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Μάρης: «Λογική και αυτονόητη η μεταφορά της Νοσηλευτικής στην 
Αλεξανδρούπολη»

Ευαισθητοποιημένη η μαθητική 
κοινότητα της Αλεξ/πολης για την 

έμφυλη βία 

Εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών/τριών του 4ου Γυμνασίου στο Συμ-
βουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας του Δήμου. 
Οι μαθητές βραβεύτηκαν πρόσφατα σε διεθνή διαγωνισμό ταινιών μι-

κρού μήκους  � 9

Φορτηγά χωρίς οδηγό διέσχισαν 
τα σύνορα στον Έβρο 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το «πείραμα» της αυτόνομης 
κυκλοφορίας με τη χρήση δικτύων 5G. Στα δύο φορτηγά 

τοποθετήθηκαν αισθητήρες, κάμερες, ραντάρ και ειδικό σύστημα, 
ώστε να είναι δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους.
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5ο Φεστιβάλ 

Πελαργών στον 

Πόρο

Θα πραγματοποιηθεί στο Δη-
μοτικό Σχολείο του χωριού 

Παρασκευή 3 και Σάββατο 4 
Ιουνίου

� 13

Πανελλήνιες: 
Προτεινόμενα Θέματα 
από το Φροντιστήριο 

«Εξέλιξη»

Προετοιμαστείτε για την 
Νεοελληνική γλώσσα και 

λογοτεχνία
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Επανεκλογή Μεσινέζη στην Επανεκλογή Μεσινέζη στην 
προεδρία του ΜΓΣ Εθνικού   προεδρία του ΜΓΣ Εθνικού   

Τέλος οι μάσκες από Τέλος οι μάσκες από 
σήμερα, νέα άρση μέτρων…   σήμερα, νέα άρση μέτρων…   

Χάθηκε μια ακόμη αθλητική 
διοργάνωση για την 
Αλεξανδρούπολη

Αντί για τον Έβρο, τα τελικά του πανελλήνιου 
παίδων βόλεϊ - με τη συμμετοχή του Εθνικού – 

στη Νέα Ερυθραία

� 3, 16

Θέματα που απασχολούν το 
Διδυμότειχο τέθηκαν στον 

Περιφερειάρχη ΑΜΘ   

� 1616

� 8 8

� 4

Επενδυτικό ενδιαφέρον 
για logistics και 
ενέργεια από τη 
Σαουδική Αραβία 

 ●  Αντιπροσωπεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και επιχειρηματίες της χώρας επισκέ-
φθηκαν την Αλεξανδρούπολη 

● Ενημερώθηκαν από τους τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες για τις δυνατότητες 
της περιοχής

● Όλα όσα ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια σύσκεψης παρουσία των τοπικών αρχών και 
φορέων  
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1495
Η πρώτη καταγεγραμμένη ανα-
φορά για την παραγωγή του σκο-
τσέζικου ουίσκι γίνεται από τον 
μοναχό Τζον Κορ.

1930
Ο Παναθηναϊκός νικά 8-2 τον 
Ολυμπιακό, στη μεγαλύτερης 
έκτασης νίκη που έχει πετύχει πο-
τέ επί του αιώνιου αντιπάλου του.

1967
Κυκλοφορεί το αριστουργημα-
τικό άλμπουμ των Beatles «Sgt. 
Pepper’s Lonely Hearts Club 
Band».

1973
Η χούντα των συνταγματαρχών 
προχωρεί στην κατάργηση της μο-
ναρχίας στην Ελλάδα και στην 
εγκαθίδρυση Προεδρικής Κοινο-
βουλευτικής Δημοκρατίας, με Συ-
ντακτική Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου.

1973
Υπογράφεται η Συμφωνία σύνδε-
σης Κύπρου - ΕΟΚ.

1998
Ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, με έδρα τη Φραγκφούρ-
τη.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1926
Μέριλιν Μονρόε, αμερικανίδα 
ηθοποιός. (Θαν. 5/8/1962)

1940
Κατερίνα Γώγου, ελληνίδα ποι-
ήτρια και ηθοποιός. (Θαν. 
3/10/1993)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1960
Αρμάνδος Δελλαπατρίδης, γραφι-
κή πολιτική φιγούρα του Μεσο-
πολέμου, αρχηγός του «Κόμματος 
των Κυανόλευκων». (Γεν. 1895)

1981
Χρηστάκης, Χρήστος Σύρπος το 
πραγματικό όνομά του, λαϊκός 
τραγουδιστής. (Γεν. 1924)

2008
Υβ Σεν Λοράν, Ενρί Ντονά Μα-
τιέ το πραγματικό όνομά του, 
γάλλος σχεδιαστής μόδας. (Γεν. 
1/8/1936)

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

19...29

19...30

Ανατολή - 05:47
Δύση - 20:42

19...29

Σακελλαροπούλου: «Ελληνίδες και Έλληνες, 
χριστιανοί και μουσουλμάνοι, μοναδικός 
πλούτος της Θράκης»

1
ΙΟΥΝ
2020

23

17...31

«Η δική μας απάντηση απέναντι στις συνεχείς 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε από τον εξ ανα-

τολών γείτονα είναι η Ελλάδα της δημιουργίας, της 

ισονομίας, του κράτους δικαίου, του σεβασμού των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της συνεργασίας, της προ-

όδου, των ανοιχτών οριζόντων» δήλωσε η Πρόεδρος 

της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, από 

τη Θράκη, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη. «Η Θρά-

κη είναι το ζωντανό παράδειγμα όπου χριστιανοί 

και μουσουλμάνοι πολίτες μπορούν να συμβιώνουν 

αρμονικά και να αγωνίζονται για το κοινό τους μέλ-

λον» είπε. «Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, χριστιανοί 

και μουσουλμάνοι, μοναδικός πλούτος της Θράκης». 

Η ΠτΔ ξεναγήθηκε σε επιχειρήσεις, της περιοχής και 

στη γενέτειρά της στην Ξάνθη.
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Μικρογνωμικά

Η Λέσβος είναι το πρώτο νησί του Αιγαίου που συνδέεται με τη Σμύρνη με απευθείας ακτοπλοϊκό 
δρομολόγιο. Το πρώτο δρομολόγιο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Ιουνίου προς το λιμάνι 
της Μυτιλήνης και σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα πραγματοποιούνται δυο δρομολόγια την 
εβδομάδα, κάθε Παρασκευή και κάθε Κυριακή με το σύγχρονο πλοίο IHSAN ALYNAK, καταμαράν 400 
θέσεων της ναυτιλιακής εταιρείας IZDENIZ συμφερόντων του μητροπολιτικού Δήμου της Σμύρνης. 

Υπάρχει όρος και στις δυο 
συνθήκες για αποστρατιω-
τικοποίηση. Η Ελλάδα από 
το 1960 τα στρατιωτικο-
ποιεί. Τα νησιά πρέπει να 
αποστρατιωτικοποιηθούν. 
Αν δεν υποχωρήσει η Ελ-
λάδα θα ανοίξουμε προς 
συζήτηση το θέμα κυριαρ-
χίας τους.  

Μ. ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

Είπαν

Αποδεικνύεται «στην πράξη ότι 
το casus belli κατά της Ελλά-
δας δεν είναι κενό περιεχόμε-
νου, καθώς η χώρα μας αντι-
μετωπίζει υπαρκτή απειλή από 
την Τουρκία, η οποία δεν πε-
ριορίζεται απλώς σε ρητορικό 
επίπεδο. Και αυτό εκθέτει ανε-
πανόρθωτα την ίδια την Τουρ-
κία διεθνώς. 

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ
 

Αρκετά σχόλια προκάλεσε το χθε-
σινό μας φωτορεπορτάζ απ' το πάρκο 
Αλτιναλμάζη και το κακό χάλι στο οποίο 
βρίσκεται. Ακόμη περισσότερα σχόλια, 
όμως, προκάλεσαν οι φωτογραφίες που 
δημοσιεύσαμε από πάρκα του γειτονι-
κού μας Τσανάκαλε, στα οποία, κυριο-
λεκτικά, ντρέπεσαι να πατήσεις. Κάποιοι 
απέδωσαν τη διατήρησή τους σε τόσο 
άριστη κατάσταση στον φόβο που έχουν 
οι κάτοικοι για την τουρκική χωροφυ-
λακή. Μπορεί και να είναι έτσι. Προκύ-
πτουν, όμως, δύο ερωτήματα: Πρώτον, 
πιστεύετε ότι θα ήμαστε ποτέ ικανοί 
στην Ελλάδα κι εν προκειμένω στην 
Αλεξανδρούπολη να φτιάξουμε τέτοια 
πάρκα και να τα διατηρούμε, αρμόδιες 
αρχές και κάτοικοι, σε τόσο άψογη κα-

τάσταση, ώστε η αστυνομία, δημοτική 
ή ελληνική, να είχε λόγο να παρέμβει 
σε περιπτώσεις ζημιών και μη τήρησης 
της καθαριότητας; Διότι με την κατά-
σταση στην οποία είναι σήμερα πολλοί 
δημόσιοι χώροι, ποιος να ασχοληθεί και 
ποια τάξη να επιβάλει; Τάξη στο χάος; 
Δεύτερον, μήπως δεν χρειάζεται καμία 
χωροφυλακή και αστυνομία, όταν ένας 
δημόσιος χώρος έχει διαρκώς μια τόσο 
καλή εικόνα; Μήπως απλώς ο πολίτης 
της Τουρκίας έχει αποκτήσει περισσό-
τερη παιδεία από εμάς και ούτε που δι-
ανοείται να χαλάσει μια τέτοια εικόνα; 
Μήπως είμαστε εμείς αυτοί που θέλου-
με βούρδουλα;

Κ.Η.

Θέλουμε βούρδουλα;

Γιορτή 
«Την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022 πρωί από τις 

10:30 ,στο Φάρο έχουμε γιορτή!. "Παγκόσμια 
ημέρα επιβιωσαντων από τον καρκίνο"» ανα-
φέρει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και φίλων 
Ν. Εβρου ΣΥΝΕΧΙΖΩ. ‘όπως σημειώνει,Γιορτά-
ζουμε τη ΖΩΗ ,που κερδίσαμε μετά τη συνά-
ντησή μας μαζί του! Ραντεβού στο Φάρο ,από 
τις 10:30 το πρωί,να σας "κεράσουμε" λου-
λούδια!!!! Ραντεβού για πρωινό καφέ,στο πιο 
όμορφο πλακόστρωτο της πόλης!

Γ.Π.

Θεατής  η Αλεξανδρούπολη, 
χαμένα τα παιδιά μας

Στο κλειστό γυμναστήριο «Στ. Κα-
λαϊτζής» στην Νέα Ερυθραία θα διε-
ξαχθεί το τριήμερο 11-13 Ιουνίου η 
τελική φάση του Πανελλήνιου πρωτα-
θλήματος αγοριών Κ18 (παίδων) βό-
λεϊ, με τη συμμετοχή του ΜΓΣ Εθνικού. 
Η Αλεξανδρούπολη κατέθεσε αίτημα 
ανάληψης της διοργάνωσης του φά-
ιναλ φορ προς την ΕΟΠΕ. Μάλιστα, 
σχεδόν … αναγγέλθηκε στην εκδήλω-
ση βράβευσης των μαθητών – μαθη-
τών του 3ου ΓΕΛ που κατέκτησαν το 
πανελλήνιο σχολικό. Έλα όμως που 
δεν προτιμήθηκε τελικά η «μάνα του 
βόλεϊ» Αλεξανδρούπολη, αλλά η Νέα 
Ερυθραία, έδρα του βασικού αντιπάλου 
των Εβριτών στη μάχη της κατάκτησης 
του πανελλήνιου πρωταθλήματος. ..  

Τζάμπα, τα μνημόνια συνεργασίας με 
την Ομοσπονδία βόλεϊ που υπέγραψε 
ο Δήμος το 2019 μετά την ανάληψη 
της νέας δημοτικής αρχής, τζάμπα και 
η παρουσία του ΔΣ της ΕΟΠΕ (με την 
παράταξη του νυν προέδρου μάλιστα) 
του προέδρου της ΕΣΠΕΘρ και μέλος 
του διοικητικού συμβουλίου του ΜΓΣ 

Εθνικού. Τζάμπα οι (προκαταβολικές 
όπως αποδείχθηκε) ευχαριστίες στους 
τοπικούς μας άρχοντες… Κρίμα για τα 
όνειρα και τις προσδοκίες των νεαρών 
αθλητών μας να παλέψουν για μια με-
γάλη διάκριση στην έδρα τους, στην 
πόλη τους. Η ουσία είναι ότι η Αλεξαν-
δρούπολη βγαίνει εκτός του κάδρου 
ανάληψης αθλητικών διοργανώσεων, 
όπως τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε 
συνηθίσει… Κρίμα    ….

Γ.Π.

Photo   Shoot

θέλει καμία εμπλοκή με την ίδια...
Σύμφωνα με πληροφορίες, το κόστος 

της κηδείας της τρανς γυναίκας, η οποία 
θα τελεστεί σήμερα στα Κοιμητήρια Ανα-
στάσεως του Κυρίου, θα καλυφθεί από 
τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, που από την 

αρχή έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 
υπόθεση. Μακάρι να θεωρούνταν αυτο-
νόητη μια τέτοια κίνηση, αλλά επειδή δεν 
είναι, ένα μεγάλο μπράβο στον Δήμαρχο.

K.Η.

Κίνηση ανθρωπιάς
Σε μία κίνηση με υψηλή συμβολι-

κή σημασία προχώρησε ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας 
αναφορικά με την τρανς γυναίκα που 
έχασε πρόσφατα τη ζωή της, μετά 
από μάχη με τον καρκίνο και το σώ-
μα της βρίσκεται εδώ και καιρό στα 
αζήτητα του νοσοκομείου Παπαγε-
ωργίου, αφού η οικογένεια της δεν 
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«Με την με αριθμό 14/2022 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας  τροπο-
ποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε εκ νέου το καταστατικό του σωματείου με έδρα την 
Ορεστιάδα και με επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» με σκοπό 
αυτόν που αναγράφεται αναλυτικά στο από 20/09/2021 καταστατικό του Συλλό-
γου, που αποτελείται από 25 άρθρα.

Ορεστιάδα, 31/05/2022

Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
Αθανασία Δ. Γκαζούδη

Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου
Ορεστιάδας 69 »

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα  
ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. Ρωμύλος 
Χατζηγιάννογλου βρέθηκε στην Κομο-
τηνή όπου είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση 
με τον Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ κ. Χρή-
στο Μέτιο . 

Ο Δήμαρχος είχε την ευκαιρία να 
μεταφέρει τόσο τους προβληματισμούς 
για τις καθυστερήσεις όσο και τα ζητή-
ματα που ταλανίζουν τους πολίτες του 
Δήμου μας . Ο κ. Μέτιος με τη σειρά 
του διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο ότι θα 
επισκεφτεί στο άμεσο χρονικό διάστημα 
την πόλη του κεντρικού Έβρου για μια 
εκ νέου συνάντηση που θα ωφελήσει 
στην επίλυση των παρακάτω θεμάτων. 

Ενδεικτικά στην ατζέντα της συζή-
τησης ειπώθηκαν τα εξής αιτήματα:

1) Αναδασμός στον Δήμο Διδυ-
μοτείχου

2) Αναπλάσεις και ασφαλτοστρώ-
σεις στο επαρχιακό δίκτυο Διδυμοτεί-
χου-Μεταξάδων  

3) Μελέτη ύδρευσης για το εσω-

τερικό δίκτυο Πετράδων, Κουφοβούνου 
και Ασβεστάδων η οποία είναι έτοιμη 

4) Υπογειοποίηση του Ερυθρο-
ποτάμου της οποίας τα διαδικαστικά 
και γραφειοκρατικά θέματα έχουν ξε-
περαστεί.

5) Κλειστή γέφυρα που οδηγεί 
στο Κουφόβουνο η οποία καθιστά δύ-
σκολη την καθημερινότητα των πολι-
τών εδώ και τρία χρόνια .

6) Σκοπευτήριο στην Σχολή Δοκί-
μων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου όπου 
θα αναβαθμίσει κατά πολύ την Σχολή 
διότι θα πραγματοποιούνται μετέπειτα 
εκπαιδεύσεις

7) Επαρχιακό δίκτυο  στο σημείο 
του  1ου χλμ Ελληνοχωρίου-Λάδης που 
σε λόγω δυσχερών καιρικών φαινομέ-
νων αποκόπτεται η οδική κυκλοφορία.

