεύουν γενικά σε όλη τη γραμμή από 
Αλεξανδρούπολη έως Κατερίνη και 
φυσικά Χαλκιδική», δήλωσε για τους 
Ρουμάνους τουρίστες ο Αλίν Μπουρ-
τσέα, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Τουριστικών Πρακτόρων της Ρουμα-
νίας μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

ΚΑΒΑΛΑ 
AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
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Σε δημόσιο ανοικτό πλειο-
δοτικό διαγωνισμό προχωρά 
το Επιμελητήριο Έβρου για την 
εκμίσθωση του ισογείου κα-
ταστήματος ιδιοκτησίας του, 
το οποίο βρίσκεται εντός της 
στοάς του και έχει έκταση 55 
τ.μ. Η τιμή εκκίνησης έχει ορι-
στεί στα 1.400 ευρώ το μήνα 
και κριτήριο κατακύρωσης εί-
ναι η υψηλότερη τιμή που θα 
κατατεθεί από όσους συμμετά-
σχουν στο διαγωνισμό.

Το εν λόγω κατάστημα, το 
οποίο λειτουργεί τα τελευταία 

χρόνια ως μεσιτικό γραφείο, 
θεωρείται «φιλέτο» και ήδη το 
ενδιαφέρον που εκδηλώνεται 
για συμμετοχή στο διαγωνισμό 
είναι εντυπωσιακό. 

Ο διαγωνισμός θα πραγμα-
τοποιηθεί την Αλεξανδρούπο-
λη την Παρασκευή 20 Μαϊου, 
στις 12 το μεσημέρι,  ενώπι-
ον της αρμόδιας Επιτροπής, η 
οποία θα συνεδριάσει δημό-
σια στα γραφεία του Επιμελη-
τηρίου Έβρου. Οι προσφορές 
όσων μετέχουν στον διαγω-
νισμό πρέπει να κατατεθούν 

εγγράφως, στην Γραμματεία 
(Πρωτόκολλο) του Επιμελη-
τηρίου Έβρου μέχρι τις 12 το 
μεσημέρι της 19ης Μαϊου.

Αντικείμενο του διαγωνι-
σμού αποτελεί η εκμίσθωση 
για επαγγελματική χρήση του 
ισογείου καταστήματος με 
αριθμό 2, το οποίο βρίσκεται 
στην οδό Λεωφόρος Δημοκρα-
τίας 307, με είσοδο εντός της 
στοάς. 

Σύμφωνα με την προκήρυ-
ξη, αποκλείεται η χρήση του 

ως κατάστημα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, καθώς επί-
σης απαγορεύεται η λειτουρ-
γία παντός τυχερού ή μηχα-
νικού παιχνιδιού, η παροχή 
παιγνιοχάρτων, του γραφείου 
τελετών, οίκου ανοχής. Η ανά-
πτυξη των δραστηριοτήτων θα 
γίνεται αποκλειστικά εντός του 
καταστήματος και όχι σε εξω-
τερικούς χώρους (πεζοδρό-
μιο, στοά). Σε ό,τι αφορά τις 
πινακίδες ή άλλη εξωτερική 
σήμανση της επιχείρησης που 

τελικώς θα στεγαστεί στο εν 
λόγω κατάστημα, αυτά θα πρέ-
πει πρώτα να εγκριθούν από 
Διοικητική Επιτροπή, ώστε να 
συνάδουν με τον αρχιτεκτονι-
κό σχεδιασμό του κτιρίου.  

Ποιοι μπορούν να λάβουν 
μέρος στο διαγωνισμό

Στον Διαγωνισμό μπορούν 
να λάβουν μέρος φυσικά και 
νομικά πρόσωπα, τα οποία 
είναι νόμιμα εγκατεστημένα 
στην Ελλάδα και είναι μέλη 
του Επιμελητηρίου Έβρου. 

Απαγορεύεται ρητώς, με 
ποινή αποκλεισμού, η συμμε-
τοχή στον διαγωνισμό κάθε 
φυσικού ή νομικού προσώ-
που καθώς και των συγγενι-
κών έως β΄ βαθμού προσώ-
πων αυτού καθώς και των 
νομικών προσώπων που αυ-
τό συμμετέχει, εφόσον βρίσκε-
ται σε δικαστική διαμάχη με το 
Επιμελητήριο Έβρου. 

Ελάχιστο προσφερόμενο 
μηνιαίο μίσθωμα 

Το ελάχιστο μηνιαίο μίσθω-
μα που πρέπει να προσφέρουν 
οι συμμετέχοντες για να είναι 
νόμιμη η συμμετοχή τους στον 
διαγωνισμό δεν μπορεί να εί-
ναι κατώτερο των 1.400 ευ-
ρώ μηνιαίως, με σκοπό την 
ελάχιστη κάλυψη των αντα-
ποδοτικών τελών, μη συμπε-
ριλαμβανομένου του τέλους 
χαρτοσήμου 3,6% με πεντα-
ετή ισχύ, ενώ από 1/6/2023 
δηλαδή μετά το πρώτο έτος 
της μίσθωσης, η ετήσια ανα-
προσαρμογή του μισθώματος 
θα γίνεται σύμφωνα με τον 
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, 
όπως αυτός ορίζεται από την 
Ε.Σ.Υ.Ε, επί του καταβαλλόμε-
νου μισθώματος του εκάστοτε 
προηγούμενου δωδεκαμήνου. 

Κ.Η.

Νέο ενοικιαστή για κατάστημα – 
«φιλέτο» ψάχνει το Επιμελητήριο Έβρου

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΧΏΡΟ 55 Τ.Μ., ΕΝΤΟΣ 
ΤΉΣ ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΉΤΉΡΙΟΥ, 
ΜΕ ΤΉΝ ΤΙΜΉ ΕΚΚΙΝΉΣΉΣ ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΑ 1.400 ΕΥΡΏ ΤΟ ΜΉΝΑ      
                               
Οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού

Για τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
και περισσότερες πληροφορίες, 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στην κα Αναστασία 
Γαβριήλ, κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες (2551026223)

Σε δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό προχωρά 
το Επιμελητήριο Έβρου για την εκμίσθωση του ισογείου 

καταστήματος ιδιοκτησίας του, το οποίο βρίσκεται εντός της στοάς

Ιδιαίτερα ανακουφιστική 
ήταν η υπογραφή της απόφα-
σης από τον Υπουργό και τον 
Υφυπουργό Προστασίας του 
Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο και 
Ελευθέριο Οικονόμου αντίστοι-
χα, σχετικά με την πρόσληψη 
250 νέων Συνοριοφυλάκων 
στον Έβρο.

Μέσα στην εβδομάδα ανα-
μένεται η έκδοση της σχετικής 
προκήρυξης από το Αρχηγείο 
της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ 
η όλη διαδικασία πρόσληψης 
και εκπαίδευσης, σύμφωνα με 
την ανακοίνωση του Υπουργεί-
ου, αναμένεται να ολοκληρωθεί 
στις αρχές του επόμενου έτους.

Είναι μια απόφαση, που δίνει 

κουράγιο στους Συνοριοφύλα-
κες, οι οποίοι εδώ και αρκετό 
καιρό είχαν επισημάνει την κα-
θυστέρηση γύρω από το θέμα, 
ενώ τώρα βλέπουν να δρομο-
λογούνται οι διαδικασίες. Η σε-
ζόν, σύμφωνα με τον πρόεδρο 
της Ένωσης Συνοριοφυλάκων, 
Χρυσοβαλάντη Γιαλαμά, έχει 
ανοίξει. Οι ροές είναι πολλές, 
οι προκλήσεις καθημερινές, επι-
σημαίνοντας ότι δεν περισσεύ-
ει κανείς.

Αυτοί οι 250 νέοι συνοριο-
φύλακες είναι πολύ χρήσιμοι, 
όπως ανέφερε μιλώντας στην 
ΕΡΤ Ορεστιάδας, τώρα που οι 
πρώτοι συνάδελφοι, οι οποί-
οι έχουν συμπληρώσει χρό-

νια υπηρεσίας θα ερωτηθούν 
αν θέλουν να συνεχίσουν ή να 
αποχωρήσουν από το Σώμα. 
Υπάρχει ένας αριθμός 20 περί-
που ένστολων, που από τον Σε-
πτέμβριο θα έχουν το δικαίωμα 
να συνταξιοδοτηθούν. Εδώ οι 
νέες προσλήψεις θα καλύψουν 
και τα κενά, που θα δημιουρ-
γηθούν από μια πιθανή απο-
χώριση τους.

Όπως διευκρίνισε υπήρχαν 
δυο αιτήματα, που είχαν προτα-
θεί στους αρμοδίους αλλά δεν 
εισακούσθηκαν και αφορούσαν.

α)Την ξεχωριστή προκήρυξη 
100 συνοριοφυλάκων για τις 
νευραλγικές υπηρεσίες ΠΡΟ-
ΚΕΚΑ και ΚΥΤ, ώστε να ενισχύ-
ονται οι περιπολίες στο ποτάμι, 
εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, κα-
θώς και την κατά τόπους έξτρα 
μοριοδότηση, ώστε οι νέοι συ-
νάδελφοι να μένουν στον τόπο, 

που καλούνται να υπηρετήσουν 
και όχι να διαμένουν σε μεγάλη 
απόσταση από την έδρα υπη-
ρεσίας τους.

«Η ανάγκη είναι μεγάλη στην 
πρώτη γραμμή , κοντά στο πο-
τάμι μαζί με την ανάγκη να με-
ταφέρουμε στους νέους συ-
ναδέλφους την αγάπη και τον 
ρομαντισμό για την δουλειά 
τους, ώστε να προσφέρουν το 
μέγιστο και το καλύτερο των 
δυνατοτήτων τους» τόνισε με 
έμφαση ο κ. Γιαλαμάς.

Στην νέα προκήρυξη, ευχής 
έργο θα είναι να ισχύσει η μο-
ριοδότιση των 5 μονάδων που 
αφορά παιδιά από τον Έβρο, 
καθώς και η αύξηση των ορίων 
ηλικίας στους υποψηφίους, κά-
τι που θα κρατήσει μακριά τους 
νέους ανθρώπους της περιο-
χής, από την ξενιτιά.
Ertnews.gr

Ανακούφιση και προβληματισμός 
για τους 250 Συνοριοφύλακες στον Έβρο
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης 
Συνοριακών Φυλάκων του νομού
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Επιμέλεια Γιώργος 
Πανταζίδης

Ο Άθλος Έγραψε ιστορία. Η 
ομάδα της Ορεστιάδας πανη-
γυρίζει την άνοδο στην μεγά-
λη κατηγορία του ελληνικού 
βόλεϊ. Επικράτησε στο σχεδόν 
κατάμεστο Νίκος Σαμαράς με 
3-0 σετ (25-21, 25-15, 25-13) 
του Φίλιππου Βέροιας και με 
2-0 νίκες πήρε το εισιτήριο για 
τη μεγάλη κατηγορία, υποβιβά-
ζοντας παράλληλα την ομάδα 
της Ημαθίας στην Pre League

Ο Έβρος επιστρέφει εκεί 
όπου δικαιωματικά ανήκει

Ο Άθλος Ορεστιάδας γί-
νεται η τρίτη ομάδα από τον 
Έβρο που θα αγωνιστεί στη 
Volley League μετά τον Α.Ο. 
Ορεστιάδας και τον Εθνικό 
Αλεξανδρούπολης.