8) Ανάπλαση περιφερειακού δρό-
μου

9) Καθαρισμός κοίτης Ερυθρο-
ποτάμου   

Θέματα που 
απασχολούν το 
Διδυμότειχο τέθηκαν 
στον Περιφερειάρχη 
ΑΜΘ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΩΜΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ 
ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΟΠΟΥ ΕΙΧΕ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΕΤΙΟ 
                               
Είχε την ευκαιρία να μεταφέρει τόσο τους προβληματισμούς 
για τις καθυστερήσεις όσο και τα ζητήματα που ταλανίζουν 
τους πολίτες του Δήμου του κεντρικού Έβρου

11 συσκευασίες με κο-
καΐνη, συνολικού βάρους 
155, 33 γραμμαρίων εντό-
πισαν οι αστυνομικοί του 
Τμήματος Δίωξης Ναρκω-
τικών της Ασφάλειας Αλε-
ξανδρούπολης, στη διάρ-
κεια έρευνας που έκαναν 
στο σπίτι ενός Έλληνα, κα-
τοίκου Αλεξανδρούπολης, 
με τη συνδρομή εκπαιδευ-
μένου σκύλου. Στον χώρο 
του σπιτιού βρέθηκε επίσης 
μία συσκευασία με μικρο-
ποσότητα ακατέργαστης 
κάνναβης. Ο άνδρας πα-
ραπέμφθηκε στον Εισαγ-
γελέα

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Πάνω από 8 τόνους χαρτί, έναν τόνο 
πλαστικό, μπαταρίες βάρους 181 κιλών, 
50 κιλά τηγανέλαια και 51 κιλά αλου-
μίνιο συγκέντρωσαν στη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς οι μαθητές 26 σχολι-
κών μονάδων του δήμου Ορεστιάδας, 
στο πλαίσιο της δράσης «πάμε ανακύ-
κλωση». Τα αποτελέσματα της δράσης 
ανακοινώθηκαν επίσημα την περασμένη 
Παρασκευή, στο πλαίσιο της εκδήλω-
σης βράβευσης των σχολείων για την 
προσπάθεια που έκαναν στον σχολικό 
μαραθώνιο ανακύκλωσης. 

Η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων 
Έβρου διοργανώνει  στις 5 Ιου-
νίου, στην Αλεξανδρούπολη τα 
«13α Βραβεία Πολιτισμού».  Τα 
τιμώμενα πρόσωπα θα είναι ο 
ομότιμος Καθηγητής Χειρουργι-
κής ΔΠΘ, Γιώργος Μηνόπουλος, 
ο ζωγράφος Δημήτρης Ναλμπά-
ντης και ο Αναπληρωτής Καθηγη-
τής και Κοσμήτορας της Σχολής 
Μουσικών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων Αθανάσιος 
Τρικούπης. Στην εκδήλωση, που 
θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη 
Κυριακή στις 7:30μμ στο Πνευμα-
τικό Κέντρο της Μητρόπολης Αλε-
ξανδρούπολης, θα συμμετέχει το 
Μουσικό Σχολείο Αλεξανδρούπο-
λης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. 

Τις 150 ευάλωτες οικογένειες 
που υποστηρίζει κάθε μήνα με 
δέματα
 τροφίμων και άλλων αναγκαί-
ων ειδών ενίσχυσε και τον μήνα 
Μάιο η Μητρόπολη Διδυμοτεί-
χου, Ορεστιάδας και Σουφλίου, 
με τη συνδρομή του Φιλανθρω-
πικού Οργανισμού «Αποστολή» 
της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και 
γνωστής, μεγάλης αλυσίδας 
σούπερ μάρκετς. Παράλληλα, 
μέσω του προγράμματος της 
«ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ», διανεμήθηκαν 
άλλα 50 δέματα σε ισάριθμες 
πολύτεκνες οικογένειες της πε-
ριοχής

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

1

2

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Έξι αιτήματα για τη διασφάλιση της ποιότητας και 
της σταθερότητας της θαλάσσιας συγκοινωνίας της 
Σαμοθράκης, καθώς και για τη σύνδεσή της με Καβά-
λα και Λαύριο, καταθέτει η δημοτική αρχή του νησιού 
με επιστολή που απέστειλε προς το Υπουργείο Ναυ-
τιλίας. Ο δήμος ζητά 12μηνη επιδότηση στη γραμ-
μή Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη με 7 δρομολόγια 
εβδομαδιαίως όλο τον χρόνο, αξιόπλοο πλοίο μή-
κους 100 μέτρων και άνω, δέσμευση του ανάδοχου 
των δρομολογίων για διάθεση πλοίου ίδιων προδι-
αγραφών σε περίπτωση αντικατάστασης λόγω βλά-
βης ή ακινησίας του κύριου πλοίου της γραμμής κ.α.
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Στους τομείς των logistics 
και της ενέργειας ενδιαφέρο-
νται να επενδύσουν οι Σαου-
δάραβες, που βρέθηκαν χθες 
στην Αλεξανδρούπολη, αξιο-
ποιώντας τη γεωστρατηγική 
θέση και τις δυνατότητες της 
περιοχής.

Η αντιπροσωπεία, την οποία 
συνόδευαν στελέχη του Ομί-
λου Κοπελούζου και η οποία 
αποτελούνταν από εκπροσώ-
πους του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και επιχειρηματίες, βρέθη-
κε στην περιοχή, στο πλαίσιο 
γενικότερης επίσκεψης πολυ-
άριθμης αποστολής στη χώρα 
μας. Πιο συγκεκριμένα, απο-
στολή αποτελούμενη από 120 
επιχειρηματίες και κυβερνητι-
κά στελέχη βρέθηκε στην Αθή-
να με στόχο την επισφράγιση 
σειράς συμφωνιών που επι-
τεύχθηκαν επί της αρχής προ 
διμήνου στο Ριάντ, αλλά και 
νέων σε μια σειρά από νευ-
ραλγικούς τομείς, όπως της 
ενέργειας, των κατασκευών, 
του τουρισμού και της αγρο-
διατροφής. Υπενθυμίζουμε την 
πρόσφατη επίσκεψη του πρω-
θυπουργού Κυριάκου Μητσο-
τάκη στο Αμπου Ντάμπι και τις 
συμφωνίες που υπεγράφησαν 
για επενδύσεις των Εμιρατι-
νών στη χώρα μας συνολικού 
ύψους 4,5 δισ. ευρώ μέσω 
των κρατικών ταμείων ADQ 
και Mubadala.

Επαφές στην 
Αλεξανδρούπολη 

Η αντιπροσωπεία βρέθηκε 
το πρωί της Τρίτης στα γρα-
φεία του Οργανισμού Λιμένα 
Αλεξανδρούπολης, όπου ενη-
μερώθηκαν από τον πρόεδρο 
Κων/νο Χατζημιχαήλ και τον 
διευθύνοντα σύμβουλο Κώ-

στα Χατζηκωνσταντίνου για τις 
επενδυτικές ευκαιρίας στην πε-
ριοχή μας. 

Σε ανάρτησή του, ο πρόε-
δρος του ΟΛΑ, αναφέρει για 
την πρωινή συνάντηση:

“Ενημέρωση και παρου-
σίαση του γεωπολιτικού και 
επιχειρηματικού περιβάλλο-
ντος που δραστηριοποιείται ο 
Οργανισμός Λιμένα Αλεξαν-
δρούπολης καθώς και των 
επενδυτικών ευκαιριών που 
ανακύπτουν από την ανωτέ-
ρω δραστηριοποίηση στην ευ-
ρύτερη περιοχή σε αντιπρο-
σωπεία επιχειρηματιών και 
αξιωματούχων του Βασιλεί-
ου της Σαουδικής Αραβίας, οι 
οποίοι επισκέπτονται τον λι-
μένα στα πλαίσια της στρατη-
γικής εταιρικής σχέσης Ελλά-
δος – Σαουδικής Αραβίας και 
της περαιτέρω αναβάθμισης 
των εμπορικών/οικονομικών 
διμερών σχέσεων”.

Στη συνέχεια, σε ξενοδοχείο 
της Αλεξανδρούπολης, πραγ-
ματοποιήθηκε σύσκεψη, κατά 
τη διάρκεια της οποίας, φο-
ρείς της αυτοδιοίκησης και της 
επιχειρηματικότητας, ανέπτυ-
ξαν τις προτάσεις τους για τις 
επενδυτικές ευκαιρίες και τις 
αναπτυξιακές δυνατότητες που 
προσφέρει η περιοχή. Όπως 
τόνισε ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ 
Χρήστος Μέτιος, «είμαστε στη 
διάθεσή σας για οποιαδήποτε 
σοβαρή πρόταση επένδυσης 
στην περιοχή μας», παρουσι-
άζοντας παράλληλα τις επεν-
δυτικές ευκαιρίες ανά κλάδο. 

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρού-
πολης Γιάννης Ζαμπούκης, 
εξέφρασε τη χαρά του για την 
παρουσία της αντιπροσωπείας 
στην πόλη μας, η οποία, όπως 
είπε, είναι η πρώτη πόλη που 

συναντά κανείς ερχόμενος 
στην Ευρώπη, μια πόλη που 
κατοικείται από ανθρώπους 
φιλικούς, οικογενειάρχες, φι-
λόζωους, ανοιχτόμυαλους. «Η 
Αλεξανδρούπολη είναι πύλη 
ενέργειας και ασφάλειας… Κα-
λωσορίζουμε όλους τους επεν-
δυτές και κάθε πρόταση που 
ενισχύει την οικονομία, δημι-
ουργεί  θέσεις εργασίας και 
είναι σε ισορροπημένη σχέση 
με το περιβάλλον».

Ο Προέδρος του Επιμελητη-
ρίου Έβρου Χριστόδουλος Το-
ψίδης σημείωσε πως ο φορέας 
που εκπροσωπεί είναι ένθερ-
μος υποστηρικτής οποιασδή-
ποτε επένδυσης από τις αρα-
βικές χώρες. Μάλιστα, στους 
υποψήφιους επενδυτές δόθηκε 
ένα υπόμνημα με όλους τους 
τομείς στους οποίους θα μπο-
ρούσαν να επενδύσουν, όπως 
: Υδάτινοι πόροι, Γεωθερμία ( 
θερμοκήπια), Ζεόλιθος, Μετά-
ξι Σουφλίου, παραγωγή γυα-
λιού, καθώς στον Έβρο υπάρ-
χουν πηγές αμμοληψίας, ενώ 
μίλησε και για τις αναπτυξιακές 
δυνατότητες της Σαμοθράκης. 
Αναφέρθηκε ακόμη στον το-
μέα των logistics, καθώς και 
στα αυξημένα κίνητρα επιδότη-
σης που ισχύουν στην περιοχή 
μας, λόγω του νέου αναπτυξι-
ακού νόμου.

Ο Θωμάς Αχείμαστος, Γε-
νικός Διευθυντής Στρατηγι- κής του Ομίλου Κοπελούζου 

αναφέρθηκε στα τρία projects 
που προωθεί στην περιοχή: 
Τους δύο σταθμούς LNG, με 
τον πρώτο να είναι έτοιμος το 
2023 και τον δεύτερο το 2024 
με 2025, τη Μονάδα Ηλεκτρο-
παραγωγής Συνδυασμένου Κύ-
κλου και το θαλάσσιο πάρκο με 
τις ανεμογεννήτριες, που είναι 
το πρώτο στη χώρα που έχει 
ήδη αδειοδοτηθεί. 

«Θέλω να υπογραμμίσω αυ-
τά τα τρία projects, αλλά και 
το γεγονός ότι είμαστε σε ένα 
από τα πιο φιλοεπενδυτικά μέ-
ρη της Ελλάδας», σημείωσε, 
ενώ αναφερθείς στο φυσικό 
αέριο και την εξάρτηση από 
το ρωσικό φυσικό αέριο, επι-
σήμανε ότι «από την Αλεξαν-
δρούπολη ως την Ουκρανία, η 
εξάρτησή μας φτάνει στα 50 

δις κυβικά μέτρα… Θα είμα-
στε περήφανοι αν έχουμε δυο 
ή περισσότερα LNG στη χώρα, 
και συγκεκριμένα δυο σε αυτή 
την περιοχή, ώστε να μεταφέ-
ρουμε αέριο ως τη Μολδαβία 
και την Ουκρανία». Τόνισε πως 
η στρατηγική θέση της Αλε-
ξανδρούπολης είναι πολύ ση-
μαντική, ενώ απευθυνόμενος 
προς τους Σαουδάραβες, εί-
πε : «Είμαστε εδώ για να σας 
βοηθήσουμε, όχι μόνο ως ιδι-
ωτική εταιρεία, αλλά και ως 
επενδυτές στην περιοχή αυτή, 
που ήδη απολαμβάνουμε την 
φιλική υποδοχή των τοπικών 
αρχών».

Ο Σαουδάραβας επιχειρη-
ματίας Fakher Al Shawaf , γε-
νικός διευθυντής σε μία από 
τις μεγαλύτερες κατασκευα-
στικές κοινοπραξίες της χώρας, 

με την επωνυμία «Al Bawani», 
ευχαρίστησε τους συμμετέχο-
ντες στη σύσκεψη για όλα τα 
χρήσιμα στοιχεία που παρεί-
χαν, τα οποία, όπως είπε θα 
μελετηθούν ενδελεχώς.  Όπως 
σημείωσε, το ενδιαφέρον της 
αντιπροσωπείας εστιάζει κυρί-
ως σε επενδύσεις στους τομείς 
των logistics και της ενέργει-
ας. Επισήμανε πως θα ήθελε 
να διατηρηθεί αυτή η επαφή 
μεταξύ των μελών της απο-
στολής και των τοπικών αρχών, 
ώστε να προκύψει στο μέλλον 
κάποια συνεργασία. Δεν παρέ-
λειψε να αναφερθεί στην εξαι-
ρετική και μακροχρόνια σχέση 
Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας, 
χαρακτηρίζοντας τη θέση της 
Αλεξανδρούπολης ως «πρωτί-
στης σημασίας». 

Επενδυτικό ενδιαφέρον για logistics 
και ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ ΤΗΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ      
                               
Ενημερώθηκαν από τους τοπικούς φορείς 
και επιχειρηματίες για τις δυνατότητες 
της περιοχής

Η αντιπροσωπεία βρέθηκε το πρωί της Τρίτης στα 
γραφεία του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης

Από τη σύσκεψη αρχών και φορέων με 
τους εκπροσώπους της Σαουδικής Αραβίας 



Η ΓΝΩΜΗ
1 ΙΟΥΝΙΟΥ  2022

Η 3η Ιουνίου έχει ανα-
κηρυχθεί από τη Γενική Συ-
νέλευση του Ο.Η.Ε. ως Πα-
γκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου. 
Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος 
Αλεξανδρούπολης αναπτύσ-
σει πρόσφορες στρατηγικές 
και προωθητικές δράσεις με 
σκοπό την ενθάρρυνση της 
χρήσης του ποδηλάτου ως 
μέσου βιώσιμης κινητικότη-
τας.

Ειδικότερα, σε συνεργασία 
με τον Αθλητικό Ποδηλατι-
κό Σύλλογο Alexandroupolis 
Bike Team, την Παρασκευή, 
03 Ιουνίου, ώρα 20.00 διορ-
γανώνει την πρώτη Ποδηλα-
τοβόλτα του καλοκαιριού με 
σημείο εκκίνησης το σημείο 
AXD στην παραλία.

Παράλληλα την ίδια ημέ-
ρα, 19.00 – 20.00, οι ποδη-
λάτες θα έχουν την ευκαι-

ρία να ελέγξουν το ποδήλατό 
τους καθώς θα πραγματοποι-
ηθεί παρουσίαση του ανα-

βαθμισμένου σταθμού επι-
σκευής ποδηλάτου, ibike 
spot, στο πάρκινγκ Εγνατία 

με ανοιχτή πρόσβαση στους 
πολίτες. Για τη διευκόλυνση 
των ποδηλατών πέραν  των 

τριών  σταθμών που είχαμε 
από το 2021 τοποθετήσει,  
έχουν προστεθεί άλλοι δύο  
στην πόλη της Αλεξανδρού-
πολης, μπροστά από το 4ο 
ΓΕΛ επί της Νικηταρά και στο 
σχολικό συγκρότημα του 1ου 
δημοτικού σχολείου επί της 
Αν. Θράκης.

Στόχος της πρώτης μας 
ποδηλατοβόλτας για το 
2022 που διοργανώνεται στο 
πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέ-
ρας Ποδηλάτου είναι να πε-
τύχουμε ρεκόρ συμμετοχών!