Η άνοδος αυτή είναι μία με-
γάλη επιτυχία για τον βόλεϊ 
του Έβρου που στο παρελθόν 
έχει ζήσει μεγάλες στιγμές.

Τα σετ: 3-0 (25-21, 25-15, 

25-13)
Α.Σ. ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

(Θοδωρής Χουσίδης): Κα-
ψαλιάρης, Ριζόπουλος, Στοϊ-
λούδης, Φερέιρα, Ντα Σίλβα, 
Αλεξάκης / Αρχοντούδης (λ), 
Διαμαντίδης (λ), Καζαντζίδης, 
Ράπτης.

Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ (Τάκης Χριστοφορίδης): 
Γιάγκος, Βαρβεσιώτης, Στου-
ντζίνσκι, Χουάν, Γραμμενούδης, 
Στεφανίδης / Μιχελάκης (λ), 
Κουπατσιάρης, Σιούτης, Ντου-
ντούδης.

Οι δηλώσεις προπονητή 
και παικτών μετά την 
ιστορική άνοδο

Σε πελάγη ευτυχίας βρισκό-
ντουσαν άπαντες στον Άθλο 
Ορεστιάδας, μετά την ιστορι-
κή άνοδο στη Volley League.

Η μητρόπολη του βόλεϊ επι-
στρέφει στη μεγάλη κατηγορία 
του ανδρικού βόλεϊ, με προ-
πονητικό επιτελείο να μιλούν 
για έναν… άθλο από τον Άθλο 

Ορεστιάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις 
τους:

Ο προπονητής του Άθλου 
Ορεστιάδας Θοδωρής Χουσί-
δης δήλωσε: «Η άνοδος αυ-
τή σημαίνει ότι η μητρόπολη 
του βόλεϊ, η Ορεστιάδα έχει 
σφυγμό και παλμό. Ο Άθλος 
έχει ακαδημίες, δυναμική για 
να κάνει κάτι καλό γενικότερα 
στο χώρο του βόλεϊ.

Ανέλαβα την ομάδα στις 
αρχές του έτους και ήταν όλο 
αυτό το διάστημα πολύ πιε-
στικό. Κληθήκαμε να εκπλη-
ρώσουμε ένα δύσκολο έργο 
και το φέραμε εις πέρας. Είναι 

Ο Άθλος Ορεστιάδας στους 
μεγάλους του ελληνικού βόλεϊ

ΕΒΡΙΤΙΚΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΟΥ 
ΠΑΝΉΓΥΡΙΣΤΉΚΕ ΕΞΑΛΛΑ. 
Ο ΝΟΜΟΣ ΜΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ 
ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΙΚΑ 
ΑΝΉΚΕΙ     

Σε πελάγη ευτυχίας βρισκόντουσαν 
άπαντες στον Άθλο Ορεστιάδας, μετά την 
ιστορική άνοδο στη Volley League.
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Διαιτητές από το Κιλκίς ορίστηκαν στο ματς του 
Ιπποκράτη με την Προσοτσάνη στην Αλεξανδρούπο-
λη, διαιτητές από την Πιερία σε αυτό του Άρη Πετει-
νού με τον Καμπανιακό στην Χαλάστρα, ενώ από την 
Χαλκιδική είναι η τριπλέτα στο παιχνίδι του Πανθρα-
κικού με τον Βύρωνα στην Καβάλα.

Οι αναμετρήσεις της 1ης αγωνιστικής στον 1ο όμι-

λο των μπαράζ ανόδου για την Γ’ Εθνική διεξάγονται 
την Κυριακή 8 Μαΐου στις 16:00.

Αναλυτικά:
Γήπεδο Δραγάνας: Ιπποκράτης – Προσοτσάνη (Δρα-

γούσης, Ζιγκερίδης, Μαυρίδης – Κιλκίς)
Γήπεδο Χαλάστρας: Καμπανιακός – Άρης Πετεινού 

(Ασλανίδης, Τσικλιτάρη, Κουτσικανίδης – Πιερίας)
Βερούλειο: Βύρων Καβάλας – Πανθρακικός (Κόκ-

κινος, Κούρας, Τσιρώνας – Χαλκιδικής)
Sportsaddict.gr

Αρχίζουν την Κυριακή οι μάχες 
του Ιπποκράτη για άνοδο

Οι διαιτητές της πρεμιέρας στα 
μπαράζ ανόδου για την Γ’ Εθνική

ημέρα γιορτής και επιστροφής 
του βόλεϊ της Ορεστιάδας στη 
Volley League. Είμαστε όλοι 
πανευτυχείς.

Είχα τη χαρά και τη τιμή να 
βρίσκομαι στον ΑΟ Ορεστιά-
δας και να ζήσω την άνοδο του 
2014 ως παίκτης και το 2022 
ως προπονητής του Άθλου 
Ορεστιάδας. Το να βλέπεις το 
γήπεδο γεμάτο είναι κάτι που 
δεν το συναντάς κάθε μέρα. 
Μας γεμίζει ελπίδα να βλέπου-
με παιδιά στο γήπεδο που σή-
μερα ήταν πάρα πολλά.

Αφιερώνω την επιτυχία 
στην οικογένειά μου που με 
ανέχεται, στους γονείς μου και 
στους δικούς μου ανθρώπους. 
Στους φανερούς και κρυφούς 
υποστηρικτές αλλά ιδιαίτερα 
θέλω να το αφιερώσω σε έναν 
δικό μου άνθρωπο που χάσαμε 
πέρυσι αδίκως, τον Κωνσταντί-
νο Τοτολίδη».

Ο κεντρικός του Άθλου 
Ορεστιάδας Βασίλης Στοϊ-
λούδης συμπλήρωσε: «Μεγά-
λη επιτυχία για τη πόλη και το 
σύλλογο. Ευχαριστούμε τον 
κόσμο που ήταν κοντά μας 
και μας στήριξε. Ήταν δύσκο-

λη αγωνιστική χρονιά με πολλά 
ταξίδια και υποχρεώσεις. Ήμα-
σταν όλοι συνεπής και οι κό-
ποι μας ανταμείφθηκαν. Ήταν 
πραγματικά ένας άθλος. Νιώ-
σαμε όλοι μία ανατριχίλα με 
τόσο γεμάτο γήπεδο. Μοναδι-
κό συναίσθημα. Ελπίζω πως ο 
κόσμος και του χρόνου θα είναι 
κοντά στην ομάδα και θα την 
στηρίζει. Έχουμε να δείξουμε 
πολλά στη Volley League».

Το λίμπερο του Άθλου Ορε-
στιάδας Σταυρός Αρχοντούδης 
είπε: «Υπήρχε άγχος λόγω της 
κρισιμότητας του παιχνιδιού. 
Δώσαμε όλοι τον καλύτερό 
μας εαυτό και όσο κυλούσε 
το παιχνίδι γινόμασταν καλύ-
τεροι. Ο κόσμος ήταν πολύς 
και κατέκλυσε το γήπεδο. Ου-
σιαστικά παίξαμε τρία πλέι οφ 
ανόδου που όλες ήταν δύσκο-
λες. Αξίζουν συγχαρητήρια στη 
διοίκηση, ιδιαίτερα στον πρόε-
δρο κ. Τσολακίδη γιατί σήκωσε 
και αυτός το δικό του γολγο-
θά, όπως επίσης και στο κό-
σμο που μας στήριξε από τη 
1η αγωνιστική μέχρι σήμερα».

Το λίμπερο του Άθλου Ορε-
στιάδας Βαγγέλης Διαμαντί-

δης τόνισε: «Είναι η δεύτερη 
φορά που πανηγυρίζω άνοδο 
στην Ορεστιάδα. Η πρώτη ήταν 
το 2014 με τον ΑΟ και τώρα 
με τον Άθλο. Είμαι ευτυχισμέ-
νος που στο τέλος πετύχαμε το 
στόχο μας και ανεβήκαμε κα-
τηγορία. Για την πόλη σημαίνει 
πάρα πολλά γιατί διψάει για το 
βόλεϊ και εδώ και πολλά χρό-
νια που ήταν σε χαμηλότερες 

κατηγορίες δεν το απολάμβα-
νε. Αφιερώνω την επιτυχία αυ-
τή στην οικογένειά μου και σε 
όλη την Ορεστιάδα».

Ο ακραίος του Άθλου Ορε-
στιάδας Δημήτρης Ριζόπουλος 
δήλωσε: «Η σημερινή μέρα εί-
ναι ιστορική για την ομάδα και 
την πόλη. θα πρέπει να είναι 
όλοι περήφανοι για αυτή την 
ομάδα. Όλη τη χρονιά και από 

τον Αύγουστο που ξεκινήσαμε 
παλεύαμε για αυτό το στόχο. 
Άλλες ομάδες μας υποτίμησαν, 
άλλοι έχριζαν φαβορί άλλους 
αλλά εμείς ξέραμε από την αρ-
χή τι μπορούμε να κάνουμε και 
που μπορούμε να φτάσουμε. 
Πιστεύαμε στους εαυτούς μας. 
Περάσαμε δυσκολίες, αλλά τις 
ξεπεράσαμε ως οικογένεια. Σή-
μερα ο Άθλος πέτυχε έναν τε-

ράστιο άθλο. Πρώτα απ’όλα 
το αφιερώνω στο κόσμο της 
Ορεστιάδας που είναι μία πό-
λη καθαρά βολεϊκή με μεγάλη 
ιστορία. Φυσικά το αφιερώνω 
στην οικογένειά μου, στους γο-
νείς μου, στον αδερφό μου που 
είναι τα στηρίγματά μου σε ότι 
και αν κάνω δίνοντας μου το 
κάτι παραπάνω για να πετυ-
χαίνουμε άθλους».
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Προβληματισμοί

Μπέρτολτ Μπρεχτ: «Μάνα Κουράγιο»
Δοκιμασία δίχως ήρωες

Ο 
κόσμος δε διψούσε για κα-
λοσύνη, διψούσε για αίμα. Ο 
κόσμος πάντα θα  διψάει για 
εκδίκηση και για αίμα. Μα για 
τους θεατές η εξιλέωση κρύ-

βεται στο ξεκαθάρισμα των λογαριασμών 
- ίσως με κάποιες συνέχειες. Κρύβεται στο 
αίσιο τέλος μίας περίπλοκης ή και γελοίας 
υπόθεσης,   τραβηγμένης θα λέγαμε από 
τα μαλλιά από μέρους του σκηνοθέτη, που 
πάντα θα χρησιμοποιεί τον πρωταγωνιστή 
στο ρόλο του καλού ήρωα ή αν πρόκειται 
για πολεμική ταινία στην επιστροφή του 
στην οικογενειακή εστία ή για λίγο περισ-
σότερο μελόδραμα σε κάποιο απρόσμενο 
τέλος του και ένα στημένο  ανδριάντα στο 
κέντρο ενός πάρκου που πήρε το όνομά του 
- όπως στις περισσότερες μελοδραματικές 
ταινίες του Χόλυγουντ που επενδύουν πά-
ντα στον υπερβάλλον συναισθηματισμό του 
φιλοθεάμονος κοινού. Έτσι, για να μας θυ-
μίζουν πάντα (κάθε φορά δηλαδή που βλέ-
πουμε και ξαναβλέπουμε την ίδια ταινία) το 
πόσο ξεχωριστή και ηρωική φυσιογνωμία 
υπήρξε ο μακαρίτης.     