Πάρε το ποδήλατο και την 
παρέα σου και γίνε μέρος της 
μεγάλης ομάδας των ποδη-
λατών Αλεξανδρούπολης!

 Οι δράσεις θα είναι σύμ-
φωνες με τις οδηγίες που 
παρέχονται από τις αρμόδι-
ες αρχές, αναφορικά με τα 
μέτρα πρόληψης και αποφυ-
γής της διασποράς covid_19.
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Βασ. Σοφίας 12, 67132 – Ξάνθη – Κτίριο Διοίκησης (1ος όροφος). Κωδικός ΝUTS: GR112. Αρμόδιος Υπάλληλος: 
Μενεξάς Ελευθέριος, Βουλουτίδης Ράλλης - τηλ. 2541079053, e-mail: emenexas@admin.duth.gr, rvoulout@
admin.duth.gr. 

2.  Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και ανήκει στην Κε-
ντρική Κυβέρνηση

 Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής: Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Εκπαίδευση
3.  Αριθμός Διακήρυξης : 714/2022
4.  Είδος Σύμβασης: Δημόσια, που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλε-

κτρονικών συστημάτων, περιφερειακών και λοιπών μηχανημάτων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών 
του Δ.Π.Θ. 

5. Είδος διαγωνισμού: Ηλεκτρονικός με ανοικτές διαδικασίες άνω των ορίων και κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά είδος.

6. Τίτλος και περιγραφή έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση  ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συ-
στημάτων, αναβάθμιση λογισμικών, επίπλων (εργαστηριακοί πάγκοι, γραφεία κ.λ.π.), επιστημονικών οργάνων και 
εποπτικών μέσων διδασκαλίας για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Δ.Π.Θ.», όπως αυτός αναλυτικά 
εμφανίζεται στις καταστάσεις που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αριθμ. 708/2021 δια-
κήρυξης, (CPV: 48822000-6, 30211100-2, 30211300-4, 48000000-8, 48190000-6, 48100000-9, 48311000-1, 
48313000-5, 33100000-1, 38341000-7, 31532100-5, 33122000-1, 33190000-8, 44211110-6, 37415000-0, 
38112100-4, 38341300-0, 31640000-4, 38425100-1, 38434400-0, 39711130-9, 38200000-7, 30237400-3, 
31173000-9, 31221100-2, 38126200-6, 38121000-9, 38436400-4, 38436500-5, 42122000-0, 42996000-4, 
38970000-5, 37524100-8, 38424000-3, 31682210-5, 38300000-8, 42521000-4, 35125100-7, 37441100-2, 
37441000-1, 37441300-4, 37442300-8, 37442310-4, 37440000-4, 37532000-6, 33193110-3, 75252000-7, 
37451700-1, 37442000-8, 34430000-0, 37414000-3, 18444112-1, 37462120-1, 37462150-0, 37462170-6, 
37462180-9, 34522550-2, 37471300-3, 38519320-5, 30232100-5, 30216110-0, 32333200-8, 38651000-3, 
38651100-4, 38653110-1, 30233300-4, 43324100-1, 33141625-7, 48921000-0, 39162100-6, 39110000-
6, 39000000-2, 39181000-4, 34514200-5, 31527260-6). 

Τόπος που θα παρασχεθεί η παράδοση των ειδών: όπως αναφέρεται στην αριθμ. 714/2022 διακήρυξη.
7.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν 
στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω 
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 
2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

8.  Διάρκεια ισχύος σύμβασης: Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την καταχώρησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.
9.   Συνολική προβλεπόμενη δαπάνη: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.283.207,47€  

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (τα είδη με α/α 74 και 120, υπόκεινται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%), 
προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.843.290,22 €,  ΦΠΑ: 439.917,25 €.

10. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Η παρούσα περιλαμβάνεται στο υποέργο Α/Α 99 της πρά-
ξης: «Ανάπτυξη / Αναβάθμιση των υποδομών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου 
Θράκης» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» με βάση την Από-
φαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 3509/17-10-2019 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. και 
έχει λάβει κωδικό MIS 5045575 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με ένα από τους πιο κάτω τρόπους. Επισημαίνεται ότι  παρέ-
χεται η διακριτική ευχέρεια στους προσφέροντες να επιλέξουν με σχετική δήλωση στον υποφάκελο της οικονο-
μικής προσφοράς τους τον έναν από τους δύο τρόπους πληρωμής των συμβατικών ειδών:

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών (ο εν λόγω τρόπος πληρωμής 

εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων)
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την 

κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλε-
σης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του 
ν. 4412/2016 τα περι εγγυήσεων της παρούσας, και την καταβολή του υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή 
των υλικών [ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων]

11.  Βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων:
(1). Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτή-
ματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει δι-
μερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

(2). Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτεί-
ται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

(3). Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς απ ό ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

12. Οι προσφορές πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
13. Προσφορές μπορούν να κατατίθενται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή και για μέρος των 

υπό προμήθεια ειδών (αλλά για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος).
14. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 

φορείς για διάστημα 240 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
15. Απαγορεύεται η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών.
16. Ημερομηνία αποστολής προς δημοσίευση στην υπηρεσία Ε.Ε.Ε.Κ. : 26-05-2022
17. Ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών – Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 30-6-2022, ημέρα Πέμπτη, ώρα 16.00. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Διαδικτυακή 
πύλη www.
promitheus.
gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ

31-5-2022 
(Τρίτη)

31-5-2022 
(Τρίτη)

31-5-2022 
(Τρίτη)

30-6-2022 
(Πέμπτη)
ώρα 16.00

 Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού και αποσφράγισης των προσφορών: 6 Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 π.μ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, από την αρμόδια Επιτροπή. 

 ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr 6/7/2022 Δευτέρα 10:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προ-
σφοράς στο σύστημα. 

18. Ύψος εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό: κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 
(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσοστού 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας δαπά-
νης, ή της αναλογικά προϋπολογισθείσας δαπάνης των ειδών για τα οποία υποβάλλουν προσφορά εκτός ΦΠΑ

19. Τρόπος, τόπος και χρόνος αναζήτησης της διακήρυξης και πληροφορίες: Το τεύχος της διακήρυξης είναι αναρ-
τημένο στο διαδίκτυο και στις ιστοσελίδες με χαρακτηριστικά: http://supplies.duth.gr και  www.promitheus.gov.gr

20. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ξάνθη, 1ος όρο-
φος - κτιρίου Διοίκησης, Βασ. Σοφίας 12 – Ξάνθη Τ.Κ 67132. 

Αρμόδιος Υπάλληλος : Μενεξάς Ελευθέριος,  Βουλουτίδης Ράλλης  - τηλ. 2541079053, e-mail: emenexas@
admin.duth.gr, rvoulout@admin.duth.gr

Ο Αντιπρύτανης
Οικονομικών, Προγραμματισμού 

και Ανάπτυξης
Καθηγητής Φώτιος Μάρης

Αλεξανδρούπολη: Στις 3 Ιουνίου η πρώτη 
ποδηλατοβόλτα του καλοκαιριού!

ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΗΜΕΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ  
                               
Παράλληλα την ίδια ημέρα, οι ποδηλάτες 
θα έχουν την ευκαιρία να ελέγξουν το 
ποδήλατό τους καθώς θα πραγματοποιηθεί 
παρουσίαση του αναβαθμισμένου σταθμού 
επισκευής ποδηλάτου
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 Φορτηγά που κινούνται χω-
ρίς οδηγό διασχίζουν τη γέφυ-
ρα που συνδέει την Ελλάδα 
με την Τουρκία και περνούν 
τους τελωνειακούς ελέγχους 
χωρίς να σταματήσουν. Δεν 
πρόκειται για… επιστημονική 
φαντασία αλλά για προβολή 
στο σήμερα των οδικών με-
τακινήσεων ενός όχι και τόσο 
μακρινού μέλλοντος. Το χά-
σμα ανάμεσα στο παρόν και το 
μέλλον γεφυρώθηκε, πριν από 
μερικές εβδομάδες, χάρη στις 
δοκιμές αυτόνομης οδήγησης 
με τη χρήση δικτύων πέμπτης 
γενιάς (5G), που πραγματοποι-
ήθηκαν μεταξύ των συνορια-
κών σταθμών στους Κήπους 
του ακριτικού Εβρου και τα 
Υψαλα της Τουρκίας. Πρόκει-
ται για την τελευταία φάση του 
ερευνητικού έργου 5G-Mobix, 
που ξεκίνησε το 2018, διαθέ-
τει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 
και συμμετέχουν σε αυτό πε-
ρίπου 60 εταιρείες και ερευ-
νητικοί φορείς από 13 χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά 
και από την Τουρκία, την Κίνα 
και την Κορέα. Με την Ελλάδα 
να είναι από τις πρώτες χώρες 
παγκοσμίως που έχει ολοκλη-
ρώσει τον διαγωνισμό για τη 
χορήγηση συχνοτήτων 5G, το… 
test drive στα ελληνοτουρκικά 
σύνορα αποτέλεσε δοκιμαστι-
κό σωλήνα για να εξεταστούν 
οι δυνατότητες των δικτύων 
νέας γενιάς.

«Το έργο περιλαμβάνει δι-
ευρυμένες δοκιμές σε δύο δια-
συνοριακούς διαδρόμους, στην 
Ελλάδα και την Τουρκία και την 
Ισπανία και την Πορτογαλία. 
Ως εταίροι του 5G-Mobix, πα-
νεπιστήμια, εταιρείες και φο-
ρείς των δύο χωρών συνερ-
γαστήκαμε αρμονικά ώστε να 
φέρουμε εις πέρας ένα πολύ-
πλοκο σύστημα δοκιμών, που 
έχει βασικό στόχο να πραγμα-
τοποιηθεί διασυνοριακά, δίχως 
υποβοήθηση, η κίνηση φορτη-
γών χωρίς οδηγό», εξηγεί ο δρ 
Αγγελος Αμδίτης, που συντο-
νίζει το έργο και είναι διευθυ-
ντής έρευνας και ανάπτυξης 
του Ερευνητικού Πανεπιστη-
μιακού Ινστιτούτου Συστημά-
των και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) 
και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Ευφυών Συστη-
μάτων Μεταφορών (ERTICO-
ITS Europe).

Γιατί όμως ήταν σημαντι-
κό οι δοκιμές να λάβουν χώρα 
στα ελληνοτουρκικά σύνορα; 
Οπως διευκρινίζει ο κ. Αμδί-

της, για να στεφθούν με επι-
τυχία τέτοιου είδους κρίσιμες 
εφαρμογές, όπως η αυτόνομη 
μετακίνηση, πρέπει να διασφα-
λίζεται πλήρως η αξιοπιστία 
του 5G. Εν προκειμένω, «λόγω 
της αλλαγής των συνόρων, η 
ανησυχία μας αφορούσε την 
ενδεχόμενη απώλεια ή καθυ-
στέρηση λήψης σήματος κα-
τά τη μετάβαση από τον ένα 
πάροχο στον άλλο, γεγονός 
που θα τίναζε στον αέρα το 
εγχείρημα. Για την Ευρωπαϊκή 
Ενωση τα διασυνοριακά τεστ 
είναι πολύ σημαντικά, διότι από 
την έκβασή τους εξαρτάται εάν 
είναι δυνατόν η υπηρεσία να 
διασφαλίζεται απρόσκοπτα», 
εξηγεί ο κ. Αμδίτης.

Η σημασία της αξιοπιστίας 
του 5G, ανεξαρτήτως της αλ-
λαγής συνόρων, γίνεται αντι-
ληπτή εάν ληφθεί υπόψη ότι 
τα οχήματα όσο κινούνται θα 
πρέπει να «επικοινωνούν» αδι-
αλείπτως με το περιβάλλον στο 
οποίο βρίσκονται. «Για να έχει 
ένα όχημα την ικανότητα να κι-
νηθεί αυτόνομα, πρέπει να έχει 
άριστη εικόνα του εξωτερικού 
περιβάλλοντος. Για να συμβεί 
αυτό απαιτείται το όχημα μέσω 
ειδικών αισθητήρων, όχι μόνο 
να εκπέμπει πληροφορία, αλλά 
και να επεξεργάζεται την πλη-
ροφορία που προέρχεται από 
τα υπόλοιπα αυτοκίνητα, όπως 
και από τους οδικούς άξονες, 
τα φανάρια ή τις γέφυρες. Σε 
μια διασταύρωση, για παρά-
δειγμα, η πληροφορία για την 
κίνηση των υπόλοιπων αυτοκι-
νήτων είναι κομβικής σημασίας 
και η λήψη της εξασφαλίζεται 
μέσω αισθητήρων, είτε από τα 
ίδια τα οχήματα είτε από συ-
στήματα που έχουν εγκαταστα-
θεί στον δρόμο» διευκρινίζει ο 
κ. Αμδίτης.

Η πορεία των οχημάτων 
δεν σταμάτησε ούτε 
για τον προβλεπόμενο 
τελωνειακό έλεγχο!

Στη δοκιμή στα ελληνο-
τουρκικά σύνορα χρησιμοποι-
ήθηκαν δύο φορτηγά, από τα 
οποία στο ένα μόνο υπήρχε 
οδηγός. Είχε προηγηθεί η δη-
μιουργία μέχρι τους Ευζώνους 
υποδομής 5G, μέσω της ανα-
βάθμισης των υφιστάμενων δι-
κτύων 4G. Πώς όμως εξασφα-
λίζεται ότι ένα αυτόνομο όχημα 
είναι απολύτως λειτουργικό και 
δεν υπάρχει κίνδυνος ατυχη-
μάτων; Στα δύο φορτηγά που 
χρησιμοποιήθηκαν στις δοκιμές 

του Εβρου τοποθετήθηκαν αι-
σθητήρες, κάμερες, ραντάρ και 
ειδικό σύστημα, ώστε να είναι 
δυνατή η ανταλλαγή πληρο-
φορίας μεταξύ τους (machine 
to machine).

Οπως προσθέτει ο κ. Αμ-
δίτης, δοκιμάστηκε με επιτυ-
χία και η τεχνολογική καινο-
τομία του track platooning. Τα 
φορτηγά, δηλαδή, τοποθετού-
νται σε συστοιχία, με το πρώ-
το να καθοδηγεί τα υπόλοιπα 
διαθέτοντας είτε οδηγό είτε 
ένα σύστημα αυτόνομης οδή-
γησης. Δημιουργείται δηλαδή 
ένα σύστημα ζεύξης, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι τα φορτη-
γά που ακολουθούν εκτελούν 
τις οδηγίες του πρώτου οχή-
ματος, που αποτελεί τα «μά-
τια» του κονβόι. Και μέσω της 
εφαρμογής «see what I see», 
που δημιούργησε το ΕΠΙΣΕΥ 
του Εθνικού Μετσόβιου Πο-
λυτεχνείου, τα οχήματα που 
ακολουθούν είναι σε θέση να 
λαμβάνουν εικόνα από το πρώ-
το φορτηγό. «Οταν τα φορτηγά 
κυκλοφορούν σε τέτοια σειρά, 
η κατανάλωση καυσίμου βελ-
τιστοποιείται, η κατανομή τους 
στο οδόστρωμα γίνεται με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο και οι 
οδηγοί αναπαύονται διότι δεν 
χρειάζεται να είναι σε εγρήγορ-
ση», σημειώνει ο κ. Αμδίτης.

Η πορεία των φορτηγών 
δεν σταμάτησε ούτε για τον 
προβλεπόμενο τελωνειακό 
έλεγχο. Αυτό έγινε δυνατό μέ-

σω εφαρμογής που εξασφα-
λίζει τον αυτοματοποιημένο 
έλεγχο των οχημάτων στο τε-
λωνείο, χωρίς να χρειαστεί να 
σταματήσουν. Οι ειδικοί δηλα-
δή αισθητήρες που φέρουν τα 
φορτηγά επιτρέπουν στις τε-
λωνειακές αρχές, χωρίς φυσική 
παρουσία υπαλλήλων, να γνω-
ρίζουν το είδος και την ποσό-
τητα του φορτίου ή την κατά-
σταση του οχήματος. Βέβαια, οι 
τελωνειακές αρχές έχουν την 
ευχέρεια να προχωρήσουν σε 
περαιτέρω ελέγχους, εφόσον 
το κρίνουν απαραίτητο.

Ολες αυτές οι εφαρμογές 
που χρησιμοποιήθηκαν στα 
πειράματα του Εβρου αναπτύ-
χθηκαν στον υπολογιστή και 
δοκιμάστηκαν, για πρώτη φο-
ρά, σε ρεαλιστικές συνθήκες. 
Πλέον, θα ακολουθήσει η ανά-
λυση των δεδομένων που συ-
γκεντρώθηκαν βάσει των οποί-
ων θα δημιουργηθεί η τελική 
μορφή των αλγορίθμων. Την 
ολοκλήρωση του ερευνητικού 
έργου θα διαδεχθεί σταδιακά η 
εμπορική διάθεση των εφαρ-
μογών αυτόνομης οδήγησης.

Ολες οι εφαρμογές που 
χρησιμοποιήθηκαν στα πειρά-
ματα του Εβρου αναπτύχθη-
καν στον υπολογιστή και δο-
κιμάστηκαν, για πρώτη φορά, 
σε ρεαλιστικές συνθήκες. Πλέ-
ον, θα ακολουθήσει η ανάλυ-
ση των δεδομένων που συγκε-
ντρώθηκαν, βάσει των οποίων 
θα δημιουργηθεί η τελική μορ-

φή των αλγορίθμων.

Με δίκτυο 5G 
αυτοκινητόδρομοι από 
την Αθήνα μέχρι τον 
Προμαχώνα 

Τα συμπεράσματα από τις 
δοκιμές στα ελληνοτουρκικά 
σύνορα αναμένεται να αξιο-
ποιηθούν και για τη σχεδιαζό-
μενη κάλυψη με δίκτυο 5G των 
αυτοκινητοδρόμων της χώρας 
μήκους 2.000 χιλιομέτρων (Ατ-
τική Οδός, Ολυμπία Οδός, Ιό-
νια Οδός, Εγνατία Οδός,  Αθή-
να – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι 
και Θεσσαλονίκη – Σέρρες – 
Προμαχώνας). Το συγκεκριμέ-
νο έργο έχει εκτιμώμενο προ-
ϋπολογισμό 130 εκατ. ευρώ 
και προβλέπεται να χρηματο-
δοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης, με την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή να τοποθετεί σε χρονικό 
ορίζοντα εννέα ετών (από την 
έναρξη ανάπτυξης του δικτύ-
ου) τα συσσωρευμένα έσοδα 
για την Ελλάδα σε άνω των 2 
δισ. ευρώ.  

Ευρύτερα, όπως αναφέρουν 
παράγοντες της αγοράς, στό-
χος είναι τόσο εντός όσο και 
εκτός Ελλάδας όχι μόνον η κά-
λυψη με δίκτυο 5G της χώρας 
–αποτέλεσμα της αναβάθμισης 
των υφιστάμενων κεραιοσυ-
στημάτων– που εξασφαλίζει 
ιδιαίτερα γρήγορες ταχύτητες 
στο ασύρματο Ιντερνετ. Αλλά 
και η δημιουργία εφαρμογών 
με μεγάλη χρησιμότητα για τη 

βιομηχανία, επί των οποίων θα 
στηριχθεί το Διαδίκτυο των 
πραγμάτων (IoT) όπου αισθη-
τήρες, οχήματα και συσκευές 
διασυνδέονται, επιτρέποντας, 
για παράδειγμα, τον αυτομα-
τοποιημένο έλεγχο των αποθε-
μάτων μιας επιχείρησης.

Βέβαια, για να συμβεί αυτό 
θα πρέπει οι επιχειρήσεις να 
πραγματοποιήσουν επενδύσεις 
για τη μετάβαση στο 5G, πε-
ριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων 
τη δημιουργία ενός ιδιωτικού 
δικτύου (στις εγκαταστάσεις 
τους) και τον εκσυγχρονισμό 
του υφιστάμενου εξοπλισμού 
τους, ώστε να καταστεί συμ-
βατός με την τεχνολογία πέ-
μπτης γενιάς. Το 5G βασίζεται 
σε υψηλότερες συχνότητες και 
πολύ μεγαλύτερο τμήμα του 
ραδιοφάσματος, σε σχέση με 
τις προηγούμενες γενιές δικτύ-
ων, επιτρέποντας την αποστο-
λή δεδομένων σε υψηλότερο 
αριθμό συσκευών, σε σχέση με 
το παρελθόν. Ο πολύ μικρότε-
ρος χρόνος απόκρισης, σε σχέ-
ση με το 4G, δηλαδή ο χρόνος 
που απαιτείται για να ταξιδέ-
ψει η πληροφορία από το ση-
μείο «Α» στο σημείο «Β» και 
να επιστρέψει, απελευθερώνει 
την επικοινωνία των μηχανών 
και κατ’ επέκταση δημιουργεί 
νέες δραστηριότητες. Η εξα-
σφάλιση όμως του ελάχιστου 
δυνατού χρόνου απόκρισης 
(μετριέται σε μιλιδευτερόλε-
πτα (ms), όπου 1 ms αντιστοι-
χεί σε 0,001 δευτερόλεπτα), 
που αποτελεί ζητούμενο για 
την ενίσχυση της ανταγωνι-
στικότητας των επιχειρήσεων, 
απαιτεί τη δημιουργία ενός ιδι-
αίτερα πυκνού δικτύου 5G στις 
εγκαταστάσεις τους. Αυτό ση-
μαίνει την υλοποίηση σημα-
ντικών ιδιωτικών επενδύσεων.  

Σε επίπεδο πάντως εφαρ-
μογών, μέσω και του ταμεί-
ου «Φαιστός» που βρίσκε-
ται υπό τη διαχείριση της 5G 
Ventures, θυγατρικής της Ελ-
ληνικής Εταιρείας Συμμετοχών 
και Περιουσίας, η Ελλάδα επι-
διώκει να ανεβάσει ταχύτητες. 
Ο φορέας που έχει ως αντικεί-
μενο την υποστήριξη εταιρειών 
που αναπτύσσουν εφαρμογές 
και υπηρεσίες βασισμένες στην 
τεχνολογία 5G, επικεντρώνεται 
σε τομείς όπως το ψηφιακό νέ-
φος (cloud), η τεχνητή νοημο-
σύνη, η ναυτιλία, τα logistics, η 
κυβερνοασφάλεια και η τεχνο-
λογία του Διαστήματος.

Τα δίκτυα πέμπτης γενιάς 
θα μετασχηματίσουν, σύμφω-
να με τους ειδικούς, ολόκλη-
ρους επιχειρηματικούς κλά-
δους και θα δημιουργήσουν 
άπειρο αριθμό καινούργιων. 
Ενδεικτικά, από τον περασμέ-
νο Δεκέμβριο η Cosco έχει με-
τατρέψει σε «έξυπνο» το λιμάνι 
του Ξιαμέν στην Κίνα (Smart 
port 2.0), έχοντας εγκαταστή-
σει τεχνολογία 5G που επιτρέ-
πει τον απομακρυσμένο έλεγχο 
των εγκαταστάσεων, την αυτό-
νομη οδήγηση και τη βελτίωση 
της ασφάλειας.
Καθημερινή

Φορτηγά χωρίς οδηγό διέσχισαν 
τα σύνορα στον Έβρο 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΤΟ «ΠΕΙΡΑΜΑ» ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 5G       
                               
Στα δύο φορτηγά τοποθετήθηκαν 
αισθητήρες, κάμερες, ραντάρ και ειδικό 
σύστημα, ώστε να είναι δυνατή η 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους.

Στη δοκιμή στα ελληνοτουρκικά σύνορα χρησιμοποιήθηκαν δύο φορτηγά, 
από τα οποία στο ένα μόνο υπήρχε οδηγός. Στα δύο φορτηγά που 
χρησιμοποιήθηκαν στις δοκιμές του Εβρου τοποθετήθηκαν αισθητήρες, 
κάμερες, ραντάρ και ειδικό σύστημα, ώστε να είναι δυνατή η ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ τους.



Η ΓΝΩΜΗ
1 ΙΟΥΝΙΟΥ  20228 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Από σήμερα Τετάρτη 1η 
Ιουνίου καταργείται η υπο-
χρεωτικότητα στις μάσκες σε 
όλους τους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους, εκτός 
από κάποιες εξαιρέσεις, και 
έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 
2022. Μάλιστα σήμερα αναμέ-
νεται να συνεδριάσει η επιτρο-
πή των ειδικών του υπουργεί-
ου Υγείας ώστε να καθορίσει 
τι θα γίνει με τις μάσκες στα 
πλοία, με δεδομένο ότι μπαί-
νουμε στην τουριστική περί-

οδο.

Πού καταργούνται 
οι μάσκες και πού 
παραμένουν

Όπως ανακοινώθηκε από 
το υπουργείο Υγείας, η μάσκα 
καταργείται και στα αεροπλά-
να αλλά και στις υπεραστικές 
συγκοινωνίες, όπου υπάρχει 
αριθμημένη θέση, όπως τα 
τρένα και τα υπεραστικά λε-
ωφορεία. Η μάσκα καταργεί-
ται και για τους εργαζόμενους 

στους χώρους αυτούς. Η μά-
σκα παραμένει στις νοσοκο-
μειακές μονάδες και στις μο-
νάδες φροντίδας ηλικιωμένων, 
αλλά και σε άλλες δομές Υγεί-
ας όπου η παρουσία της κρί-
νεται απαραίτητη προς το πα-
ρόν, ενώ με μάσκα θα πρέπει 
να μετακινούνται όσοι χρησι-
μοποιούν αστικές συγκοινω-
νίες, όπως είναι τα αστικά λε-
ωφορεία, το μετρό, τα τρόλεϊ, 
το τραμ και ο ηλεκτρικός όπου 
δεν υπάρχουν αριθμημένες θέ-
σεις και μπορεί να υπάρξει συ-
νωστισμός.

Τι θα ισχύει για 
Πανεπιστήμια και 
Πανελλήνιες

Χωρίς μάσκες θα μπορούν 
να πηγαίνουν στο σχολείο και 
οι μαθητές, μετά τις τελευταίες 
αποφάσεις της Επιτροπής των 
Ειδικών. Μετά την άρση της 
υποχρεωτικότητας στη χρή-
ση μάσκας τόσο σε εξωτερι-
κούς, όσο και σε εσωτερικούς 
χώρους, από την 1η Ιουνίου, 

οι ειδικοί εισηγήθηκαν το ίδιο 
και για σχολεία-Πανεπιστήμια. 
Παράλληλα, οι ανεμβολίαστοι 
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να κά-
νουν ένα rapid test κάθε εβδο-
μάδα.Η μοναδική περίπτωση 

που η χρήση μάσκας παραμέ-
νει υποχρεωτική από μαθητές 
και φοιτητές είναι κατά τη δι-
άρκεια των Εξετάσεων.

Τι θα γίνει με τα πλοία
Αύριο πάντως η επιτροπή 

των ειδικών του υπουργείου 
Υγείας αναμένεται να συζη-
τήσει το πρωτόκολλο για τα 
πλοία.Για το θέμα φαίνεται ότι 
υπάρχει προβληματισμός στην 
ηγεσία του υπουργείου Υγείας 
αλλά και στους ειδικούς της 
επιτροπής. Άλλωστε στα αε-
ροπλάνα η μάσκα δεν θα εί-
ναι υποχρεωτική επειδή οι θέ-
σεις είναι αριθμημένες αλλά 
και επειδή υπήρχε η σχετική 
παρότρυνση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Εκτιμάται μάλιστα 
ότι στα αεροπλάνα ο κίνδυνος 
είναι μικρότερες επειδή υπάρ-
χουν ειδικά φίλτρα εξαερισμού 
στην καμπίνα. Σύμφωνα με 
πληροφορίες του ethnos.gr 
στα πλοία αναμένεται να τη-
ρηθεί αντίστοιχο πρωτόκολλο, 
δηλαδή στα σημεία όπου θα 
υπάρχουν αριθμημένες θέσεις 
μέσα στα πλοία δεν είναι υπο-
χρεωτική η μάσκα, ενώ όπου 
οι θέσεις είναι χωρίς θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται.
ethnos.gr

Άρση μέτρων: Τέλος οι μάσκες 
από σήμερα Τετάρτη

ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ 
ΟΙ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ    

Τι θα γίνει με τα πλοία και πού θα 
παραμείνουν υποχρεωτικές

Η εναρκτήρια συνάντηση- εκδή-
λωση της ομάδα ανάγνωσης ΚΑΦ-
ΚΑ θα γίνει σήμερα Τετάρτη 1 Ιουνί-
ου, στις 7 το απόγευμα, στην αυλή 
του καφε-βιβλιοπωλείου ΚΑΦΚΑ .

Συντονίστρια στο λογοτεχνικό 
μέρος θα είναι η Σωτηρία Μαρα-
γκοζάκη, δημοσιογράφος- συγγρα-
φέας και στο ιστορικο - πολιτικό 
ο Αλεξανδρος Χατζηλιάδης, πτυ-
χιούχος Ευρωπαϊκού Πολιτισμού 
ΕΑΠ. Θα προλογίσει ο Νίκος Πετρί-
δης, δημοσιογράφος-ιστορικός, του 
οποίου το τελευταίο βιβλίο "Ιστο-
ρήματα Ρωμιοσύνης" κυκλοφόρη-
σε μόλις πριν λίγες μέρες από τις 
εκδόσεις Τσουκάτου.

«Στην ομάδα ανάγνωσης ΚΑΦΚΑ 
θα ξεκινήσουμε να διαβάζουμε και 

να συζητούμε βιβλία που έχουν ως 
θέμα τους το 1922, έτος-τομή στη 
νεοελληνική ιστορία. Είναι αναζω-
ογονητικό να δίνουμε χρόνο από 
την καθημερινότητά μας σε κάτι 
που αγαπάμε. Αν αγαπούμε τα βι-
βλία, αλλά βλέπουμε ότι δεν έχουμε 
χρόνο για ανάγνωση, έχουμε έναν 
καλό λόγο να γίνουμε μέλη σε μία 
ομάδα ανάγνωσης. Γι’ αυτό ας ξε-
κινήσουμε και πάλι να «ακούμε», 
να επιχειρηματολογούμε, να στο-
χαζόμαστε, να συνυπάρχουμε μέ-
σω της λογοτεχνίας και της ιστο-
ρίας με τη συγκίνηση, τη γνώση 
και την πνευματική ανάταση που 
αυτές εγγυώνται» αναφέρει η Σω-
τηρία Μαραγκοζάκη, δημοσιογρά-
φος και συγγραφέας

Εγγραφές για την ομάδα ανά-
γνωσης μπορούν να γίνονται στο 
ΚΑΦΚΑ, Εμπορίου 41, τηλ. 25510-
23050.

Στην αυλή του καφε-
βιβλιοπωλείου 

Το βιβλιοπωλείο Βαταμίδη, σε συνερ-
γασία με το Σύλλογο Κρητών “Ο Μίνωας” 
και τις εκδόσεις Μίνωας παρουσιάζουν το 
νέο μυθιστόρημα του Σπύρου Πετρουλά-
κη: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ το Σάββατο 4 Ιουνίου 
2022 στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλε-
ξανδρούπολης στις 19:30 (καπνομάγα-
ζο Αίνου 46).

Ομιλητές:

Αλεξάνδρα Γκουλιάμα (Φιλόλογος, 
Διδάκτορας ΔΠΘ, Ειδική σύμβουλος παι-
δείας ΑΜΘ)

Φωτεινή Σωπασή-Ρωμανίδου (Ιατρός 
Μικροβιολογόγος-Βιοπαθολόγος)
Αφήγηση: Κωνσταντίνος Παπαγιάννης 
(Καθηγητής αγγλική γλώσσας).