Για τον Γερμανό όμως δραματουργό, σκη-
νοθέτη και ποιητή, Μπέρτολτ Μπρεχτ (1898 – 
1956), ο ήρωας δεν είναι καθόλου μία ξεχωριστή 
προσωπικότητα. Απλώς, όταν δεν πρόκειται για 
κοινονικοαπελευθερωτικούς πολέμους, εξυπη-
ρετεί κατά κύριο λόγο τα συμφέροντα της κυρί-
αρχης τάξης, η οποία βρίσκεται πίσω από κάθε 
πόλεμο και συνήθως παίρνει το μεγάλο κομμάτι 
της κερδισμένης πίττας. Έτσι, αν είναι τυχερός και 
φέρει εις πέρας τον αντικειμενικό σκοπό για τον 
οποίο διετάχθη από τους ανωτέρους του, χω-
ρίς να πέσει επάνω σε κάποιο σπαθί ή βόλι του 
εχθρού, ηρωοποιείται. Σε αυτό ακριβώς όμως 
το σημείο για τον Μπρεχτ οι έννοιες άνθρω-
πος και ήρωας αλληλοαναιρούνται. Εκεί που 
υπάρχει ο ήρωας δεν υπάρχει πια ο άνθρωπος. 
Στο θεατρικό του έργο «Η ζωή του Γαλιλαίου, 
1937» ο Μπρεχτ απαντά μέσα από το στόμα 
του πρωταγωνιστή: «Αλίμονο στη χώρα που 
έχει ανάγκη από ήρωες!» θέλοντας να τονίσει 
πως οι χώρες που έχουν ανάγκη από θρύλους 
και όχι από ανθρώπους για να ορθοποδήσουν 
είναι αξιοθρήνητες.  

Η αντεστραμμένη αντανάκλαση της ανθρω-
πότητας που είναι ο πόλεμος, δεν είναι παρά η 
αναίρεση του ίδιου του ανθρώπου. Ακόμη και 
του καλουπωμένου ανθρώπου, που είναι έτοιμος 
για τα πάντα, υπάκουος σε κάθε διαταγή, ακόμη 
και να σκοτώσει. Αρκεί να έχει πάρει έγκριση από 
άνωθεν, από τους πολιτικούς και θρησκευτικούς 
του ηγέτες. Τότε ο πόλεμος δεν είναι παρά μία 
γιορτή. Για τον Μπρεχτ όμως οι συμφορές του 
πολέμου οφείλονται στην δική μας κρίση. Στο 
θεατρικό έργο του «Η ανάκριση του Λούκουλ-
λου, 1939» ο κριτής των νεκρών απαντάει στον 
Λούκουλλο: «κριτές του πολέμου είναι οι μανά-
δες των σκοτωμένων στρατιωτών». 

Εξάλλου οι μανάδες που περιμένουν με αγω-
νία και δάκρια τα παιδιά τους να γυρίσουν από 
τον πόλεμο είναι πολλές στα θεατρικά έργα 
του Μπρεχτ. 

Το 1939, αυτοεξόριστος στη Σουηδία, ο 
Μπέρτολτ Μπρεχτ αρχίζει να γράφει το αντι-
πολεμικό θεατρικό του έργο «Μάνα Κουράγιο» 
με τον υπότιτλο «Ένα χρονικό από τον Τριακο-
νταετή Πόλεμο» το οποίο έμελλε να κάνει πρε-
μιέρα στη Γερμανία μετά το τέλος του Β' Παγκο-
σμίου Πολέμου, το 1949. 

 Η «Μάνα Κουράγιο» είναι ένα Μπρεχτικό 
πρόσωπο με πολλές αντιφάσεις. Είναι και Μάνα 
και εμπόρισσα, που ακολουθεί το στράτευμα με 

το κάρο της, πουλώντας προμήθειες και ποτό για 
τους στρατιώτες. Κατά τη διάρκεια των δώδεκα 
χρόνων στα οποία διαδραματίζεται το έργο, η 
«Μάνα Κουράγιο» ζει παρασιτικά από τον πό-
λεμο. Ο πόλεμος είναι το ψωμί της. «Αν πρέπει 
να περπατήσουμε στον θάνατο» λέει, «θέλουμε 
τουλάχιστον καλά παπούτσια». Έχει τρία παιδιά 
από διαφορετικούς πατέρες, όμως στην πορεία 
θα χάσει και τα δυο της αγόρια στον πόλεμο. Η 
μουγκή κόρη της, η Κατερίνα, πεθαίνει και αυ-
τή χτυπημένη από σφαίρα, καθώς προσπαθεί 
μ' ένα τύμπανο να στείλει μήνυμα στην πόλη 
Χάλλε για μια επερχόμενη επίθεση. Η «Μάνα 
Κουράγιο» απομένει μοναχή της με τον αραμπά 
της, γριά, ωστόσο αποφασισμένη να συνεχίσει 
το εμπόριό της.

Η πρωταγωνίστρια είναι γυναίκα του λαού. 
Αυτή η λαϊκή σοφία δεν της επιτρέπει να βλέ-
πει τα πράγματα έξω από την αισθητή πραγμα-
τικότητα. Δεν επαναπαύεται στα μεγάλα λόγια 
και τους ηρωισμούς. – στο λοχία, που μιλώντας 
για τον πατέρα του γιου της Άιλιφ λέει: «Πέθα-
νε σαν γενναίος, το είπες και μόνη σου» εκείνη 
απαντάει «Πέθανε αυτό είναι όλο». Παρόλα αυτά 
ζει από τον πόλεμο, επομένως και τον ηρωισμό. 
Έτσι, ο λοχίας (υπεύθυνος της επιστράτευσης) 
θα της αντιτάξει: «Θέλεις να ζήσεις από τον πό-
λεμο, τους δικούς σου όμως να τους κρατήσεις 
απόξω, έτσι; […] Σα θέλεις απ’ τον πόλεμο να 
ζήσεις, τον οβολό σου μην του τόνε στερήσεις». 
Και τα δέχεται όλα: «Αν τολμήσω και σηκώσω 
κεφάλι, θα κάνω ζημιά στη δουλειά μου» λέει, 
και τραγουδάει το «τραγούδι της μεγάλης συν-
θηκολόγησης». Ενώ στην κορυφή της εμπορικής 
σταδιοδρομίας της θα πει: «Όχι, δε σας αφήνω 
να μου κακολογάτε τον πόλεμο. Λένε βέβαια 
ότι εξοντώνει τους φτωχούς, μα ετούτοι δε την 
γλιτώνουν ούτε στην ειρήνη. Μονάχα ο πόλε-
μος βάζει τάξη στα πράγματα». Όμως αυτή η 
υποτακτική αποδοχή της «Μάνας Κουράγιο» 
δίνει ουσιαστικά στο όνομα Κουράγιο μία διά-
σταση ειρωνική.   

Έτσι πολύ ορθά ο Γάλλος κριτικός και συγ-
γραφέας Μπερνάρ Ντορτ στο δοκίμιο του «Ανά-
γνωση του Μπρεχτ» θα σημειώσει πως η Μάνα 
Κουράγιο δεν έχει καταλάβει τίποτα για όσα συμ-
βαίνουν γύρω της. Πιστεύει πως μπορεί ατιμώ-
ρητα να είναι συγχρόνως και Μάνα (μάνα του 
Άιλιφ, του Έμενταλ - που θα τον χάσει παζαρεύ-
οντας μερικά δευτερόλεπτα παραπάνω τα λίτρα 
που θα τον έσωναν - καθώς και της Κατρίν, που 
κι αυτή θα πεθάνει εξαιτίας της - καθώς τολμάει 
να χτυπήσει το ταμπούρλο για να ειδοποιήσει τη 
μάνα της και την πόλη ότι επίκειται επίθεση απ’ 
τον εχθρό, αλλά το πληρώνει με τη ζωή της.) 
και Κουράγιο (που θα πει αυτή που φοβάται μη 
χάσει τ’ αγαθά της και θέλει με κάθε θυσία να 
διατηρήσει και να τ’ αυξήσει). Προσπάθεια πα-
ράλογη που στο τέλος θα της στοιχίσει και τα 
παιδιά της και τ’ αγαθά της και τη διορατικότητά 
της: Όταν τελειώνει το έργο η Μάνα Κουράγιο 
έχει απομείνει μόνο Κουράγιο (μία κουράγιο κα-
τεστραμμένη, γερασμένη, καμπουριασμένη από 
το βάρος των χρόνων και του πολέμου που δεν 
λέει να τελειώσει) μολονότι νομίζει πως είναι πά-
ντα Μάνα.[…] Όπως γράφει γι’ αυτήν ο Μπρεχτ: 
«Διαβλέπει τον καθαρά εμπορικό χαρακτήρα του 
πολέμου. Ακριβώς αυτός την ελκύει. Θα πιστεύει 
στον πόλεμο ως το τέλος. Δεν της περνάει από 
το μυαλό ότι για να κόψει κανείς το μερτικό του 
από τον πόλεμο θέλει μεγάλο μαχαίρι».   

Η αδυναμία της να υπερβεί τις αντιφάσεις 
της θα την οδηγήσουν αναπόφευκτα στον δι-
χασμό, δεν μπορεί να κατέχει πια τις δύο θε-
μελιώδεις ιδιότητές της, να είναι και Μάνα και 
Κουράγιο. Εξαιτίας του πολέμου χάνει όλα όσα 
είχε, όσα τη συναποτελούσαν. Όπως θα σημει-
ώσει ο Μπερνάρ Ντορτ ο διχασμός κατέληξε 
σε ακρωτηριασμό.   

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Επιστολή

Έργα και ημέρες με όραμα
 τα Δαρδανέλια της στεριάς

Α
γαπητέ Γιάννη,

Λίγο αργά έτυχε να διαβά-
σω το άρθρο σου “τα Δαρδα-
νέλια της ξηράς”. Αποτραβη-
χτήκαμε όλοι στην μοναξιά της 

τρίτης ηλικίας.  (Για την ακρίβεια των γε-
γονότων μου το θύμισε ο κοινός μας φί-
λο Γιώργος Αντωνακούδης). Έμαθα ότι 
παρέδωσες τη ΓΝΩΜΗ στην επόμενη 
γενιά. Το άρθρο σου ήταν καταπληκτικό 
– υπέροχο.Δύο ήταν οι κύριοι λόγοι που 
μίλησαν σε μένα. Ο πρώτος ήταν γιατί  
έστω και από το παρασκήνιο κρατάς ανα-
μένει τη φλόγα των οραμάτων της γενιάς 
μας. Και ο δεύτερος γιατί κατάφερες να 
μεταφορτώσεις στη μνήμη μου ένα κομ-
μάτι της βιωματικής  ιστορίας του  νομού 
Έβρου και της Θράκης”, μια μνήμη των 
νεανικών μας χρόνων και οραμάτων.  Μια 
εποχή όπου οι ατομικές ιδέες ξεκίνησαν 
να ενώνονται μεταξύ τους  και σχημάτι-
ζαν συλλογικές μνήμες και αγώνες προς 
την κατεύθυνση της  τοπικής ανάπτυξης. 
• Τότε που οι λέξεις χωριό, Πόλη, Νο-

μός, Περιφέρεια αποκτούσαν περι-
εχόμενο, ενώνονταν και σχημάτιζαν 
την τοπική μας ταυτότητα που έγρα-
φε “τοπική ανάπτυξη”, κάτω από την 
οποία  όλοι συστρατευόμασταν. 