Υπόθεση

Χανιά, σήμερα
Στην Ιερά Μονή της Παναγιάς Ακρω-

τηριανής ο συντηρητής έργων τέχνης 
Σταύρος Βεγράκης ανακαλύπτει μια αρι-
στουργηματική και συνάμα «βλάσφημη» 
εικόνα, που κανείς δεν θα περίμενε να 
βρίσκεται σ’ ένα μοναστήρι. Ποιος είναι, 
άραγε, ο άγνωστος δημιουργός της, του 
οποίου την τέχνη χαρακτηρίζει ένας γνή-
σιος και απαράμιλλος ρεαλισμός, και κυρί-
ως πώς έφτασε να ακολουθήσει μια τόσο 
τολμηρή τεχνική στις αγιογραφίες του;

Σε ένα ταξίδι του στη Σμύρνη ο Βε-
γράκης θα βρει την άκρη της ιστορίας σε 
ένα εντελώς απρόσμενο μέρος. Επιστρέ-
φοντας στα Χανιά, θα του αποκαλυφθεί 
μια τραγική ιστορία, βαθιά θαμμένη στη 

μνήμη της πόλης.
Χανιά, 1900-1922
Μια μάνα ψαλιδίζει με άκαρδο πείσμα 

τις φτερούγες που πάνε να φυτρώσουν 
στις πλάτες του παιδιού της. Ξεφεύγοντας 
για λίγο από το υγρό υπόγειο, τη φυλακή 
του, ο Ιωάννης, ένας «ατελής» άνθρωπος, 
πασχίζει να φτάσει στην τελειότητα. Ο νε-
αρός ζωγράφος τολμά το αδιανόητο, αδι-
αφορώντας για το τίμημα. Βλασφημία ή 
ωδή στον έρωτα είναι η δημιουργία του; 
Ποιος, όμως, μπορεί να κρίνει την τέχνη 
που πηγάζει από την αλήθεια της ψυχής;

Στη δίνη της ανασφάλειας και των τρα-
γικών ιστορικών γεγονότων, δύο νέα παι-
διά δεν διστάζουν να ερωτευτούν μέχρις 
εσχάτων. Έναν αιώ¬να μετά, η αγάπη, η 
ανθρώπινη αναλγησία και το φοβερό τέ-
λος είναι αδύνατο να ξεχαστούν…

Ο Σπύρος Πετρουλάκης γεννήθηκε 
και ζει στην Αθήνα, έχοντας ζήσει επίσης 

στο Ρέθυμνο και στα Χανιά από όπου και 
κατάγεται. Έχει δύο παιδιά, την Ειρήνη και 
τον Κωνσταντίνο. Είναι συνθέτης και στι-
χουργός και έχει συμμετάσχει σε μουσικές 
παραστάσεις και συναυλίες σε όλη την Ελ-
λάδα. Τραγούδια του περιλαμβάνονται σε 
CD πολλών γνωστών καλλιτεχνών, ενώ 
έχει γράψει μουσική και τραγούδια για 
ντοκιμαντέρ και θεα¬τρικές παραστάσεις.

Ασχολείται με τη φωτογραφία (φω-
τογραφίες του έχουν βραβευτεί και δη-
μοσιευτεί σε ευρωπαϊκά περιοδικά), εί-
ναι αφηγητής παραμυθιών, προπονητής 
και Πανελληνιονίκης στο άθλημα του 
Taekwondo και έχει ως χόμπι την αναρ-
ρίχηση και τις καταδύσεις.

Από τις εκδόσεις Μίνωας κυκλοφο-
ρούν τα μυθιστορήματά του Το παράθυ-
ρο της Νεφέλης (2014), Η εξομολόγηση 
(2015), H Παναγιά της φωτιάς (2016), 
Το τελευταίο δαχτυλίδι (2017), Αμαλία 
(2018), Σασμός (2019), Η νύχτα της αλή-
θειας (2020) καθώς και τα βιβλία του για 
παιδιά Στα χνάρια του κουρσάρου Μπαρ-
μπαρόσα (2014), Ο θησαυρός του Κυ-
βερνήτη (2015), Ο δράκος Μπουρμπου-
λήθρας (2016), Η συνταγή της ευτυχίας 
(2016) και Το αθάνατο νερό (2019).

Ο συγγραφέας του Σασμού 
παρουσιάζει το νέο του βιβλίο 
στην Αλεξανδρούπολη
Το βιβλιοπωλείο Βαταμίδη, σε συνεργασία με 
το Σύλλογο Κρητών και τις εκδόσεις Μίνωας 
παρουσιάζουν το νέο μυθιστόρημα του Σπύρου 
Πετρουλάκη: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ 

Εναρκτήρια συνάντηση- 
εκδήλωση της ομάδα 
ανάγνωσης ΚΑΦΚΑ
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Εκπαιδευτική επίσκεψη 
στο χώρο του Συμβουλευ-
τικού Κέντρου Υποστήριξης 
Γυναικών-Θυμάτων Βίας 
του Δήμου Αλεξανδρούπο-
λης πραγματοποίησαν μα-
θητές και μαθήτριες του 
4ου Γυμνασίου «Θεόδωρος 
Κάστανος», με τη συνοδεία 
της υπεύθυνης Καθηγήτριας 
κας Αιμιλίας Ιωαννίδου, με 
σκοπό την ενημέρωσή τους 
αναφορικά με τη λειτουρ-
γία, τις παρεχόμενες υπηρε-
σίες και γενικότερα το έργο 
της δομής.

 Η επίσκεψη πραγματο-
ποιήθηκε στον απόηχο της 
βράβευσής τους (3η θέση) 
στον 12ο διεθνή μαθητικό 
διαγωνισμό ταινιών μικρού 
μήκους με την ταινία «Μπο-
ρείς κι εσύ» που πραγμα-
τεύεται την ενδοοικογενει-
ακή βία και την κακοποίηση 
των γυναικών. Με τον τρό-
πο αυτόν, οι συμμετέχοντες/
ουσες κατάφεραν να αποτυ-
πώσουν με ρεαλιστικό τρό-
πο τη βία που υφίσταται 1 
στις 3 γυναίκες και στη χώ-
ρα μας και να στείλουν από 
την Αλεξανδρούπολη το δι-
κό τους μήνυμα για μηδενι-
κή ανοχή στην έμφυλη βία. 
Στο πλαίσιο αυτό, και κατά 
την παρουσία τους στο Συμ-
βουλευτικό Κέντρο, οι μαθη-
τές/τριες είχαν την ευκαιρία 
να «συνδέσουν» τις γνώσεις 
και τις εμπειρίες που απέ-

κτησαν κατά την υλοποίηση 
της ταινίας με το τι συμβαίνει 
στο πεδίο και συνακόλουθα 

να εξοικειωθούν με τον εξει-
δικευμένο φορέα της περιο-
χής τους που αναλαμβάνει τη 

στήριξη των γυναικών-θυμά-
των βίας ή/και πολλαπλών 
διακρίσεων.   

«Νιώθουμε την ανάγκη να 
ευχαριστήσουμε θερμά τον κ. 
Θεόδωρο Βουρδόλη, Αντι-
δήμαρχο Πολιτισμού, Αθλη-
τισμού, Εθελοντισμού, Παι-
δείας και Νέας Γενιάς του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης για 
την παρουσία του, τη στήριξή 
του και το έμπρακτο ενδια-
φέρον του, την κυρία Μαρία 
Μιντσίδου, Διευθύντρια του 
4ου Γυμνασίου Αλεξανδρού-
πολης, καθώς και την κυρία 
Αιμιλία Ιωαννίδου, Καθηγή-

τρια Κοινωνιολογίας για την 
άψογη συνεργασία και την 
πρωτοβουλία ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης της 
σχολικής και όχι μόνο κοι-
νότητας αναφορικά με τη βία 
κατά των γυναικών» αναφέ-
ρουν οι εργαζόμενοι της δο-
μής και συμπληρώνουν: «Οι 
ενέργειές σας αποδεικνύουν 
για ακόμα μία φορά την ιδι-
αίτερη ευαισθησία με την 
οποία προβάλλετε το ζήτη-
μα της βίας κατά των γυναι-
κών και αποτελούν όαση στη 
σκληρή πραγματικότητα της 
εποχής μας. Τέλος, ιδιαίτε-

ρες ευχαριστίες ανήκουν σε 
όλους/όλες τους/τις μαθη-
τές/τριες για τη συμμετοχή 
και το αυξημένο ενδιαφέρον 
και τους/τις ευχόμαστε καλή 
επιτυχία σε ακαδημαϊκό και 
προσωπικό επίπεδο. Καθώς 
πιστεύουμε βαθιά πως η νέα 
γενιά μπορεί να αλλάξει τα 
πράγματα, ευελπιστούμε πως 
η συνάντησή μας θα αποτε-
λέσει την αρχή για το σχε-
διασμό και την υλοποίηση 
δράσεων από κοινού που θα 
συμβάλουν σημαντικά στη 
οικοδόμηση μιας υγιούς και 
ισότιμης κοινωνίας»…

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  9

Ευαισθητοποιημένη η μαθητική κοινότητα 
της Αλεξανδρούπολης για την έμφυλη βία 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
ΤΟΥ 4ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ    

Οι μαθητές βραβεύτηκαν πρόσφατα σε διεθνή διαγωνισμό 
ταινιών μικρού μήκους  

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο χώρο του Συμβουλευτικού Κέντρου 
Υποστήριξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
πραγματοποίησαν μαθητές και μαθήτριες του 4ου Γυμνασίου
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Χρονογράφημα

Οι ξεθωριασμένες μνήμες μίας γυναίκας

Η 
Στέλλα μ’ ένα βλέμμα απλανές 
κοιτάζει το αριστερό της πόδι, 
προσπαθώντας να το αγγίξει, 
αλλά μάταια. Τα χέρια της δεν 
έχουν πια τη δύναμη να εκτε-
λέσουν αυτή την τόσο απλή 

κίνηση. Ασυναίσθητα νιώθει να κάτι κυλάει 
στην άκρη του προσώπου της. Είναι ένα πι-
κρό  δάκρυ που ξέφυγε σαν τον κλέφτη από 
την κόγχη των ματιών της. Με το μικρό κομ-
ματάκι χαρτιού που έχει κοντά στο μαξιλάρι 
της παίρνει να το σκουπίσει. Όλη αυτή η προ-
σπάθεια όμως την εξουθενώνει. Μηχανικά 
κλείνει τα μάτια της για να κοιμηθεί, σαν να 
θέλει να ξεφύγει από τον ίδιο της τον εαυτό.   

Στο μικρό δωμάτιο επικρατεί ησυχία, η 
Στέλλα για συντροφιά της έχει τη βροχή, η 
οποία καθώς πέφτει πάνω στις στέγες των 
σπιτιών θυμίζει διάσπαρτες μουσικές νότες. 
Αυτός ο ήχος τη χαλαρώνει. Εξάλλου, πάντα 
την ηρεμούσε. Στη μνήμη της, που λόγω της 
ασθένειας έχει αρχίσει να ξεθωριάζει, φέρ-
νει αχνά τη νεανική της εικόνα. Όταν κάποτε 
ήταν κορίτσι της άρεσε να βγαίνει έξω στη 
βροχή και να χορεύει, νιώθοντας το νερό να 
κυλάει πάνω της, σαν έναν ιδανικό και αόρα-
το εραστή. Με κλειστά τα μάτια, προσπαθεί 
να μετρήσει τις σταγόνες που πέφτουν στο 
χώμα. Μετά από λίγο όμως, νιώθει ότι όλη 
αυτή η διαδικασία την κουράζει, όπως άλ-
λωστε και πολλά άλλα πράγματα από τότε 
που αρρώστησε. Στη ζωή της πάντα πίστευε 
ότι ήταν άτρωτη, μιας και είχε περάσει πά-
ρα πολλά. Μα τώρα πια δεν έχει τη δύνα-
μη, αλλά ούτε και τη διάθεση ν’ αναμετρη-
θεί με το παρόν.   

 Γεννήθηκε το Φλεβάρη του 1956 σ’ ένα 
μικρό και απομονωμένο χωριό της Στερεάς 
Ελλάδας, από γονείς που πάλευαν να τιθα-
σεύσουν την άγονη γη για να μπορέσουν να 
ζήσουν. Είχαν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, με 
την ελπίδα, μέσα στην τόση σκληρή φτώχεια 
που βίωναν, κάποιο απ’ αυτά να καταφέρει να 
επιβιώσει κι αργότερα να τους ξεκουράσει. 
Άλλωστε, στην Ελλάδα της συνεχιζόμενης 
ανέχειας και του σκοτεινού παρακράτους, 
που στραγγάλιζε καθημερινά το λαό της γι’ 
αρκετές γενιές, η απόκτηση πολλών παιδιών 
ήταν μια κάποια λύση. 

 Η Στέλλα ήταν το στερνοπούλι της οι-
κογένειας. Ένα ντροπαλό και ήσυχο παιδί, 
που προσπαθούσε με όποιο τρόπο μπορού-
σε να είναι χρήσιμη για τους γονείς της. Κα-
θώς μεγάλωνε η ιδέα του να φτιάξει το δι-
κό της σπιτικό την απωθούσε. Το μόνο που 
ονειρευόταν ήταν να φύγει μακριά από τον 
τόπο της. Εξάλλου, τ’ αδέρφια της, όπως και 
αυτή, είχαν ξεπληρώσει και με το παραπάνω 
το χρέος τους απέναντι στην οικογένειά. Έτσι, 
όσο κι αν την πίεζαν να παντρευτεί, εκείνη 
δεν άλλαζε γνώμη. Εξάλλου, είχε κάνει τα 
χαρτιά της για να μεταναστεύσει στη Γερμα-
νία. Λίγο πριν μπει όμως στο τρένο το με-
τάνιωσε. Δεν μπορούσε να ξεπεράσει το μί-
σος που ένιωθε για τους Γερμανούς. Πάντα 
έφερνε στο νου της την ιστορία που της είχε 
διηγηθεί ο πατέρας της. Στην κατοχή εκεί-
νος είχε πάρει μέρος στην Αντίσταση. Όταν 
οι ναζί έκαψαν το χωριό του ως αντίποινα, 
αφού πρώτα είχαν συλλάβει για να εκτελέ-
σουν στην πλατεία όλους τους άντρες από 
δεκαέξι χρονών και πάνω, ανάμεσά τους 
ήταν και ο πατέρας της. Την ώρα της εκτέ-
λεσης τραυματίστηκε σοβαρά, καταφέρνο-
ντας αργότερα να ξεφύγει, τρέχοντας μέσα 
στο δάσος. Την ιστορία αυτή όποτε τη θυ-
μόταν δάκρυζε. Αυτό ίσως να ήταν από τα 
λίγα γεγονότα που είχε διαφυλάξει η μνήμη 

της από τότε που αρρώστησε.   
Η Στέλλα ανοίγει τα μάτια 

της, αγγίζοντας το σεντόνι 
που είναι σκεπασμένη. Πιά-
νει τις πτυχές του σαν ν’ 
ανακαλύπτει κάτι καινού-
ριο. Τώρα τα δάχτυλά της 
δεν είναι τόσο ευλύγιστα 
όπως κάποτε. Η κάθε κίνη-
ση είναι ένας μεγάλος άθλος 
για κείνη. Κοιτάζει για πολλο-
στή φορά το δωμάτιο σαν να το 
βλέπει για πρώτη φορά. Το 
βλέμμα της καρφώνεται στη 
λάμπα που είναι στο ταβάνι. 
Κάτι της θυμίζει αυτό το με-
γάλο μεταλλικό καπέλο που είναι βαμμένο 
με έντονο πράσινο χρώμα της βιομηχανικής 
εποχής των αρχών του εικοστού αιώνα. Θυ-
μάται αμυδρά κάτι παρόμοιες που υπήρχαν 
ακόμα στο εργοστάσιο όπου έπιασε δουλειά 
όταν πήγε στην Αθήνα στα μέσα του 1980. 
Το πρώτο της μεροκάματο το έκανε στη βι-
οτεχνία ετοίμων ενδυμάτων «Αγοραστού κ 
Σία Ο.Ε.» στα Κάτω Πατήσια. Ο χώρος φω-
τίζονταν από τέτοιες λάμπες, βοηθώντας τις 
μοδίστρες να εντοπίζουν και την παραμικρή 
ατέλεια στο ύφασμα που έραβαν. Όταν πήγε 
να εργαστεί, αν και δεν είχε δει ποτέ μηχα-
νή ραψίματος, δεν το ανέφερε στο αφεντι-
κό της. Άλλωστε είχε ανάγκη από δουλειά. 
Ντρεπόταν να τη φιλοξενεί η φίλη και συγ-

χωριανή της, η Φωτούλα. Οι πρώτες μέρες 
στη βιοτεχνία ήταν δύσκολες. Τα δάχτυλά της 
πονούσαν από τα πολλά τρυπήματα που εί-
χαν από τις βελόνες των ραπτομηχανών. Για 
καλή της τύχη όμως καμία συνάδερφός της, 
αν και από την πρώτη στιγμή είχαν καταλάβει 
την ασχετοσύνη της, δεν την πρόδωσε στο 
αφεντικό. Ωστόσο, με τον καιρό είχε εξελι-
χτεί σε μία πολύ καλή μοδίστρα. Από εκείνη 
την εποχή είχε μάθει να είναι αυστηρή κριτής 
σε κάθε είδους ύφασμα που έπιανε στα χέ-
ρια της. Όπως τώρα, που νιώθει τα δάχτυλά 
της ν’ αγγίζουν ένα μικρό κομμάτι κλωστής 
που έχει ξηλωθεί από την άκρη του σεντο-
νιού. Νευριάζει και μόνο στην ιδέα του κα-
κοραμμένου υφάσματος. Προσπαθεί να την 
κόψει, αλλά δεν τα καταφέρνει. Τ’ αδύναμα 
χέρια της δεν υπακούουν στις εντολές του 
εγκεφάλου της. Κοιτάζει αποχαυνωμένη τα 
μακριά και λεπτά δάχτυλά της, είναι τόσο 
ντελικάτα. Αν κάποιος τα έβλεπε ακόμα και 
τώρα θα πίστευε πως,  παρόλο που ο χρό-
νος πέρασε από πάνω τους, εκείνα θυμίζουν 
τα χέρια καλοζωισμένων δεσποινίδων μιας 
άλλης εποχής. Η Στέλλα πάντα φρόντιζε τ’ 
άκρα της να είναι περιποιημένα. Θεωρούσε 
ότι ήταν το μοναδικό όμορφο σημείο στο 

σώμα της. Όταν άρχισε να καταλα-
βαίνει τον εαυτό της ένιωθε ότι 

δεν ήταν όμορφη. Ψηλή, ξε-
ρακιανή, με πολύ αδρά χαρα-
κτηριστικά στο πρόσωπό της. 
Τα μάτια της, αν κι έμοιαζαν 
με κουμπότρυπες, ήταν γε-
μάτα φλόγα και πάθος για 

ζωή. Μία φλόγα που η ασθέ-
νεια σιγά σιγά την είχε σβήσει 

και σπάνια αναζωπυρώνονταν, για 
να θυμίζει το ανέμελο και δυναμικό 

παρελθόν της. 
Νιώθει κουρασμένη, αλλά συ-

νεχίζει να ψαχουλεύει τα σεντό-
νια. Εντύπωση της κάνει ο σωλή-

νας του καθετήρα που αγγίζει. Αναρωτιέται 
άραγε τι να είναι. Δυστυχώς όμως δεν υπάρ-
χει κανείς μέσα στο δωμάτιο για να της μι-
λήσει. Εκνευρίζεται, κάνει να φωνάξει, αλλά 
το μετανιώνει. Άλλωστε τι νόημα έχει, αφού 
σε λίγο θα το έχει ξεχάσει. Κλείνει τα μάτια, 
θα ήθελε και πάλι να ήταν νέα και υγιής, 
πιστεύοντας ότι δε θα ξανάρθει στην ίδια 
κατάσταση και ότι όλα αυτά είναι ένας κα-
κός εφιάλτης. Η δίψα που νιώθει την κάνει 
ν’ ανοίξει ξανά τα μάτια της. Με την άκρη 
του βλέμματός της εντοπίζει το μικρό πλα-
στικό ποτήρι που είναι δίπλα στο κρεβάτι. 
Προσπαθεί με δυσκολία να το πιάσει. Τα 
χέρια της τρέμουν, δεν αντέχουν κάτι τόσο 
επίπονο για το σώμα της, που για τους άλ-

λους θα ήταν μία απλή κίνηση. Καταφέρνει 
με δυσκολία να πιει λίγες σταγόνες νερό, 
κάποιες άλλες σαν απρόσκλητοι επισκέπτες 
πέφτουν πάνω στο λευκό σεντόνι με τα με-
γάλα κίτρινα λουλούδια, σαν και κείνα που 
είχε το φόρεμά της όταν συνάντησε για τε-
λευταία φορά τον Φιλήμονα, ένα ανοιξιά-
τικο απόγευμα του 1995 σε μία καφετέρια 
στον Λυκαβηττό. Σε αυτό το ραντεβού και 
οι δυο τους ήξεραν καλά πως θα εξελίσσο-
νταν η συνάντησή τους. Η Στέλλα έπρεπε ν’ 
απαντήσει στην πρόταση γάμου που της είχε 
κάνει, μιας και της είχε δώσει διορία πέντε 
ημερών. Μέσα του όμως ήξερε καλά ότι δε-
σμεύσεις τέτοιου τύπου την τρόμαζαν. Εκείνη 
τη μέρα οι δύο αυτοί άνθρωποι με απόφαση 
της Στέλλας θα τραβούσαν για πάντα ξεχω-
ριστούς δρόμους. Παρόλα αυτά όμως αυτή 
αισθανόταν αγαλλίαση, αφού μετά από τρία 
χρόνια ένιωθε και πάλι ελεύθερη. «Το δικό 
μου φόρεμα ήταν καλοσχεδιασμένο και κα-
λοραμμένο. Τι σχέση έχει με αυτό το τσίτι;» 
μονολόγησε, ενώ συνέχισε να κρατάει το σε-
ντόνι. Έκανε για λίγο προς τα πίσω το κεφά-
λι της, προσπαθώντας να τεντώσει το λαιμό 
της. Αισθανόταν ότι κάτι την ενοχλούσε. Από 
τότε που αρρώστησε όταν κάτι τη στεναχω-

ρούσε ή τη θύμωνε πάντα έκανε αυτή την 
κίνηση. Ήταν η δική της μορφή υποσυνείδη-
της άμυνας. Ξεροβήχει με όση δύναμη έχει. 
Ωστόσο τη διακόπτει ο θόρυβος που νομίζει 
ότι ακούει έξω από το δωμάτιο. Προσπαθεί 
να στρέψει το βλέμμα της προς την πόρτα. 
Δυστυχώς δεν είναι κανείς. Απογοητεύεται. 

Η Ηλιάνα, η γυναίκα που τη φροντίζει, 
έρχεται για λίγη ώρα τρεις φορές την ημέ-
ρα. Οι κοντινοί συγγενείς της αποφάσισαν 
να μη τη βάλουν σε ίδρυμα,  γιατί κάτι τέ-
τοιο θα τη σκότωνε. Θεώρησαν ότι θα ήταν 
καλύτερο να μείνει στο παλιό δυαράκι που 
με τόσο κόπο αγόρασε η ίδια. Το μισθό της 
οικονόμου της τον πλήρωναν τ’ αδέρφια της, 
αν και ποτέ δεν είχε στενές σχέσεις μαζί τους. 
Όταν έφυγε για πάντα από το πατρικό της, 
η Στέλλα έκοψε κάθε συναναστροφή μαζί 
τους. Όμως ήταν τυπική στις υποχρεώσεις 
της απέναντί τους. Θεωρούσε ότι κατά βά-
θος τη ζήλευαν που εκείνη έκανε στη ζωή 
της αυτό που ήθελε. Σκέψεις, που για ακόμα 
μια φορά διακόπτονται από την προσπάθεια 
που κάνει να βολέψει το σώμα της πάνω στο 
κρεβάτι, στο οποίο είναι καθηλωμένη εδώ 
και έξι μήνες. Με κόπο τεντώνει και λυγίζει 
τα πόδια της, αλλά νιώθει αφόρητους πό-
νους στους αστράγαλους και τις πατούσες. 
Τα δάχτυλά της χτυπάνε στα προστατευτικά 
κάγκελα του κρεβατιού. Πονάει, κάνοντας το 
μυαλό της να τρέχει σαν δίτροχη μηχανή που 
ξεσκίζει τον άνεμο,  διασχίζοντας ανοιχτούς 
δρόμους. Μπροστά της εμφανίζεται η εικό-
να της Aprilia Pegaso 650, της μηχανής που 
κάποτε είχε αγοράσει, δουλεύοντας σκλη-
ρά στο κομμωτήριο «Ιάσονας» στα Νότια 
προάστια, ως κομμώτρια. Στη  Στέλλα, που 
με πολύ οικονομία είχε καταφέρει να βγά-
λει δίπλωμα οδήγησης, της άρεσε όταν δε 
δούλευε να ταξιδεύει μόνη της, έχοντας για 
συντροφιά τον άνεμο και την ταχύτητα. Τό-
τε ήταν που ονειρευόταν τον εαυτό της σε 
μεγάλη ηλικία να οδηγάει ακόμα τη μηχανή 
της. Εξάλλου, ο μόνος λόγος για τον οποίο 
ήθελε, αν κάποτε μπορούσε, να σταθεί στα 
πόδια της, ήταν να καταφέρει να ξανανέβει 
στο δίτροχο σύντροφό της. Η Στέλλα είχε ζή-
σει μία ζωή χωρίς όρια και κανόνες, γι’ αυτό 
και δεν ονειρεύτηκε ποτέ μεγάλες καριέρες, 
αν και μπορούσε να τα καταφέρει. Πάντα 
έλεγε ότι αυτά είναι για τους ανθρώπους 
που αρέσκονται να είναι δέσμιοι ενός ψεύ-
τικου κοινωνικού εγώ, που όμως δε χόραγε 
στο δικό της τρόπο σκέψης. 

 Με δυσκολία στρέφει το κεφάλι της στο 
μεγάλο παράθυρο με τα παλιά ξύλινα κου-
φώματα. Έξω δε βρέχει πια και ο ουρανός 
είναι μουντός. Αναρωτιέται τι μέρα και τι ώρα 
να είναι. Προσπαθεί να θυμηθεί πότε και πώς 
αρρώστησε. Το μυαλό της για να την προστα-
τεύσει έχει διαγράψει τέτοιες λεπτομέρειες. 
Άλλωστε τι σημασία έχει. Ο χρόνος δε γυρίζει 
πίσω για να διορθώσει γεγονότα και κατα-
στάσεις. Στο δωμάτιο σιγά σιγά πέρα από τη 
σιωπή αρχίζει ν’ απλώνεται και το σκοτάδι. 
Είναι όμως αλλιώτικο από εκείνο του θανά-
του που φοβάται η Στέλλα. Αυτός ήταν και ο 
μοναδικός λόγος που δεν παρευρέθηκε στις 
κηδείες των γονιών της. Την τρόμαζε ανέκα-
θεν η ιδέα ότι θα αντίκριζε από τόσο κοντά 
το θάνατο, αλλά έκανε λάθος. Δίπλα στην 
πόρτα του έφτασε όταν αρρώστησε. Τελικά 
όμως κατάφερε να του ξεφύγει. Τώρα πια 
δεν αισθάνεται άτρωτη. Νιώθει πολύ κου-
ρασμένη, αλλά και ικανοποιημένη που η ζωή 
της έδωσε τη δυνατότητα να ζήσει κάποτε 
πράγματα για τα οποία ήταν προορισμένη. 

ΤΗΣ ΓΙΩΤΑΣ
 ΑΓΑΠΗΤΟΥ  
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Θέμα
Α1. Ο συντάκτης του κειμένου υποστηρίζει ότι απαι-

τείται οριστική αντιμετώπιση των αιτιών που προκαλούν 
τα προβλήματα στις μεγαλουπόλεις. Η αξιοποίηση της 
τεχνολογίας στην  πολεοδομία προσφέρει  ίσες επαγγελ-
ματικές ευκαιρίες ενώ η  χρήση της “ τηλεργασίας” και της 
“ τηλεξυπηρέτησης” δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες  
να περιορίσουν τις καθημερινές τους μετακινήσεις με τα 
κάθε λογής οχήματα  σ’ ένα αφιλόξενο αστικό κέντρο 
και να συναναστραφούν τους συνανθρώπους τους πεζή. 

Β1. 
α. Λάθος 2η παράγραφος “ η διαδικασία... τείνουν 

να εξαφανιστούν”
β. Σωστό 6η παράγραφος (ολόκληρη)
γ. Σωστό 3η παράγραφος “ αλλά θεωρώ... δεν είναι 

και η πιο ιδανική” 
δ. Λάθος  5η παράγραφος “ Είναι αυτονόητο... του 

προβλήματος” 
ε. Σωστό 2η παράγραφος “ Σου μαθαίνει... και το 

σώμα” 

Β2. 
• Γ’ πρόσωπο:  επιβάλλουν, σταματήσει, καταργηθούν. 
•  Παθητική σύνταξη: να αρθούν, κατασκευάζονται, αμ-

βλύνονται
•  Επίσημο λεξιλόγιο: αρθούν, αμβλύνονται. 
•  Αναφορική λειτουργία της γλώσσας. 
•  Ονοματικά σύνολα: η αναζήτηση προσωρινών λύσε-

ων του προβλήματος
Ο συντάκτης του κειμένου με σοβαρό ύφος, αντι-

κειμενικότητα, αποστασιοποίηση και ουδετερότητα θέ-
λει να επιστήσει την προσοχή στην εξεύρεση μόνιμων, 
διαχρονικών λύσεων προκειμένου να βελτιωθεί η ζωή 
στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις, οι οποίες έχουν χάσει 
τον ανθρώπινο χαρακτήρα τους. Με αυτό το τρόπο ενι-
σχύει την πειστικότητα του. 

Μετατροπή σε απλό ύφος: Είναι αυτονόητο ότι πρέ-
πει να σταματήσουμε να αναζητούμε προσωρινές λύ-

σεις του προβλήματος. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις 
αιτίες, αντί να μειώνουμε  τις  συνέπειες τους. Αντί να 
κατασκευάζουμε έργα διευκόλυνσης, πρέπει να καταρ-
γήσουμε τις ανάγκες που τα επιβάλλουν. 

 Β3.α. πάντα//  από παιδί//  από μικρός// Το 2004 //  
Από τότε// σε ηλικία 12 ετών //Πρώτα// αργότερα// Οι 
αγώνες συνεχίστηκαν μέχρι το 2011,// όταν ξεκίνησα τα 
πρώτα brevet (μπρεβέ).. 

Η επιλογή της χρήσης πολυάριθμων χρονικών προσ-
διορισμών ως αρμών που διατηρούν τη συνοχή του κει-
μένου εξηγείται από τον αυτοβιογραφικό, αφηγηματι-
κό χαρακτήρα της απάντησης του συνεντευξιαζόμενου 
προσώπου , που δομείται πάνω στον άξονα του χρόνου. 
Άλλωστε η ερώτηση της δημοσιογράφου αφορά το χρό-
νο που ο Γιάννης Τζιβιέρης ξεκίνησε την ποδηλασία. Με 
αυτό τον τρόπο, ο αναγνώστης παρακολουθεί το ρυθμό 
των εξελίξεων, και με τη βοήθεια των χρονικών ενδεί-
ξεων συνδέει παράλληλα τα συμβάντα και τις επιλογές 
του Γιάννη Τζιβιέρη που τον οδήγησαν στον ποδηλατικό 
θεσμό των  μπρεβέ. 

Β3.β.
Συγκρίνει τον πραγματικό σκοπό της πόλης με τη 

σημερινή πραγματικότητα. Από τη μια “Η πόλη είναι το 
τελειότερο δημιούργημα του ανθρώπου στην προσπά-
θειά του να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσής του και 
να αναπτύξει ένα σύστημα κοινωνικών λειτουργιών.” 
και από την άλλη “ Σήμερα,  η πόλη μετατρέπεται προο-
δευτικά σε έναν απρόσωπο χώρο αφιερωμένο αποκλει-
στικά στην παραγωγή, ενώ η κατοικία εκτοπίζεται προς 
την περιφέρεια.” Σκοπός του είναι να  αναδείξει τις δια-
φορές ανάμεσα στον πραγματικό σκοπό της πόλης και 
στην πραγματικότητα.  Με αυτό τον τρόπο μας εισάγει 
και στο θέμα του που σχετίζεται με την αντιμετώπιση της 
παρούσας κατάστασης και την εκπλήρωση του πραγμα-
τικού στόχου των πόλεων. 

Γ. Βασικό θέμα, κατά τη γνώμη μου, στο κείμενο Γ, 
στο ποίημα της Ειρήνης Ρηνιώτη φαίνεται να είναι η δι-
αρκής προσπάθεια του ανθρώπου να αντιμετωπίσει τις 
καταστάσεις και να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες που 
παρουσιάζονται στη ζωή. Το ποιητικό υποκείμενο με 
αυτοοαναφορικό, βιωματικό τρόπο όπως δηλώνεται με 
τη χρήση του α’ ενικού προσώπου εκφράζει τον τρόπο 
με τον οποίο στέκεται απέναντι στα πράγματα, την επι-

θυμία του να προσπαθήσει, να τολμήσει (τολμώ) να τα 
καταφέρει, αποδεχόμενο το ρίσκο της αποτυχίας. Μέσα 
από την αντίθεση “δεν ξέρω να ισορροπώ όμως τολμώ” 
εκφράζεται η επιθυμία του να δοκιμάσει, να αποπειραθεί 
ακόμη κι αν δεν τα καταφέρει. Ακόμη κι αν ηττηθεί. Ακό-
μη κι αν αποτύχει. Το ποδήλατο άλλωστε έμφανίζεται 
ως  σύμβολο της επιθυμίας (άστραφτε το ποδήλατο στον 
ήλιο)  αλλά και  της προσπάθειας. Με εμφατικό τρόπο 
ο ευθύς λόγος και η χρήση του θαυμαστικού “ μια βόλ-
τα μόνο!” τονίζουν την επιθυμία του ποιητικού υποκει-
μένου να δοκιμάσει αν και δεν γνωρίζει τις ισορροπίες. 
Η πτώση και η αποτυχία έρχονται σύντομα. Η σέλα, τα 
πετάλια, το τιμόνι, βασικά και ουσιαστικά εξαρτήματα 
του ποδηλάτου σκορπίζουν στο χώρο παραπέμποντας 
στην καταστροφή, στην αποτυχία, στη διάλυση και την 
πτώση. Μόνο το φωτάκι του οδήγου, σύμβολο της αι-
σιοδοξίας και της άσβεστης ελπίδας μένει στο δρόμο 
για να καθοδηγήσει. 