• Τι να πρωτοθυμηθώ. Τότε που δίπλα 
στην ιδέα του λιμανιού της  Αλεξαν-
δρούπολης,  συμβιούσαν οι άλλες με-
γάλες ιδέες της γενιάς, όπως 

• Η κατασκευή του ο φράγματος  Δε-
ρείου. 

• Το νέο Νοσοκομείο και Πανεπιστή-
μιο Θράκης, 

• Η πρόταση του τμήματος Υδραυλικών 
έργων του ΔΠΘ για την Αντιπλημυρι-
κή προστασία του Έβρου; 

• Την καταπληκτική εισήγηση του Δημή-
τρη Πετρίδη στο Νομαρχιακό Συμβού-
λιο για την ίδρυση και εγκατάσταση 
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου    “Οι-
κολογίας στην Θράκη”;. 

• Την Πρόταση  του αείμνηστου Στά-
θη Ανδριόπουλου για τον τουρισμό. 

• Τότε που γεννήθηκαν από τοπικά στε-
λέχη σχεδόν όλες οι μεγάλες ιδέες 
του τόπου μας. Πολλές όμως αφυ-
δατώθηκαν τότε μέσα στα γρανάζια 
της νεοσύστατης κομματικής γραφει-
οκρατίας και δεν έφθασαν ποτέ να 
ενσωματωθούν στην εθνική μας πο-
λιτική και τώρα απειλούνται με εξα-
φάνιση;

• Τότε που ακόμα αυτός εδώ ο τόπος, 
ήταν θηλυκό γιατί  γεννούσε παιδιά 
με φαντασία και τόλμη. Τώρα μετρά-
ει πόσοι νέοι μας μεταναστεύουν κά-
θε χρόνο ή πόσες κηδείες θα έχουμε.

• Αυτά τα τότε και τώρα Γιάννη τα λέ-
γανε ζωή. Ήταν η δική μας ζωή, τα 
δικά μας θέλω και μπορώ. 

• Μια παρένθεση και διευκρίνηση πριν 
καταλήξω στην πρόταση. Πολλοί λένε 
η ιστορία γράφεται από τους επόμε-
νους. Εγώ επιμένω ότι  η βιωματική 
εξιστόρηση είναι για να διδάσκει τους 
αμέσως επόμενους. Αλίμονο στον εκ-
κολαπτόμενο πολιτικό, τον ενεργό 
πολίτη, τον σύγχρονο επαγγελματία  
που δεν φρόντισε να  ενημερωθεί για 

τον τρόπο που χειρίστηκαν οι προη-
γούμενοι τα πρόσφατα θέματα και 
προβλήματα, τα οποία κληρονομεί 
και καλείται να αντιμετωπίσει. Δίχως 
την ιστορία,  δίπλα του παραμονεύει η 
επανάληψη, η συντήρηση και πιο πέ-
ρα η αλαζονεία. Γι΄ αυτό πιστεύω ότι 
όσο πιο γρήγορα κατατίθεται η ιστο-
ρική παρακαταθήκη, τόσο πιο χρήσιμη 
και ωφέλιμη είναι. Ενέχει τον κίνδυνο 
της παρεξήγησης, της δυσαρέσκειας ή 
της ευχαρίστησης κάποιων ανθρώπων 
που ακόμα βρίσκονται εν ζωή. Ακό-
μα και έτσι να είναι, να  μια ευκαιρία 
να καταθέσουν και οι ίδιοι ζωντανά 
την δική τους άποψή. Άλλωστε  και 
αυτοί, όσο κι αν έχουν γεράσει, πρέ-
πει να μάθουν να διδάσκονται μέσα 
από τα λάθη και τις επιτυχίες, τις δι-
κές τους και των άλλων. Η σωκρατι-
κή φιλοσοφία δίδασκε «γηράσκω αεί 
διδασκόμενος». 

• Ξαναγυρίζω στις απορίες και τα ανα-
πάντητα ερωτήματα που έχω. 

• Πού βρίσκεται τώρα όλη αυτή η αρ-
χειακή τοπική γνώση;. Το ότι βιώνει 
ακόμα στην δική μας ιστορική μνήμη 
δεν είναι αρκετό, γιατί θα εκλείψει σε 
λίγα χρόνια μαζί με εμάς. 

•  Γιατί και πώς καταφέραμε να χάσουμε 
από τα χωριά και τις πόλεις μας το μι-
σό πληθυσμό σε μια ειρηνική περίοδο 
δίχως πολέμους και λοιμούς;

• έλλειψη χρημάτων ή προτεραιοτήτων,
• κακή διαχείριση ή λάθος οράματα;
• Ξεκινήσαμε με την υπόσχεση “ΨΩΜΙ, 

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, στο ενδιάμε-
σο (περίοδος μνημονίων),  κινδυνέ-
ψαμε να μην παραδώσουμε κανένα 
από τα τρία.

• Για όλα τα παραπάνω προτείνω όσο 
ακόμα  μπορούμε, να καταβάλουμε 
μια προσπάθεια συγκέντρωσης, κα-
ταγραφής και ίσως αξιοποίησης αυ-
τής της διάσπαρτης τοπικής γνώσης 
και ερωτηματικά.  

• Κλείνοντας την πρότασή μου.  
• τον ΧΩΡΟ τον έχουμε. Είναι εδώ στην 

περιοχή Δραγάνας,  με θέα το Πανεπι-
στημιακό Νοσοκομείο και τις σχολές 
υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης. 

• Το ΧΡΟΝΟ θα μας τον ορίζουν οι εκά-
στοτε νοσοκόμες και γιατροί που μας 
φροντίζουν. 

• Τις ιδέες, την παραγωγή έργου και 
την πιθανή αξιοποίησή του θα την 
κουβαλάμε πάντα μαζί μας, σε κάθε 
συνάντηση, αφού κατοικεί διάσπαρτη 
μέσα στα κεφάλια μας. Στη μνήμη μας.

• Χρήματα δεν χρειάζονται. Άλλωστε 
ο  χρόνος πλέον για εμάς είναι χρήμα 
και οφείλουμε να τον αξιοποιήσουμε 
με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό μακριά 
από θεωρητικές συζητήσεις και συμ-
μετοχές. Την φαντασία, και τη θέλη-
ση επιστρατεύουμε για την παραγωγή 
έργου, όπως τότε “όλοι μαζί, μπορού-
με καλύτερα”. 

• Το παραγόμενο έργο και την αποτελε-
σματικότερη  λειτουργία της άτυπης 
ομάδας θα συζητήσουμε στην πρώτη 
μας συνάντηση, πάντα πάνω σε γρα-
πτή εισήγηση. 

Με εκτίμηση
Θανάσης Ντακοζούδης

ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ
ΝΤΑΚΟΖΟΥΔΗ
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Ζωτικής σημασίας είναι η 
ανάγκη επίλυσης του προβλή-
ματος έλλειψης λοιμωξιολό-
γων στα ελληνικά νοσοκομεία, 
τόνισαν οι ομιλητές του 21ου 
Πανελλήνιου Συνέδριου Λοι-
μώξεων μετά από ερώτηση του 
News4Health.

Κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας, οι λοιμωξιολόγοι ρίχτη-
καν στην μάχη, εκπαιδεύοντας 
και οργανώνοντας τμήματα 
COVID, συμμετέχοντας στη 
νοσηλεία των ασθενών, οργα-
νώνοντας εμβολιαστικά κέντρα 
μέσα στα νοσοκομεία, με απο-
τέλεσμα να μείνουν πίσω οι πα-
ραδοσιακές τους ενασχολήσεις 
με τον έλεγχο των λοιμώξεων 
και όχι μόνο. Έτσι, έγινε έκδη-
λη η έλλειψη λοιμωξιολόγων 
στο Σύστημα Υγείας.

Ο Γενικός Γραμματέας Ελ-
ληνικής Εταιρείας Λοιμώξε-
ων, Νίκος Σύψας, σχολίασε 
ότι στα ελληνικά νοσοκομεία 
δεν υπάρχουν οργανικές θέ-
σεις λοιμωξιολόγων.

«Οι λοιμωξιολόγοι που βρί-
σκονται στα νοσοκομεία είναι 
παθολόγοι και τυχαίνουν να 
έχουν εξειδίκευση τη λοιμωξι-

ολογία. Αυτό σημαίνει ότι πρώ-
τα θα ασκήσουν τα παθολογικά 
τους καθήκοντα και στο χρόνο 
που τους περισσεύει χωρίς να 
πληρώνονται έξτρα θα κάνουν 
και λίγο έλεγχο αντιβιοτικών, 
έλεγχο λοιμώξεων και ούτω 
καθεξής» ανέφερε.

Γι' αυτό απηύθυνε έκκλη-
ση στην Πολιτεία να επενδύσει 
στους λοιμωξιολόγους. «Είμα-
στε πρωταθλητές στις λοιμώ-
ξεις» είπε χαρακτηριστικά.

Πόσους λοιμωξιολόγους 
χρειαζόμαστε;

Ερωτηθείς από το 
News4Health, για τον αριθμό 
των λοιμωξιολόγων που χρειά-
ζονται τα ελληνικά νοσοκομεία, 
ο Ειδικός Γραμματέας Ελληνι-
κής Εταιρείας Λοιμώξεων, Βα-
σίλης Παπασταμόπουλος, απά-
ντησε το εξής:

«Χρειαζόμαστε μίνιμουμ ένα 
λοιμωξιολόγο σε κάθε μικρό 
νοσοκομείο και τα μεγαλύτερα 
νοσοκομεία χρειάζονται οπωσ-
δήποτε πολύ μεγαλύτερο προ-
σωπικό από αυτό που έχουν 
τώρα και κυρίως προσωπικό 
που θα έχει καθήκοντα λοιμω-
ξιολόγου» ανέφερε χαρακτηρι-

στικά κατά το 21ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Λοιμώξεων.

Ο κ. Παπασταμόπουλος ση-
μείωσε ότι επειδή όλοι είναι 
παθολόγοι ή παιδίατροι -λοι-
μωξιολόγοι, για τους περισσό-
τερους η δουλειά τους είναι η 
ειδικότητά τους η βασική συν 
η εξειδίκευση.

«Αυτό το οποίο θέλουμε και 
προσπαθούμε είναι οι λοιμωξι-
ολόγοι να κάνουν τη δουλειά 
μόνο ως λοιμωξιολόγοι πλέον, 
έτσι ώστε να είναι πιο αποδοτι-
κοί και για το σύνολο του νο-
σοκομείο» εξήγησε.

Tριπλάσιος από τον 
καταγεγραμμένο 
υπολογίζεται ο 
πραγματικός αριθμός των 
νεκρών του Covid

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας υπολογίζει ότι ο πραγ-
ματικός αριθμός των νεκρών 
του Covid είναι σχεδόν τριπλά-
σιος από τον επισήμως κατα-
γεγραμμένο.

Για περίπου 13 με 17 εκα-
τομμύρια θανάτους ευθύνεται 
ο Covid-19, αριθμό δηλαδή 
πολύ μεγαλύτερο από τον επι-
σήμως καταγεγραμμένο, σύμ-
φωνα με νέα εκτίμηση του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Οι αριθμοί αυτοί δίνουν μία 
ρεαλιστικότερη εικόνα των κα-
ταστροφικών - άμεσων και έμ-

μεσων -συνεπειών της χειρό-
τερης πανδημίας εδώ και έναν 
αιώνα, η οποία συνεχίζει να 
προκαλεί χιλιάδες θανάτους 
παγκοσμίως κάθε εβδομάδα.

«Οι νέες εκτιμήσεις του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
δείχνουν ότι ο συνολικός απο-
λογισμός των θανάτων που 
συνδέονται άμεσα ή έμμεσα 
με την πανδημία της Covid-19 
ανάμεσα στην 1η Ιανουαρίου 
2020 και τις 31 Δεκεμβρίου 
2021 είναι περίπου 14,9 εκα-
τομμύρια νεκροί (13,3 έως 
16,6 εκατομμύρια)», αναφέ-
ρεται σε ανακοίνωση του διε-
θνούς οργανισμού.

Από την έναρξη της πανδη-
μίας, τα στοιχεία των χωρών 
μελών που συγκεντρώθηκαν 
από τον ΠΟΥ ανεβάζουν τον 

αριθμό των νεκρών παγκοσμί-
ως σε 5,4 εκατομμύρια κατά 
την ίδια περίοδο, αλλά ο ορ-

γανισμός προειδοποιούσε από 
καιρό ότι οι αριθμοί αυτοί υπο-
τιμούσαν την πραγματικότητα.

«Τα στοιχεία αυτά, που δί-
νουν τροφή για σκέψη, επιση-
μαίνουν όχι μόνο τις συνέπει-
ες της πανδημίας, αλλά επίσης 
την ανάγκη για όλες τις χώρες 
να επενδύσουν σε πιο ανθε-
κτικά συστήματα υγείας που 
θα μπορούν να υποστηρίξουν 
τις υπηρεσίες υγείας, ζωτικής 
σημασίας κατά την διάρκεια 
των κρίσεων. Και μαζί με αυτά, 
πιο σταθερά συστήματα ενημέ-
ρωσης», δήλωσε ο γενικός δι-
ευθυντής του οργανισμού Τέ-
ντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

EIΔΗΣΕΙΣ    11

Την Πέμπτη 12 Μαΐου θα διεξα-
χθεί η ψηφοφορία για τροποποίηση 
της Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας 
και ΗΠΑ στην Ολομέλεια της Βουλής, 
σύμφωνα με τον κοινοβουλευτικό προ-
γραμματισμό.

Το Σχέδιο Νόμου κατατέθηκε και 
αφορά τη Τροποποίηση της Συμφωνί-
ας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας 
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 
Αρχικά η συμφωνία θα συζητηθεί στην 
Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας και 
στην Ολομέλεια της Βουλής θα τεθεί 
σε ονομαστική ψηφοφορία όπως προ-
βλέπεται από το Σύνταγμα για τέτοιου 
είδους διακρατικές συμβάσεις. Στην 
συζήτηση θα δώσουν το "παρών" οι 
πολιτικοί αρχηγοί, ενώ θα υπάρξουν 
δύο κύκλοι ομιλητών από κάθε κόμμα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 16 Μαΐου ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης θα πραγματοποιήσει επίσημο τα-
ξίδι στην Αμερική και θα επισκεφτεί 

τον Λευκό Οίκο.

Η Αμυντική Συμφωνία έχει ήδη 
εγκριθεί από τις ΗΠΑ.

Σχετικά, ο υπουργός Εξωτερικών 
Νίκος Δένδιας είχε δηλώσει:

"Εκ μέρους της Ελληνικής κυβέρ-
νησης, της κυβέρνησης Μητσοτάκη, 
θέλω να εκφράσω ιδιαίτερη ικανοποί-
ηση για την πανηγυρική και διακομμα-
τική υπερψήφιση του νομοσχεδίου για 
την Ελληνο-Αμερικανική Αμυντική και 
Διακοινοβουλευτική Εταιρική Σχέση.

H "Η U.S.-Greece Defense and 
Interparliamentary Partnership Act 
of 2021" είναι πια Νόμος των ΗΠΑ.

Θέλω ειδικά να εκφράσω τις ευχα-
ριστίες μας στους φίλους της Ελλάδας, 
στους φίλους της ειρήνης, της σταθε-
ρότητας και της ασφάλειας. Τους Γε-
ρουσιαστές Bob Menendez και Marco 
Rubio, καθώς και τους Βουλευτές Ted 
Deutch και Gus Bilirakis.

Η υιοθέτηση του νομοσχεδίου αυ-
τού, σε συνέχεια της Συμφωνίας Αμυ-

ντικής Συνεργασίας, αποτελεί ένα ακό-
μα σημαντικό βήμα στην εμβάθυνση 
των στρατηγικών σχέσεων μεταξύ της 
Ελλάδας και των ΗΠΑ.

Σχέσεις τις οποίες η κυβέρνηση θε-
ωρεί ως βασική προτεραιότητα και τις 
καλλιεργεί από την ανάληψη των κα-
θηκόντων της".

Επίσης ο Νίκος ∆ένδιας είχε ανα-
φέρει τι προβλέπει ο αμερικανικός 
νόμος για την αμυντική συνεργα-
σία με την Ελλάδα:

1. Τα ποσά του Ευρωπαϊκού Προ-
γράμματος Κινήτρων των ΗΠΑ να δι-
ατεθούν στον μέγιστο βαθμό για την 
Ελλάδα προκειμένου να καλύψει τις 
αμυντικές της ανάγκες.

2. Χρηματοδότηση προς την Ελ-
λάδα για την προμήθεια αμυντικού 
υλικού.

3. Εξουσιοδότηση του Προέδρου 

των ΗΠΑ να επισπεύσει την παράδοση 
οποιωνδήποτε μελλοντικών αεροσκα-
φών F-35 στην Ελλάδα.

4. Χρηματοδότηση για την παροχή 
εκπαίδευσης για τις Ελληνικές Ένο-
πλες Δυνάμεις.

5. Σύσταση Διακοινοβουλευτικής 
Ομάδας, στο πλαίσιο 3+1, Κύπρου, 
Ελλάδος, Ισραήλ και ΗΠΑ, ώστε να 
υπάρξει εμβάθυνση της σχέσης αυ-
τής και με κοινοβουλευτικό βραχίονα, 
στον οποίο θα μετέχουν 6 Γερουσια-
στές από τις ΗΠΑ.

Τι θα ψηφίσουν τα κόμματα
Υπέρ του νομοσχεδίου αναμένεται 

να ψηφίσουν ΝΔ και ΚΙΝΑΛ. Ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ θα καταψηφίσει αφού όπως έχει 
δηλώσει ο Αλέξης Τσίπρας η αξιωμα-
τική αντιπολίτευση αντιτίθεται στην 
πρόβλεψη για επ' αόριστον ανανέω-
ση της συμφωνίας. Όπως επισήμανε 

χαρακτηριστικά στην τελευταία του 
τηλεοπτική συνέντευξη «η κυβέρνηση 
έχει μια στρατηγική η οποία σχεδόν τα 
δίνει όλα στους Αμερικανούς στους 
συμμάχους μας, όταν έρχεται να φέρει 
τη δεύτερη αναθεώρηση της ελληνοα-
μερικανικής Συμφωνίας και ουσιαστικά 
παραχωρεί επ’ αόριστο στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις σε ελληνικό έδαφος. 
Κανένας άλλος πρωθυπουργός δεν 
το έκανε αυτό, ούτε ο Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης όταν κατέρρεε η Σοβιετι-
κή ένωση που είχε αδελφικές σχέσεις 
με τον Πρόεδρο Μπους τότε. Έδινε τη 
δυνατότητα κάθε χρόνο να αναθεω-
ρείται η σύμβαση για τη Σούδα, ώστε 
να δίνει τη δυνατότητα στην εκάστο-
τε κυβέρνηση να διαπραγματεύεται». 
Κατά θα ψηφίσουν ΚΚΕ και Μέρα25 
που αντιτίθενται συνολικά στο περιε-
χόμενο της.
News247.gr

Αμυντική Συνεργασία ΗΠΑ - Ελλάδας: 
Τι προβλέπει

ΣΤΙΣ 12 ΜΑΐΟΥ Ή ΨΉΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΉ ΒΟΥΛΉ ΜΕ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΉ ΑΡΧΉΓΏΝ      
                               
Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για τη Τροποποίηση 
της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας 
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 

Με την υπ’ αριθ. 3746Δ΄/05-05-2022 έκθεσή μου επίδοσης, κοινο-
ποιήθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξ/πολης, επισπεύσει του 
ενάγοντος Εμίς Αλμανίδη του Ιωάννη, κατοίκου Συκορράχης Έβρου, δια 
την εναγομένη Νανά Μιχαηλίδη του Μιχαήλ, πρώην κατοίκου Συκορ-
ράχης Έβρου και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ 
αρ. 15/2022 Απόφασης του Μον.Πρωτ.Αλεξ/πολης, Ειδική Διαδικασία 
Γαμικών Διαφορών δι’ ης Δικάζοντας ερήμην της εναγομένης, Ορίζει το 
παράβολο για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας από την εναγόμενη στο 
ποσό των 150,00 Ευρώ, Δέχεται την αγωγή, Απαγγέλλει τη λύση του 
γάμου των διαδίκων που τελέστηκε κατά τον πολιτικό τύπο στο Δημαρ-
χείο Αλεξανδρούπολης την 06-01-2011. Προς γνώση και δια τα νόμιμα.

Αλεξ/πολη, 05-05-2021
Η Δικαστική Επιμελήτρια

Τ.Σ.Υ.
ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α. ΤΣΟΝΙΔΟΥ

Σύψας: «Είμαστε πρωταθλητές στις λοιμώξεις»
Tριπλάσιος από τον καταγεγραμμένο 
υπολογίζεται ο πραγματικός αριθμός των 
νεκρών του Covid



Η ΓΝΩΜΗ
6 ΜΑΐΟΥ  202212    

 SUDUKU

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας τύπος πάνω σε ένα αερόστατο αντι-

λαμβάνεται κάποια στιγμή ότι χάθηκε. Αρχίζει 

λοιπόν να κατεβάζει το αερόστατο προς την 

γη όπου συναντάει μια γυναίκα.