Δ. Αγαπητές συνδημότισσες, αγαπητοί συνδημότες, 
Βρισκόμαστε/Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ με 

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου, ενός μετα-
φορικού μέσου το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει εντα-
χθεί δυναμικά στη ζωή μας. Καθώς οι περισσότεροι από 
εμάς είμαστε ενεργοί ποδηλάτες παρατηρούμε καθημερι-
νά πόσο αφιλόξενο είναι πια το περιβάλλον των πόλεων, 
τόσο για εμάς/τους ίδιους, όσο και για τους υπόλοιπους 
συμπολίτες μας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 
σύγχρονα αστικά κέντρα οφείλονται σε μεγάλο βαθμό 
(και) στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος σ ’αυτά. Η κα-
τάσταση που έχει δημιουργηθεί θα πρέπει σίγουρα να 
αλλάξει και γι’ αυτό υπεύθυνοι είμαστε, πέρα από την 
επίσημη Πολιτεία, και εμείς οι ίδιοι οι πολίτες. 

Τρόποι με τους οποίους υποβαθμίζεται το περιβάλ-
λον στα σύγχρονα αστικά κέντρα: 

•   άναρχη δόμηση / οικιστική αναρχία, οικοδόμηση 
σε χώρους πρασίνου 

• βιομηχανική και αστική μόλυνση, άμεση και έμμε-
ση μόλυνση με χημικά και τοξικά στερεά, αέρια, 
υγρά  των περιοχών μέσα και γύρω από τις πόλεις 

•  αυξητική τάση χρήσης των αυτοκινήτων και συνα-
κόλουθη μόλυνση από τα  καυσαέρια

•  δυσκολίες αέρινης ανανέωσης καθώς τα ψηλά 

κτήρια εμποδίζουν την κίνηση  του αέρα 
•  αύξηση τοπικά της θερμοκρασίας λόγω του τσιμέ-

ντου και της ασφάλτου 
•   ενεργειακή σπατάλη 
•  Ηχορύπανση 
•  Φωτορύπανση 
•  Υπερκατανάλωση που αυξάνει τα απορρίμματα 
•  Προτάσεις βελτίωσης της κατάστασης: 
•   συνειδητοποίηση της αξίας του να ζούμε σε ένα 

υγιές περιβάλλον, έμπρακτο  ενδιαφέρον για την 
προστασία του περιβάλλοντος στις σύγχρονες πό-
λεις

•   ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση 
επίσημων φορέων και  πολιτών 

•   εξεύρεση καινοτομιών και δημιουργία «έξυπνων 
πόλεων» με τη συνδρομή  ειδικών επιστημόνων 

•   διάδοση της χρήσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων για 
εναλλακτική κινητικότητα, πιο φιλική προς το πε-
ριβάλλον 

•   δημιουργία ποδηλατοδρόμων και χώρων πρασί-
νου

•  κατασκευή κτιρίων με τη χρήση ενεργειακά απο-
δοτικών υλικών 

•   στροφή προς την ανανεώσιμη ενέργεια (ηλιακή, 
θερμική, βιοενέργεια, φωτοβολταϊκά), χρηματοδό-
τηση σχετικών προγραμμάτων από το κράτος

•   σωστή διαχείριση αποβλήτων
•  Συχνή χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς
•  Ανακύκλωση. 
Επίλογος: Ο άνθρωπος ως “ζῶον πολιτικόν” διαθέ-

τει φύση άρρηκτα συνδεδεμένη με την πόλη. Πρόκειται 
για μια σχέση αλληλεπίδρασης. Χρειάζεται να φροντίσει 
την πόλη για να ζήσει ευτυχισμένος μέσα σε αυτήν. Θα  
ήθελα να κλείσω με μια ευχή αλλά ταυτόχρονα και έκ-
φραση ελπίδας πώς όλοι θα συνδράμουμε ώστε η δια-
βίωση μας στη σύγχρονη πόλη να μην πετυχεί μόνο το 
“ζῆν” αλλά το “εὖ ζῆν”. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
Επιμέλεια διαγωνίσματος:
Ειρήνη Αρχοντίδου, Φιλόλογος 
Ελένη Λεμονάκη, Φιλόλογος  

Κείμενο 1    

Τάκης Ζενέτος: «Ηλεκτρονική Πολεοδομία»
Ένα προφητικό κείμενο του Τάκη Ζενέτου, αρχιτέκτο-

να,  δημοσιευμένο το μακρινό 1969 στο περιοδικό «Αρχι-
τεκτονικά Θέματα».

Η πόλη είναι το τελειότερο δημιούργημα του ανθρώ-
που στην προσπάθειά του να βελτιώσει τις συνθήκες δι-
αβίωσής του και να αναπτύξει ένα σύστημα κοινωνικών 
λειτουργιών. Η παραγωγική δραστηριότητα συνδέεται 
άμεσα με τις κοινωνικές λειτουργίες, εφόσον το μέγε-
θος της πόλης ανταποκρίνεται στην ανθρώπινη κλίμακα. 
Τότε ο αστός έχει άμεση αντίληψη του αποτελέσματος 
της εργασίας του και του ρόλου του στη διαμόρφωση 
του κοινωνικού περιβάλλοντος. Σήμερα, λόγω της ειδι-
κής ανάπτυξης της τριτογενούς παραγωγής και της αυ-
ξανόμενης μετακίνησης της απασχόλησης προς αυτήν, η 
ανθρώπινη κλίμακα και το optimum μέγεθος της πόλης 
ξεπεράστηκαν. Η πόλη μετατρέπεται προοδευτικά σε έναν 
απρόσωπο χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά στην παρα-
γωγή, ενώ η κατοικία εκτοπίζεται προς την περιφέρεια.

 Ο φυσικός χώρος που περιέβαλλε την πόλη κατα-
λαμβάνεται σε όλο και μεγαλύτερη έκταση από οικι-
σμούς- υπνωτήρια για τους εργάτες του τριτογενούς 
τομέα που βαθμιαία εκδιώκονται από την πόλη, και για 
τους μετανάστες που έρχονται από τις περιοχές που φθί-
νουν. Η διαδικασία αυτή συντελείται με ταχύτερο ρυθμό 
στα μεγάλα οικονομικά κέντρα επιταχύνοντας έτσι τη 
συμφόρησή  τους, ενώ ταυτόχρονα οι υπόλοιπες πόλεις 
τείνουν να εξαφανιστούν. 

Η μετατροπή της πόλης αποκλειστικά σε χώρο πα-
ραγωγής, που λειτουργεί μάλιστα μόνο επτά ώρες το 
εικοσιτετράωρο, επιβάλλει τεράστιες επεμβάσεις στη 
δομή του αστικού ιστού για τις επεκτεινόμενες εγκατα-
στάσεις του τριτογενούς τομέα και τα έργα κυκλοφορί-
ας και στάθμευσης, και καταστρέφει τις κοινωνικές λει-
τουργίες, οι οποίες δεν μπορούν να αναδημιουργηθούν 
στις περιοχές των υπνωτηρίων.[…] 

Έτσι ενώ η πόλη καταστρέφεται με συνεχώς μεγαλύ-
τερες οικονομικές θυσίες του κοινωνικού συνόλου για 
έργα που δεν θα αποσβεσθούν ποτέ και θα αποτελούν 
εμπόδιο για μια μελλοντική ορθολογική ανάπτυξη, το 
πρόβλημα της ομαλής λειτουργίας των παραγωγικών 
διαδικασιών δεν επιλύεται. Συγχρόνως, το περιβάλλον  
που δημιουργείται καταστρέφει ψυχικά και σωματικά 

τον εργαζόμενο αστό. 
Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να σταματήσει η αναζή-

τηση προσωρινών λύσεων του προβλήματος. Πρέπει να 
αρθούν οι αιτίες, αντί να αμβλύνονται οι συνέπειες τους. 
Αντί να κατασκευάζονται έργα διευκόλυνσης, πρέπει να 
καταργηθούν οι ανάγκες που τα επιβάλλουν. 

Τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα επιτρέπουν την αντι-
κατάσταση των παραδοσιακών μεθόδων λειτουργίας και 
ανάπτυξης του τριτογενούς τομέα που αποτελούν την 
αιτία του αδιεξόδου, εφόσον σχεδιασθεί η έγκαιρη εφαρ-
μογή τους στην πολεοδομία, μέσα στα πλαίσια ενός γενι-
κού σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης που θα προσφέ-
ρει παντού ομοιόμορφες κοινωνικές εξυπηρετήσεις και 
ίσες δυνατότητες επιλογής και άσκησης επαγγέλματος. 

Η λειτουργία των «Υπηρεσιών Διεκπαιρεώσεως» θα 
πραγματοποιείται με την τηλεργασία από οποιαδήποτε 
θέση του αστικού, του εθνικού, ή του παγκόσμιου χώ-
ρου, και θα επιτρέπει την «τηλε- εξυπηρέτηση». Ο άν-
θρωπος, αντί να χάνει πολύτιμο χρόνο στις καθημερινές 
του μετακινήσεις, σέ ένα χάος αυτοκινητοδρόμων, για να 
απασχοληθεί με δραστηριότητες ρουτίνας σε ένα περι-
βάλλον άγνωστο και εχθρικό, θα εργάζεται στο σπίτι του 
ή σε κοινόχρηστους χώρους των μονάδων κατοικίας ή 
σε περιφερειακά κέντρα ανάλογα με το είδος της δια-
δικασίας, πάντοτε όμως μέσα σε ακτίνα πεζού. Έτσι θα 
έχει την ευκαιρία να συναντά πάλι τους συνανθρώπους 
του, όχι πια πίσω από το γυαλί του αυτοκινήτου του ή 
μέσα σε υπόγειους σιδηροδρόμους μιας αχανούς πόλης. 
Η πόλη θα αποκτήσει μια κοινωνική ενότητα. 

Κείμενο 2 
Συνέντευξη που έδωσε στην Άννα Κόκορη ο Γιάννης 

Τζιβιέρης. Ο ίδιος είναι ποδηλάτης μακρινών αποστάσεων 
και έχει συμμετάσχει πολλάκις σε μια από τις δυσκολότε-
ρες ποδηλατικές εμπειρίες, το μπρεβέ. 

— Πότε ξεκίνησες να κάνεις συστηματικά πο-
δήλατο;

Έκανα πάντα ποδήλατο από παιδί κι από μικρός είχα 
την επιθυμία ν' ασχοληθώ πιο συστηματικά με το άθλημα. 
Το 2004 γράφτηκα σε ομάδα (Ολυμπιακός Περιστερί-
ου-Χαϊδαρίου). Από τότε, σε ηλικία 12 ετών, ξεκίνησα να 
τρέχω τους πρώτους αγώνες. Πρώτα σε αγώνες δρόμου 
και mountain κι αργότερα σε πίστα στο ΟΑΚΑ.

Οι αγώνες συνεχίστηκαν μέχρι το 2011, όταν ξεκί-
νησα τα πρώτα brevet (μπρεβε). Είναι ποδηλατικές μη 
ανταγωνιστικές διοργανώσεις μεγάλων αποστάσεων με 
αυστηρά χρονικά όρια και συγκεκριμένους κανόνες που 
ακολουθούμε από τη Γαλλία. Ο ποδηλάτης χρειάζεται 
να είναι αυτόνομος, χωρίς αυτοκίνητο συνοδείας ή οτι-
δήποτε άλλο, έχοντας όλα τα πράγματα που χρειάζεται 
μαζί του και βρίσκοντας μόνος του πού θα φάει και πού 
θα κοιμηθεί (αν αυτό χρειάζεται). Ο θεσμός των μπρεβέ 
είναι γαλλικής προέλευσης και υπάρχει σε περισσότερες 
από 50 χώρες σ' όλο τον κόσμο.Οι μεγάλες αποστάσεις 
γρήγορα με κέρδισαν κι αποφάσισα να ασχοληθώ πιο 

εντατικά με αυτό το είδος της ποδηλασίας γιατί πρό-
σφερε το αθλητικό κομμάτι σε μεγάλο βαθμό, μια και 
χρειάζεσαι καλή φυσική κατάσταση για να κάνεις τέτοιες 
διαδρομές, που ταυτόχρονα προσφέρουν τη μαγεία του 
ταξιδιού. Τη μαγεία να γυρίζεις και να γνωρίζεις πολλά 
διαφορετικά μέρη σε όλη τη χώρα.

— Tι σημαίνει το ποδήλατο για σένα;
Το ποδήλατο είναι από μόνο του μία μικρογραφία 

της ζωής. Έχει τις όμορφες καταστάσεις, τις δύσκολες, 
τις πιο απλές και τις πιο επικίνδυνες. Σου μαθαίνει όσο 
προχωράς να βρίσκεις τρόπους κάθε φορά να ξεπερνάς 
τα εμπόδια και σου θυμίζει ότι πάντα υπάρχουν δρόμοι 
ακόμα και τις φορές που δεν μπορούμε να τους δούμε. 
Ο αθλητισμός είναι ένας από τους πιο βασικούς πυλώ-
νες για να έχει ένας άνθρωπος καλή ζωή. Χρειάζεται 
εξάσκηση τόσο το μυαλό όσο και το σώμα.

— Στην Αθήνα κυκλοφορείς με ποδήλατο;
Πάντα κυκλοφορούσα με ποδήλατο στην Αθήνα. 

Αρχικά για βόλτες, μετά για προπονήσεις και τώρα και 
για δουλειά. Σίγουρα έχω συνηθίσει τις δυσκολίες που 
υπάρχουν, αλλά θεωρώ πως είναι μία πολύ δύσκολη 
πόλη για ποδήλατο. Ειδικά για έναν νέο ποδηλάτη που 
δεν γνωρίζει πώς να κινηθεί είναι αρκετά αφιλόξενο το 
περιβάλλον.

Χρειάζεται προσοχή και ηρεμία καθώς δεν υπάρχουν 
ποδηλατόδρομοι, υπάρχουν πολλές κακοτεχνίες και η 
συνύπαρξη με τα αυτοκίνητα και τους πεζούς δεν είναι 
και η πιο ιδανική. Όλοι έχουν τα δικά τους προβλήματα 
μέσα στους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας 
οπότε καλό είναι να προσέχουμε πρώτα εμείς για εμάς, 
χωρίς να έχουμε πολλές απαιτήσεις απ' τους άλλους.

www.lifo.gr 16/5/2022

Κειμένο 3 
Ειρήνη Ρηνιώτη, Ποδηλασία. 
Τα ποιήματα της συλλογής “Μια βολτά μόνο”, εκδ. 

Άγρα, 2016, της Ειρήνης Ρηνιώτη αναφέρονται στην 
επαναλαμβανόμενη πτώση, στη διαρκή προσπάθεια ν’ 
αντεπεξέλθει κανείς σε ό,τι συμβαίνει ανά πάσα στιγμή 
εντός και εκτός των συνόρων της ύπαρξης.

Άστραφτε το ποδήλατο στον ήλιο! 
Μια βόλτα μόνο! Είπα 
Δεν ξέρω  να ισορροπώ
όμως τολμώ να πέσω για να μάθω
Άλλο αν δεν έμαθα
Ανέτοιμη κάθε φορά
με βρίσκει η επιθυμία
καθώς σκορπίζουνε γι’ αλλού
η σέλα τα πετάλια το τιμόνι
Μονάχα το φωτάκι του οδηγού
μένει στο δρόμο. 