Με συγχωρείτε, λέει στην γυναίκα, μπορείτε 

να με βοηθήσετε; Υποσχέθηκα σε ένα φίλο ότι 

θα πάω να τον συναντήσω πριν από μια ώρα 

αλλά δεν ξέρω πού βρίσκομαι

Η γυναίκα από κάτω του απαντά:

«Βρίσκεστε πάνω σε ένα αερόστατο σε ύψος 

30 ποδών από το έδαφος μεταξύ του 40 και 

41 παραλλήλου και 59 και 60 ανατολικού με-

σημβρινού».

«Μα εσείς πρέπει να είστε τεχνικός» λέει ο 

άνδρας από το αερόστατο.

«Ναι είναι αλήθεια» απαντάει η γυναίκα «αλ-

λά εσείς πως το ξέρετε»;

«Είναι απλό» απαντάει ο άνδρας «ότι μου 

είπατε είναι τεχνικά σωστό, αλλά εγώ δεν έχω 

ιδέα τι να κάνω με αυτές τις πληροφορίες που 

μου δώσατε και το γεγονός είναι ότι έχω χα-

θεί. Πρέπει να πω ότι μέχρι τώρα δεν με βοη-

θήσατε καθόλου»

Η γυναίκα τότε του λέει:

«Εσείς πρέπει να είστε ένας διευθυντής»

«Ναι είναι αλήθεια» απαντάει αυτός «αλλά 

εσείς πως το ξέρετε»;

«Είναι απλό» απαντάει αυτή «εσείς δεν ξέ-

ρετε που είστε και που πάτε και ανεβήκατε εκεί 

πάνω χάρη σε μια ποσότητα αέρα κοπανιστού. 

Υποσχεθήκατε κάτι για το οποίο δεν είχατε ιδέα 

πως να το τηρήσετε και περιμένετε από τον 

κόσμο που σας περιβάλλει να είναι σε θέση 

να λύσει τα προβλήματά σας. Και το γεγονός 

είναι ότι εσείς βρίσκεστε στο ίδιο σημείο που 

βρισκόσασταν πριν συναντηθούμε αλλά τώρα 

για κάποιο λόγο γι’ αυτό φταίω εγώ»

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Ενωμένα φρύδια — Κιτρίνισμα από 
φόβο.
2. Γίδα, κατσίκα — Απόστολος…: συνθέτης.
3. Αθόρυβη… νίκη — Δαιμόνια που… εισά-
γονται — Ντάριλ…: Αμερικανίδα ηθοποιός.
4. "Πέφτουν" στις εκπτώσεις — Βαρετοί 
μας την… προκαλούν — Μέσα στη… λίρα.
5. Δεν είναι ο… καβγατζής — Ντόναλντ…: 
ήρωας του Ντίσνεϊ.
6. Ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο (αρχικά) 
— Ομάδα εγκάθετων — Άγγλου… αγάπη.
7. Τη φορούν νοικοκυρές — Πολεμικό 
όχημα.
8. Πλαίσιο, περιθώριο (ξ.λ.) — Το μικρό-
τερο παιδί σε μια οικογένεια.
9. Μέσα στη μόδα (ξ.λ.) — Το όνομα του 
ηθοποιού Ρέινολντς — Μυθικός Ινδός 
ήρωας.
10. Πάντα υπάρχει κάποια για να συμ-
βεί κάτι — Ήταν στην καταγωγή ο Ακίρα 
Κουροσάβα.
11. Αντρικό ένδυμα — Βουνό της Κορ-
σικής.
12. Κι όμως, μολονότι — Φιλέλληνας φα-
ραώ.

-- Συστατικά --
• 150 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
• 3 αυγά
• 150 γρ. γάλα
• 350 γρ. γραβιέρα, τριμμένη
• 1 κοτόπουλο στήθος (χωρίς πέτσα και κόκαλα)
• 100 γρ. κρέμα γάλακτος
• 1 κ.σ. μαϊντανός, ψιλοκομμένος
• 200 γρ. + 3 κ.σ.  μαργαρίνη
• 4 φρέσκα κρεμμύδια, ψιλοκομμένα
• 1 κύβο με ζωμό κότας με λαχανικά
• Αλάτι, Πιπέρι

--  Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά φτιάχνουμε τις κρέπες μας.
• Κοσκινίζουμε το αλεύρι σε μία λεκάνη, μετά το αραιώ-
νουμε σιγά-σιγά με το γάλα.

• Στη συνέχεια χτυπάμε τα αυγά και τα προσθέτουμε.
• Αλατοπιπερώνουμε ανάλογα.
• Βάζουμε τον χυλό για τις κρέπες στο ψυγείο να μείνει 
τουλάχιστον 1 ώρα.

• Λιώνουμε ελάχιστη μαργαρίνη σε ένα αντικολλητικό 
τηγάνι και ρίχνουμε 1-2 κουταλιές της σούπας από το 
μείγμα κουνώντας ώστε να πάει σε όλη την επιφάνεια 
του τηγανιού.

• Έπειτα, αφήνουμε την κρέπα να ψηθεί σε μέτρια φωτιά 
γυρίζοντας την και από τις δύο πλευρές.

• Συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο, ώστε να τελειώσει 
το μείγμα.

• Τώρα οι κρέπες είναι έτοιμες να τις γεμίσουμε.
• Βράζουμε το κοτόπουλο, το στραγγίζουμε και ψιλοκό-
βουμε το στήθος του.

• Έπειτα, παρασκευάζουμε την μπεσαμέλ ως εξής:
• Βάζουμε σε μία κατσαρόλα 150 γραμμάρια μαργαρίνη 
να κάψει, σε σιγανή φωτιά και προσθέτουμε το στήθος 
του κοτόπουλου, τον μαϊντανό, 150 γραμμάρια γραβιέ-
ρα, τον ζωμό του κοτόπουλου, την κρέμα γάλακτος και 
ανακατεύουμε καλά.

• Κατόπιν γεμίζουμε τις κρέπες.
• Στη μέση και προς τα άκρα κάθε κρέπας βάζουμε 1 με 
2 κουταλιές από το παραπάνω μείγμα.

• Τέλος, διπλώνουμε και τις βάζουμε σε ένα πυρέξ ή ταψί 
που το έχουμε αλείψει με λίγη μαργαρίνη και την υπό-
λοιπη γραβιέρα σε μέτριο φούρνο για 15 λεπτά περίπου.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Kρέπες με κοτόπουλο και γραβιέρα

Κάθετα
1. Έχει το χρώμα της στάχτης (ξ.λ.) — Υπο-
χωρώ.
2. … Ρουρκ: ηθοποιός — Εξαιρετικά περι-
ορισμένες.
3. Λίγα από τα… λίγα — Προτρέπει να… ξε-
κινήσεις — Συντομογραφία εκρηκτικής ύλης.
4. "Σπάει" κωδικούς ηλεκτρονικών υπολογι-
στών — Ύφασμα υφασμένο με δύο κλωστές.
5. Ρουμάνος συγγραφέας — Ανήλικος άν-
θρωπος (αρχ.).
6. … Μπούα: παλιός, Ουγκαντέζος δρομέας 
— Πόλη της Πολωνίας — Αρχή… κολακείας.
7. Την "κρατάμε" στο μακροβούτι — Το μαλλί 
των προβάτων.
8. Κου Κλουξ…: ρατσιστική οργάνωση — Εί-
δος μουσικής σύνθεσης.
9. Συνεχόμενα στο… πεδίο — Λίμνη της Φι-
λανδίας — Αντιδικτατορικά αρχικά.
10. Νόστιμα λουκούμια — Λέγεται η Κοντού.
11. Σκοτώνεται… αναίμακτα — Επώνυμο 
αγωνιστών του 1821.
12. Σωλήνας υδραντλίας — Είδος γιαπωνέ-
ζικης πορσελάνης.
13. Έγραψε τον "Πατάτα" — Άγριο βόδι.
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Η  νεαρή τραγουδίστρια 
που εκπροσωπεί την Ελλά-
δα στον φετινό διαγωνισμό 
της Eurovision, πραγματοποί-
ησε την Τετάρτη 4 Μαϊου τη 
δεύτερη της πρόβα στο Pala 
Olimpico του Τορίνο και όλα 
πήγαν εξαιρετικά. Η Αμάντα 
εντυπωσίασε στην πρόβα του 
τραγουδιού “Die Together” 
φορώντας custom δημιουρ-
γία Celia Kritharioti από ιριδί-
ζον λευκο μεταξωτό ύφασμα, 

μια πολύ δραματική συμμε-
τοχή, όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρθηκε και στο live της 
επίσημης ιστοσελίδας της 
Eurovision. 

Ο Φωκάς Ευαγγελι-
νός  έχει μιλήσει για το πώς 
εμπνεύστηκε την σκηνική 
παρουσία της ερμηνεύτριας. 
«Υπάρχει ένα κρυφό στοιχείο 
στο ‘‘Die Together’’ που με 
συγκίνησε από την πρώτη 
στιγμή που το άκουσα, πέρα 

από την ιστορία της απόλυ-
της αγάπης που διηγείται. Το 
γεγονός ότι αναδεικνύει πως 
συχνά οι παύσεις στην ομιλία 
μας είναι πιο εκκωφαντικές 
από τον ήχο της φωνής μας. 
Ζήτησα από την Αμάντα να 
ερμηνεύσει το κομμάτι σαν 
η ιστορία που διηγείται να 
έχει συμβεί ένα χρόνο πριν. 
Το σκηνικό αποτύπωμα του 
τραγουδιού θα οριστεί από 
τρεις λέξεις: Τη μοναξιά, την 
έλλειψη που νιώθεις μετά από 
έναν χωρισμό και τη φθορά 
που τελικά αμβλύνεται από 
το χρόνο. Και όλα αυτά, βέ-
βαια, θα καταλήγουν σ’ ένα 
υπέροχο φως».

Μετά από την δεύτερη τε-
χνική πρόβα, η Ελλάδα ανε-
βαίνει στα προγνωστικά για 
τον φετινό νικητή και βρίσκε-
ται στην 6η θέση, με την Ου-
κρανία να ξεχωρίζει σε όλα τα 
στοιχήματα κατά πολύ, καθώς 
της δίνουν πιθανότητα 43% 
να στεφθεί νικήτρια του δια-
γωνισμού. Η ελληνική συμμε-
τοχή θα διαγωνιστεί την ερ-
χόμενη Τρίτη 10 Μαϊου στον 
Α' Ημιτελικό της διοργάνω-
σης, διεκδικώντας ένα εισι-
τήριο για τον μεγάλο τελικό 
της 14ης Μαϊου. 

Νέο 
τραγούδι 

γράφτηκε στο 
μέτωπο

Ο Ed Sheeran, ένας από 
τους πιο δημοφιλείς και τα-
λαντούχους καλλιτέχνες της 
Βρετανίας, έγραψε τραγού-
δι για την Ουκρανία. Με ένα 
νέο τραγούδι που γράφτηκε 
στο πολεμικό μέτωπο ο Ed 
Sheeran ένωσε τις δυνάμεις 
του με το ουκρανικό συγκρό-
τημα Antytila. Στο βίντεο κλιπ 
φαίνεται ένα μικρό αγοράκι με 
κόκκινα μαλλιά , σήμα κατατε-

θέν, του Βρετανού καλλιτέχνη, 
να περπατά μέσα στα χαλά-
σματα που αφήνει πίσω του ο 
πόλεμος. Το νέο κομμάτι που 
κυκλοφόρησαν εν μέρει ηχο-
γραφήθηκε και κινηματογρα-
φήθηκε στην εμπόλεμη Ου-
κρανία. Οι Antytila είναι ένα 
από τα μεγαλύτερα μουσικά 
συγκροτήματα στην Ουκρανία. 
Διέκοψαν την καριέρα τους για 
να υπηρετήσουν τον ουκρανικό 

στρατό. Οι στίχοι γράφτηκαν 
ενώ ο τραγουδιστής του συ-
γκροτήματος υπηρετούσε στην 
πρώτη γραμμή στην Μπορο-
ντιάνκα. Τα μέλη του συγκρο-
τήματος κατάφεραν να κάνουν 
τα γυρίσματα για το βίντεο κλιπ 
του τραγουδιού στο μέτωπο 
του Χαρκόβου. Το νέο βίντεο 
έχει πάνω από ένα εκατομμύ-
ριο views στο YouTube 

Ο Ed Sheeran συνεργάζεται 
με τους Ουκρανούς Antytila 

Ο 
Κ. Κωστόπουλος 

παραιτήθηκε από τη 
σειρά 

Παραιτήθηκε ο σκηνοθέτης της 
σειράς του Αlpha Σασμός, μετά την 
μήνυση για βιασμό εις βάρος του. Μια 
μια μακροσκελή του ανακοίνωση στο 
Facebook, ο Κώστας Κωστόπουλος 
εξήγησε τους λόγους για τους οποί-
ους προτιμά να παραιτηθεί μέχρι να 
τελειώσει η δικαστική του διαμάχη με 
την ηθοποιό Έλενα Αθανασοπούλου.

Η ηθοποιός κατέθεσε μήνυση στην 
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών μέ-
σα στον Απρίλιο και η ίδια εξήγησε 
πως βρήκε το κουράγιο να αποκαλύ-
ψει τώρα όσα βίωσε 12 χρόνια πριν, 
όταν είδε τόσες κοπέλες να βρίσκουν 
τη δύναμη να καταγγείλουν όσα υπέ-

στησαν.  
Ο σκηνοθέτης σε ανάρτησή του, 

ανέφερε τα εξής για την υπόθεση: 
«Εδώ και καιρό, μια γυναίκα με 

την οποίαν είχαμε μία περιστασιακή 
γνωριμία πριν από δώδεκα, δεκατρία 
χρόνια, με απειλεί, μέσω μηνυμάτων 
και υπαινιγμών στα social media, ότι 
θα με καταγγείλει για βιασμό. Βλέ-
ποντας τις σχετικές της αναρτήσεις 
στα κοινωνικά δίκτυα διαπίστωσα ότι 
εμπλούτιζε συνεχώς την «καταγγελία» 
της, με προσωπικά κωμικά και δήθεν 
χιουμοριστικά βιντεάκια, «φωτογρα-
φίζοντας» συνεχώς εμένα.

Έδωσα τόπο στην οργή, αρνού-

μενος να πιστέψω ότι τέτοιου είδους 
ψεύδη θα μπορούσαν να αποκτήσουν 
επίσημη υπόσταση. Τις τελευταίες ημέ-
ρες όμως, δημοσιεύματα και τηλεοπτι-
κά ρεπορτάζ αναφέρουν ότι η γυναίκα 
αυτή έχει προχωρήσει σε υποβολή μή-
νυσης για έναν βιασμό προ δωδεκα-
ετίας από «γνωστό σκηνοθέτη», χω-
ρίς και πάλι να κατονομάζομαι… Είμαι 
υποχρεωμένος να ζητήσω την προ-
στασία της Δικαιοσύνης στην οποία 
άμεσα προσφεύγω… Στο διάστημα 
που ακολουθεί και μέχρι να αποφαν-
θεί η Δικαιοσύνη νιώθω την υποχρέ-
ωση να παραιτηθώ από τη σειρά την 
οποία σκηνοθετώ».

Καταγγελία για βιασμό 
κατά του σκηνοθέτη του «Σασμού»

Μπορεί να έχουν περάσει 5 
μήνες από την απόφαση του 
δικαστηρίου και την ημέρα 
που η Britney Spears επιτέ-
λους απαλλάχτηκε από την επί 
14 έτη κηδεμονία του πατέρα 
της, όμως – όπως είναι και λο-
γικό- η star δεν έχει ξεπεράσει 
όλα όσα έζησε.

Σε μια μακροσκελή ανάρ-
τηση ξέσπασε εναντίον του 
69χρονου πατέρα της και απο-
κάλυψε ότι εκείνος ήταν που 
την έκανε να νιώθει «άσχημη», 
έχοντας πια «καταστρέψει όλη 
την ύπαρξή» της.

«Στα 13 μου ένιωθα κάπως 
όμορφη… Νομίζω ότι οι μέ-
ρες επανάστασης οφείλονταν 
στο γεγονός ότι έπρεπε πά-
ντα να είμαι τέλεια και όμορ-
φη… μετά έφτασα στα άκρα 
και έγινα άγρια και άτακτη… 
αλλά για εκείνες τις επανα-
στατικές μέρες ακόμα νιώθω 
ότι ήμουν hot!!! Ένα πράγμα 
που μου έκανε η κηδεμονία… 
και ένα από τα πράγματα που 
με πλήγωσαν περισσότερο… 
είναι ότι πάντα μου έλεγαν ότι 
είμαι χοντρή και ποτέ αρκε-
τά καλή», λέει στο post της η 
Britney Spears.

Και συνεχίζει: «Ο μπαμπάς 
μου με έκανε πάντα να αισθά-
νομαι ότι έπρεπε να προσπα-
θώ, να προσπαθώ, να προ-

σπαθώ!!! ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ! 
Κατέστρεψε όλη την ύπαρξή 
μου… όσα με έκαναν να νιώ-
θω όμορφη όπως όταν ήμουν 
13… την αυτοπεποίθησή μου… 
τον τύπο μου… τον εσωτερικό 
μου διάλογο… και ναι ακόμα 
και τη σεξουαλική μου ζωή… 
Όλα εντελώς κατεστραμμέ-
να!!! Με έκανε να νιώθω άσχη-
μη… άρα ήμουν. Πιστέψτε με, 
το να νιώθεις όμορφη είναι 
ένας εντελώς διαφορετικός 
κόσμος… Το ξέρω, διότι έχω 
ζήσει και τα δύο!!! Αν αυτό κά-
νει κάποιους ανθρώπους να 
νιώθουν άβολα… OK… είναι 

εξαιρετική μια άβολη συζήτη-
ση! Τη στιγμή που τέλειωσε η 
κηδεμονία μου… ένιωσα τόσο 
καλά για τον εαυτό μου!! Και 
μαντέψτε… Σταμάτησα να προ-
σπαθώ τόσο σκληρά και ναι, 
μπήκα σε έναν ολοκληρωτικά 
νέο κόσμο!!! Ένιωσα όμορφη… 
άρα ήμουν!! Μπορεί να νιώ-
θω έτσι, αλλά η ψυχολογική 
ζημιά από τον πατέρα μου και 
από τον κάθε άνθρωπο που 
τον υπάκουε θα είναι πάντα 
εκεί!! Αυτό που σκέφτεσαι… εί-
σαι!! Θα ήθελα να νιώσω ξανά 
13 ετών».

Η Britney Spears ξεσπά για τον πατέρα τηςEντυπωσιακή η Αμάντα Γεωργιάδη στις 
πρόβες της Eurovision 

Showbiz

Με 
αέρινη 

δημιουργία 
Celia 

Kritharioti

«Κατέστρεψε 
όλη την ύπαρξή 

μου»

 (για την απόφαση της Kim Kardashian να χάσει γρήγορα 7 κιλά για να ‘χωρέσει’ σε φόρεμα της 
Marilyn Monroe) Τόσο λάθος να παραδέχεσαι δημόσια ότι κάνεις τον εαυτό σου να πεινάσει για χάρη 

του Met Gala. Σας παρακαλώ, σταματήστε να στηρίζετε ηλίθιους, επιβλαβείς celebrities, ολόκληρη η 
εικόνα των οποίων βασίζεται στα σώματά τους.

Lili Reinhart - Ηθοποιός
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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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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
INTERCITY 05.50, 

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

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

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

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

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

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

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

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Χατζή Ι. Καβύρη 44 (γωνία Αν. Θράκης) 
✆2551028913

ΦΕΡΕΣ 
Ηλιάκη Πλαστήρα 3 ✆25550 22229

ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 
✆2554022033

ΔIΔYMOTEIXO
Γιουρτσόγλου Χρήστος Βενιζέλου 9 
✆2553022922

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Σ.Φ. Κυρούδη - Μπιμπούδη Κων/πολεως 
222 ✆2552023926

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει πολιτικό ή τοπογράφο 
μηχανικό με εμπειρία στα δημόσια έργα
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει εργατοτεχνίτες για να 
απασχοληθούν στα έργα της εταιρίας
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Ιώβ.

Διεθνής Ημέρα της Τούμπας
Ημέρα της Πανσελήνου του 
Μαΐου ή του Βούδα
Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Δίαιτας

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, με το Εξάγωνο Ερμή-Αφρο-
δίτης, θα νιώσεις δυνατότερος και σα-
φώς πιο αποφασισμένος! Θα καταφέ-
ρεις να κάνεις τις αλλαγές που διακαώς 
επιθυμείς! Θα καταφέρεις να κάνεις τις 
αλλαγές που διακαώς επιθυμείς! Η ση-
μερινή ημέρα, θα σε ωθήσει να πάρεις 
σπουδαίες αποφάσεις!

ΤΑΥΡΟΣ
Σήμερα λόγω του Εξάγωνου Ερμή-
Αφροδίτης, θα έχεις την ισχυρή ανά-
γκη να προστατέψεις με κάθε τρόπο, 
τα κεκτημένα και τις αξίες σου! Η προ-
σκόλληση σου στα υλικά αγαθά, ενοχλεί 
τους γύρω σου, ωστόσο η επιμονή σου!

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, σήμερα μπορείς να 
αναμένεις μία χαρμόσυνη, λαμπερή και 
αισιόδοξη ημέρα! Το Εξάγωνο Ερμή-
Αφροδίτης, σου προσφέρει δύναμη, αλ-
λά και πολύ καλή διάθεση! Αρπάζεις με 
ευκολία ευκαιρίες για δραστηριότητες, 
που θα σε γεμίσουν ενθουσιασμό και 
ευχαρίστηση!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, το σημερινό Εξάγωνο Ερ-
μή-Αφροδίτης, φέρνει σπουδαίες απο-
καλύψεις, την πιο κατάλληλη στιγμή, 
ώστε να επωφεληθείς ποικιλοτρόπως! 
Θα καταφέρεις να δρομολογήσεις τα 
μελλοντικά σχέδια σου και να υλοποι-
ήσεις τις ιδέες σου!

ΛΕΩΝ
Με το σημερινό Εξάγωνο Ερμή-Αφρο-
δίτης φίλε Λέοντα, βελτιώνεις στο έπα-
κρο τον φιλικό τομέα, κυρίως μέσω της 
επικοινωνιακής οδού! Περνάς υπέροχα 
με τους φίλους σου και αισθάνεσαι σι-
γουριά και ασφάλεια δίπλα τους!  

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε, σήμερα με το Εξά-
γωνο Ερμή-Αφροδίτης, σοβαρεύεσαι 
και καταφέρνεις να διορθώσεις πολλά 
από τα λάθη του παρελθόντος! Γλιτώ-
νεις με περίσσια ευκολία από κακοτο-
πιές και δυσκολίες που υπήρχαν από 
το παρελθόν!

ΖΥΓΟΣ
Την σημερινή ημέρα αγαπητέ Ζυγέ, θα 
μπορέσεις με το Εξάγωνο Ερμή-Αφρο-
δίτης, να γίνεις αισιόδοξος και πάλι, 
αλλά και να περάσεις υπέροχα, κυρίως 
μέσα από κοινωνικές συναναστροφές! 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, το Εξάγωνο Ερμή-
Αφροδίτης σε καθιστά ιδιαίτερα σοφό, 
διορατικό και αποφασιστικό! Βρίσκεις 
και πάλι τον εαυτό σου και έτσι, κατα-
φέρνεις να κατακτήσεις επιθυμίες και 
σπουδαίους σκοπούς! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, η όψη Εξάγωνου Ερ-
μή-Αφροδίτης την σημερινή ημέρα, σε 
βοηθά με διάφορους τρόπους, να δι-
ορθώσεις και να βελτιώσεις όλες σου 
τις διαπροσωπικές σχέσεις και συνα-
ναστροφές! 

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, είσαι αποφασισμένος 
να φροντίσεις όπως πρέπει τα αυξη-
μένα σου καθήκοντα και τις τρέχουσες 
υποχρεώσεις σου! Το Εξάγωνο Ερμή-
Αφροδίτης, σου προσφέρει λύσεις και 
αρκετές ευκαιρίες, ώστε να μπορέσεις 
να ανταποκριθείς όπως πρέπει!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Σήμερα φίλε Υδροχόε, το Εξάγωνο Ερ-
μή-Αφροδίτης, θα ενισχύσει τη δημι-
ουργικότητά σου, την γενναιοδωρία 
σου, θα σου βελτιώσει την φήμη, θα 
σου προσφέρει διασκέδαση, θα σε βο-
ηθήσει να προβάλλεις τα ταλέντα σου, 
την μοναδική προσωπικότητα και την 
λάμψη σου!

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, σήμερα που ο Ερμής και η 
Αφροδίτη σχηματίζουν Εξάγωνο, είσαι 
επικεντρωμένος στο στενό και οικογε-
νειακό σου περιβάλλον! Βελτιώνονται 
και ανανεώνονται οι οικογενειακές σου 
σχέσεις και αν επιστρατεύσεις την λογι-
κή και την ρητορική σου ικανότητα, θα 
πάνε όλα τέλεια στο σπίτι!

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. Ο παγκόσμιος πληθυσμός μπορεί να 
χωρέσει μέσα στα σύνορα του Τέξας.

2. Το μέλι είναι το μόνο τρόφιμο που 
δεν χαλάει. Βρέθηκε μέλι στους 
τάφους των Αιγυπτίων Φαραώ, το 
οποίο δοκίμασαν οι αρχαιολόγοι και 
δήλωσαν ότι ήταν βρώσιμο.

3. Το συνολικό βάρος του παγκόσμιου 
πληθυσμού των μυρμηγκιών είναι 
μεγαλύτερο από το συνολικό βάρος 
του ανθρώπινου πληθυσμού. 

4. Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου 
Πολέμου, η IBM κατασκεύασε με-
τρητικές μηχανές, τις οποίες χρησι-
μοποίησαν οι Ναζί για να μπορέσουν 
να οργανώσουν τα στρατόπεδα συ-
γκέντρωσης.

5. Κάθε σταγόνα θαλασσινού νερού 
περιέχει περίπου 1 δισεκατομμύριο 
άτομα χρυσού.

6. Τα Ιμαλάια καταλαμβάνουν το 1/10 
της συνολικής επιφάνειας της Γης.

7. Ο πίνακας της Μόνα Λίζα ήταν κρε-
μασμένος στην κρεβατοκάμαρα του 
Ναπολέοντα.

8. Σε πάνω από το 90% των συντριβών 
αεροσκαφών υπάρχουν επιζώντες.

9. Οι πόρνες στη ρωμαϊκή εποχή χρέω-
ναν την αντίστοιχη τιμή 8 ποτηριών 
κόκκινου κρασιού.

10. Ο Γκάντι δεν επέτρεψε στη σύζυγό 
του να πάρει πενικιλίνη για να σώσει 

τη ζωή της από την πνευμονία, αλ-
λά ο ίδιος πήρε κινίνη για να σωθεί 
από την ελονοσία.

11. Στην αρχαία Ελλάδα, τα παιδιά των 
πλουσίων οικογενειών βυθίζονταν 
σε ελαιόλαδο κατά τη γέννησή τους 
για να παραμείνουν καραφλά για 
όλη τους τη ζωή.

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...
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Ένα πρωτοφανές κυκλοφορι-
ακό “χάος” έζησε το αεροδρόμιο 
«Δημόκριτος» στην Αλεξανδρού-
πολη που όμοιο του δεν είχε συμ-
βεί στο παρελθόν.

Αφορμή ήταν η πανηγυρική 
εκδήλωση έναρξης κατασκευής 
του πλωτού τερματικού σταθμού 
αποθήκευσης αεριοποίησης φυ-
σικού αερίου της Gastrade, την 
περασμένη Τρίτη, παρουσία τριών 
Πρωθυπουργών, ενός Προέδρου 
κράτους και του προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Με ανακούφιση για το αποτέ-
λεσμα αν και κουρασμένος μετά 
από μια πολυήμερη προεργασία, 
ο Αερολιμενάρχης Στέλιος Ζα-
ντανίδης, μίλησε στην ΕΡΤ Ορε-
στιάδας και διευκρίνισε, ότι αυτή 
ήταν μια ξεχωριστή επιχείρηση 
για τα δεδομένα ενός περιφερει-
ακού αεροδρομίου, πολλών απαι-
τήσεων και προσδοκιών.

Σε αυτό συνέβαλαν με προ-
θυμία και αγόγγυστα, εκτός του 
προσωπικού του αεροδρομίου και 
το προσωπικό των αεροπορικών 
εταιρειών και εταιρειών διαχείρι-
σης αεροσκαφών, καθώς και των 
στελεχών της Ελληνικής Αστυ-
νομίας και της XII ΜΚ/ΜΠ. “Όλοι 
δούλεψαν σε συνθήκες πρωτό-
γνωρες αφού οι βαθμοί δυσκο-
λίας σε κάθε τομέα ήταν πολλα-

πλάσιοι του κανονικού ρυθμού 
λειτουργίας και απαιτήσεων του 
αεροδρομίου”.

“Στα 22 χρόνια που είμαι στο 
αεροδρόμιο”, τόνισε ο κ. Ζαντανί-
δης, δεν έχω ζήσει παρόμοια πε-
ρίπτωση εκτός από μια επίσκεψη 
προσκεκλημένων της ΕΕ για την 
μετανάστευση, με πολύ μικρότε-
ρο όγκο επισκεπτών…”.

Η ιδιαιτερότητα της συγκεκρι-
μένης ημέρας οφείλεται στο γε-
γονός, ότι τα αεροσκάφη ήταν 
VIP, κάτι που σημαίνει, ότι έχουν 
ξεχωριστή διαχείριση και στάθ-
μευση από αυτή των εμπορικών 
πτήσεων ή άλλων πτήσεων των 
σχολών πιλότων ή στρατιωτικών 
αεροσκαφών που λειτουργούν 
στο αεροδρόμιο.

Έτσι στο αεροδρόμιο Δημό-
κριτος από τις 6 το πρωί μέχρι 
τις 11 το βράδυ προσγειώθηκαν 
πέντε VIP αεροσκάφη, μέσω των 
οποίων διακινήθηκαν περισσότε-
ροι από 120 ειδικοί επιβάτες (επί-
σημοι και οι συνοδείες τους), συν 
των πέντε  καθημερινών δρομο-
λογίων του αεροδρομίου.

Σ’ αυτό θα πρέπει να προστε-
θεί και η προετοιμασία, που ξεκί-
νησε πριν από έξι ημέρες, όπου με 
τον συντονισμό του Υπουργείου 
Εξωτερικών και των αντιπροσω-
πειών πρεσβειών των χωρών που 

συμμετείχαν, επετεύχθη η τήρηση 
των μέτρων ασφαλείας της Αερο-
ναυτιλίας, αλλά και των μέτρων 
προστασίας security στο έδαφος.

Το αποτέλεσμα δικαίωσε 
όλους όσοι εργάσθηκαν και αυ-
τό φάνηκε στα πρόσωπα κατά την 
ώρα της αναχώρησης των επισκε-
πτών, αλλά και στην απόλυτη ικα-
νοποίηση του διοικητή της Υπηρε-
σίας Πολιτικής Αεροπορίας, που 
ήταν καλεσμένος της Gastrade. 
Όλα τα αεροσκάφη κινήθηκαν με 
ασφάλεια, ενώ δεν χρειάσθηκε 
ο ανεφοδιασμός κανενός όσων 
προσγειώθηκαν στον αεροδιά-
δρομο της Αλεξανδρούπολης.

Ήταν ένα δυνατό crash test 
για το “Δημόκριτος” το χθεσινό, 
“κάτι που βγάζει στην επιφάνεια 
και την ανάγκη να προστεθούν 
κάποια μέλη προσωπικού σε κρί-
σιμες ειδικότητες όπως είναι οι 
Αερολιμενικοί και οι Τηλεπικοινω-
νιακοί, αλλά η Υ.Π.Α μας ακούει…” 
διαβεβαιώνει ο κ. Ζαντανίδης, 
“οπότε όλα είναι διαχειρίσιμα”.

Αεροδρόμιο «∆ημόκριτος»: 
Έζησε μεγάλες στιγμές… 

ΤΉΝ ΤΡΙΤΉ 3/5 ΠΡΟΣΓΕΙΏΘΉΚΑΝ 
ΠΕΝΤΕ VIP ΑΕΡΟΣΚΑΦΉ, ΜΕΣΏ 
ΤΏΝ ΟΠΟΙΏΝ ΔΙΑΚΙΝΉΘΉΚΑΝ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 120 ΕΙΔΙΚΟΙ 
ΕΠΙΒΑΤΕΣ     

Για πρωτόγνωρες συνθήκες
έκανε λόγο ο αερολιμενάρχης 

Αφιξη του Προεδρου της Σερβιας Αλεξαντερ Βουσιτς στο 
Αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης (foto St. Kavaratzis) 

Αναμένοντας την άφιξη των επίσημων καλεσμένων 

Στο αεροδρόμιο ∆ημόκριτος από τις 6 το πρωί μέχρι τις 11 το 
βράδυ προσγειώθηκαν πέντε VIP αεροσκάφη, μέσω των οποίων 
διακινήθηκαν περισσότεροι από 120 ειδικοί επιβάτες, συν των 
πέντε  καθημερινών δρομολογίων του αεροδρομίου.