Θέματα: 
Θέμα Α Α1. Να αποδώσετε συνοπτικά τις αλλαγές 

που προτείνει ο Τάκης Ζενέτος προκειμένου να αποκτήσει 
η πόλη κοινωνική ενότητα. (50-60 λέξεις). Μονάδες 15

Θέμα Β Β1. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, με 
βάση τo Κείμενo 1 και το Κείμενο 2, τις παρακάτω προ-
τάσεις, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα 
που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό ή Λά-
θος. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές 
στα κείμενα: Μονάδες 15

α. Η ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα οδηγεί όλες 
τις πόλεις στην εξαφάνιση σύμφωνα με το συντάκτη 
του Κειμένου 1.

β. Τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα προσφέρουν τη 
δυνατότητα στην πόλη να αποκτήσει ένα κοινωνικό πρό-
σωπο και δημιουργούν ισότιμες επαγγελματικές ευκαιρίες 
σύμφωνα με το συντάκτη του Κειμένου 1. 

γ. Σύμφωνα με το Γιάννη Τζιβιέρη στο κείμενο 2 η 
Αθήνα δεν είναι φιλόξενη πόλη για πεζούς και ποδηλάτες. 

δ. Για να αποφύγουν οι πόλεις την καταστροφή πρέ-
πει να ληφθούν μέτρα πρόληψης και λύσεις πρόσκαιρου 
χαρακτήρα σύμφωνα με το Κείμενο 1.

ε. Σύμφωνα με τον συνεντευξιαζόμενο στο Κείμενο 
2 το ποδηλατο βοηθάει τον άνθρωπο να ξεπερνάει τις 
δυσκολίες και τον διαπαιδαγωγεί. 

Β2.  “ Είναι αυτονόητο .....  που τα επιβάλλουν.”  Το 
ύφος του αποσπάσματος χαρακτηρίζεται σοβαρό.  Να 
αιτιολογήσετε αυτή την άποψη  με αναφορά σε τρεις 
γλωσσικές επιλογές (μονάδες 6) και να εξηγήσετε  αυ-
τήν την επιλογή με κριτήριο την πρόθεση του συγγρα-
φέα (μονάδες 3). Να κάνετε τις αλλαγές που απαιτού-
νται ώστε από σοβαρό το ύφος  να γίνει απλό. (μονάδες 
6) (15 μονάδες) 

Β3. α. Στο Κείμενο 2, στην απάντηση της πρώτης 
ερώτησης της δημοσιογράφου,  παρατηρούμε πολλές 
φράσεις που προσδιορίζουν το χρόνο. Να επισημάνε-
τε δύο παράδειγματα, στα οποία οι προσδιορισμοί αυ-
τοί διατηρούν τη συνοχή μεταξύ των λεπτομερειών της 
ίδιας παραγράφου (μονάδες 4). Να εξηγήσετε την επι-
λογή αυτή  λαμβάνοντας υπόψη το είδος του κειμένου 
(μονάδες 4).

β. Στην πρώτη παράγραφο του Κειμένου 1 εντοπίζε-
ται και η μέθοδος της σύγκρισης - αντίθεσης. Να βρείτε 
τα συγκρινόμενα  μέρη  (4 μονάδες) και να  εξηγήσετε 
ποια πρόθεση του συντάκτη εξυπηρετεί αυτή η μέθοδος. 
(3 μονάδες)  ( μονάδες 15) 

Γ. Ποιο νομίζετε ότι  είναι το βασικό θέμα στο  Κείμε-
νο 3; Να αναπτύξετε την απάντησή σας στηριζόμενοι/ες 
σε τρεις κειμενικούς δείκτες. ( 150 λέξεις) (15 μονάδες) 

Δ. Σε μια ομιλία στο δημοτικό κέντρο της περιοχής 
σας με αφορμή εκδηλώσεις εορτασμού της  παγκόσμιας 
ημέρας ποδηλάτου στις 3 Ιουνίου, να αναλύσετε  τους 
τρόπους με τους οποίους υποβαθμίζεται το περιβάλλον 
στα σύγχρονα αστικά κέντρα και να προτείνετε λύσεις 
προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση. Να αξιοποιή-
σετε υλικό και από τα δύο κείμενα. ( 350- 400 λέξεις) 
(30 μονάδες) 

Προτεινόμενες 

Απαντήσεις

Προτεινόμενα Θέματα  /  Από το Φροντιστήριο «Εξέλιξη»
Νεοελληνική 
γλώσσα και 

λογοτεχνία
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ο πατέρας ακούει κρυφά το μικρό γιο να κάνει 
τη νυχτερινή του προσευχή:

“Θεέ μου φύλαγε τον μπαμπά μου, την μαμά 
μου, τη γιαγιά μου και δώσε χαιρετίσματα στον 
παππού μου”

Παραξενεύτηκε λίγο, αλλά δεν έδωσε σημασία. 
Την άλλη μέρα ο παππούς πέθανε.

Μετά από λίγο καιρό πάλι τα ίδια ο μικρός:
“Θεέ μου φύλαγε τον μπαμπά μου, την μαμά 

μου, και...
δώσε χαιρετίσματα στην γιαγιά μου”
Την άλλη μέρα η γιαγιά πέθανε.
Ο πατέρας παραξενεύτηκε για τα καλά. Μετά 

από λίγο καιρό πάλι τα ίδια ο μικρός:
“Θεέ μου φύλαγε την μαμά μου και δώσε χαι-

ρετίσματα στον μπαμπά μου”
Τρελάθηκε ο πατέρας, ξύπνησε νωρίς, για να 

μην πέσει σε κυκλοφορία μεγάλη, πήγε δουλειά 
και γύρισε στο σπίτι μετά τα μεσάνυκτα. Ήταν ακό-
μα ζωντανός.

“Συγνώμη αγάπη μου” είπε “αλλά ήταν μια δύ-
σκολη μέρα στο γραφείο σήμερα”.

“Εσύ είχες δύσκολη μέρα ;” είπε η σύζυγος.
“Εγώ τι να πω, που πέθανε ο ταχυδρόμος μπρο-

στά στην πόρτα του σπιτιού μας, το πρωί ;”

* * * * * * 

Ένας τύπος γυρίζει σπίτι του μαζί με 2 φίλους 
του μετά από μία βόλτα σε bar. Μπαίνουν στο σπί-
τι παραπατώντας, αράζουν στον καναπέ και ο οι-
κοδεσπότης πάει πίσω από το μπαράκι για να βά-
λει ποτά. Ένας από τους φίλους του παρατηρεί το 
τεράστιο χάλκινο gong που ο οικοδεσπότης έχει 
μέσα στο σαλόνι.

- Ρε συ Μπάμπη, τι είναι αυτό ;
- Αυτό είναι ένα ρολόι που μιλάει !
- Τι λε ρε φίλε, υπάρχει τέτοιο πράγμα; Και πώς 

δουλεύει ;
- Να, δες ...
και αρπάζει το σφυρί και τραβάει ένα δυνατό χτύ-

πημα στο gong, τόσο δυνατό που έτριξαν τα τζάμια.
Κάθονται και οι 2 φίλοι και περιμένουν να το 

ακούσουν να λέει την ώρα, ώσπου ακούγεται μια 
φωνή από το διπλανό διαμέρισμα :

- ΠΑΣ ΚΑΛΑ ΡΕ ΒΛΑΜΕΝΕ; ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ 
ΔΕΚΑ ΤΟ ΠΡΩΙ!!

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Δεν είναι μοντέρνος.
8. Δεν πρέπει να μένει ανεκπλήρωτο.
9. Παλιός μετρ του σκακιού.
10. Άγγλων "Ρ".
11. Φιγούρα της τράπουλας.
13. Λαχείο, κλήρος.
15. Κεντρικά στην… τιμή.
16. Ηφαίστειο της Ιαπωνίας.
18. Ορεινός όγκος των ελβετικών Άλ-
πεων.
20. Ο μισθωτός βοσκός.
26. Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
28. Ασάλευτα, ακίνητα (αρχ.).
29. Σ' αυτή… το ρίχνει ο καλοφαγάς.
30. Της Γης θεωρούνταν… οι Δελφοί.
32. Συνεχόμενα στο αλφάβητο.
33. Παλιός πρόεδρος της Αιγύπτου.
35. Υποθετικός σύνδεσμος.
36. Μεγάλος κλασικός συνθέτης.
38. Συκοφάντης τα… βάζει.
40. Η πρόθεση της… αναπαραγωγής.
41. Εισπνοή και εκπνοή αέρα.
43. Γαλλικό άρθρο.
45. Λευκό μαλακό τυρί.
47. Φίλη του Ηρακλή.
49. Με τη μύτη την αντιλαμβανόμαστε.
50. Ο άρχοντας των πονηρών πνευμάτων.

-- Συστατικά -- 
• 1 κοτόπουλο ολόκληρο κομμένο σε μερίδες
• 1 κουτάκι μπύρας
• 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
• 2 κουταλιές κόρν φλάουρ
• Ελαιόλαδο
• Αλάτι

• Πιπέρι

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Βάζουμε μια μεγάλη και πλατιά κατσαρόλα στο μάτι 
της κουζίνας και ρίχνουμε το ελαιόλαδο να κάψει λίγο.

• Ρίχνουμε το κοτόπουλο κομμάτι-κομμάτι στην κατσα-
ρόλα. Τσιγαρίζουμε τα κομμάτια του κοτόπουλου καλά 
από όλες τις μεριές να ροδοκοκκινίσουν. Αν θέλουμε 
τα τσιγαρίζουμε όλα μαζί, αλλά το αποτέλεσμα μπο-
ρεί να μην είναι τόσο καλό. Βγάζουμε το κοτόπουλο 
και το βάζουμε σε μία πιατέλα.

• Δεν πετάμε το ελαιόλαδο. Στην ίδια κατσαρόλα, ρί-
χνουμε το κρεμμύδι και το τσιγαρίζουμε. Προσθέτουμε 

αν χρειάζεται λίγο ακόμα λάδι.
• Έπειτα, προσθέτουμε ξανά το κοτόπουλο, αλάτι, πι-
πέρι και φυσικά την μπύρα.

• Τώρα, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε το 
φαγητό μας να βράσει σε χαμηλή φωτιά μέχρι να 
απορροφήσει όλα τα υγρά της μπύρας.

• Θα χρειαστεί περίπου 30-45 λεπτά. Για να δοκιμάσου-
με αν έγινε, το τρυπάμε με το πηρούνι.  Αν δούμε ότι 
στεγνώνει υπερβολικά, τότε χρειάζεται να προσθέ-
σουμε λίγο ζεστό νερό. Δεν βάζουμε ποτέ κρύο νερό 
στο φαγητό που βράζει!

• Όταν το κοτόπουλο μας είναι σχεδόν έτοιμο, παίρ-
νουμε 4-5 κουταλιές από την σάλτσα μπύρας, τις ρί-
χνουμε σε ένα κατσαρολάκι και διαλύουμε εκεί μέσα 
το κόρν φλάουρ.

• Τέλος, προσθέτουμε το διάλυμα κορν φλάουρ στο 
κοτόπουλο και το αφήνουμε να βράσει ακόμη λίγο 
για να «δέσει» η σάλτσα.

• Το κοτόπουλο μπύρας είναι έτοιμο. 
• Μπορούμε να το συνοδεύσουμε με ρυζάκι. Η σάλτσα 
μπύρας από το κοτόπουλο θα κάνει το ρύζι απλά τέ-
λειο. Ρίξτε μπόλικη σάλτσα και απολαύστε!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Κοτόπουλο στην κατσαρόλα με μπύρα

Κάθετα
1. Το εικονιζόμενο φυτό.
2. Κάρτες που λένε το… μέλλον.
3. Σύμφωνο του αγγλικού αλφάβητου.
4. Λεγόταν ο Λοΐζος.
5. Έργο του Χιου Λέοναρντ.
6. Ο οικονομικός διαχειριστής.
7. Αρχαία εύφορη χώρα της Ασίας.
12. Σκαπάνη χωρίς διχάλα.
14. … Μπούλμπα: ήρωας του Γκόγκολ.
17. Απέχθεια προς κάποιον.
19. Μυθική γυναικεία πολεμική φυλή.
21. Όρυγμα, χαντάκι.
22. Προκύπτουν συγκρινόμενα.
23. Ονομασία του κασσίτερου.
24. Πολύ ζεστά πουλόβερ.
25. Το όνομα του ηθοποιού και συγγρα-
φέα Γκιτρί.
27. Φημισμένος ο πίνακάς του "Ολυμπία".
29. Λεπτό στη μέση.
31. Προϊόν επεξεργασίας της ζάχαρης.
34. Τμήμα της Ινδοκίνας.
37. … Μπιτς: η αμερικάνικη Ριβιέρα.
39. Θεά της μυθολογίας μας.
42. Λοχ…: λίμνη της Σκοτίας.
44. Παλιά, σιδηροδρομικά αρχικά.
46. Ασύμφωνη… λέξη.
48. Υπέρτατο ο Θεός.
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Μετά από τρία χρόνια 
απουσίας επιστρέφει το 
ραντεβού μας με τους Πε-

λαργούς στον Πόρο. Στο Ευ-
ρωπαϊκό Χωριό Πελαργών, 
στο οποίο από το 2016 η 

προστασία των Πελαργών 
είναι κύριο μέλημα των κα-
τοίκων και των φορέων της 
περιοχής.

Θα πραγματοποιηθεί 
στο Δημοτικό Σχολείο του 
χωριού την Παρασκευή 3 
και το Σάββατο 4 Ιουνίου. 
Την Παρασκευή οι δράσεις 
απευθύνονται σε οργανω-
μένα σχολικά γκρουπ, ενώ 
το Σάββατο είναι ανοιχτές 
στο κοινό.

Φέτος αφιερώνουμε το 
Φεστιβάλ στην επιστροφή 
των Πελαργών μιας και το 
είδος είναι το σύμβολο της 
μετανάστευσης των που-
λιών, αλλά και επειδή μετά 
από πάνω από μια δεκαε-
τία δακτυλιώσεων έχουμε 
δει πως και οι Πελαργοί μας 
επιστρέφουν κοντά στην πε-
ριοχή που γεννήθηκαν.

Σας περιμένουμε να γιορ-
τάσουμε μαζί την επιστροφή 
των Πελαργών με παρου-
σιάσεις, αφηγήσεις, παιχνί-
δια, δακτυλιώσεις, τουρνουά 
σκάκι, ποδηλατοδρομία και 
άλλες δραστηριότητες. Δη-
λώσεις συμμετοχής στα τη-
λέφωνα 2551061000 και 
2555024310.

Το Πολιτιστικό Ίδρυ-
μα Ομίλου Πειραιώς 
(ΠΙΟΠ) οργανώ-
νει, το Σάββατο 
4 Ιουνίου (ώρα 
20:30), την πα-
ράσταση θεάτρου 
σκιών «Κάποτε ρι-
ζώνουν και τα λόγια», 
στο Μουσείο Μετάξης, με 
αφορμή την περιοδική έκθεση 
«Όλες οι τέχνες για τον Καρα-
γκιόζη» που παρουσιάζεται αυτή 
την περίοδο στο Μουσείο.

Η παράσταση του θιάσου σκι-

ών Τα παραμύθια του Καρα-
γκιόζη, που απευθύνεται 

σε μικρούς και μεγά-
λους, βασίζεται στο 
ομώνυμο παραδοσι-
ακό ελληνικό παρα-
μύθι από τη Θράκη 

και τον Πόντο.
Το σεράι έχει ανά-

γκη από έναν κουρέα για 
τον Πασά. Πρέπει όμως να είναι 
έμπιστος και να μη μιλήσει για 
όσα θα δει. Ο Καραγκιόζης ανα-
λαμβάνει τη δουλειά και μαθαίνει 
το μεγάλο μυστικό. Πως όμως να 

κρατήσει το στόμα του κλειστό; 
Θα σκάσει αν δε μιλήσει. Αποφα-
σίζει να πει το μυστικό στο πη-
γάδι. Θα μπει όμως σε μπελάδες 
γιατί θα ανακαλύψει πως κάποτε 
ριζώνουν και τα λόγια …

Η είσοδος είναι ελεύθερη για 
το κοινό. Απαραίτητη η κράτη-
ση θέσης.

Για πληροφορίες και κρατή-
σεις, μπορείτε να επικοινωνήσε-
τε με το Μουσείο, στο τηλέφω-
νο 25540 23700 (καθημερινά, 
εκτός Τρίτης, 10:00-18:00).

Παράσταση θεάτρου σκιών στο Μουσείο Μετάξης

Εκδηλώσεις 
από το 23-27 

Ιουνίου 

Το πλούσιο πρόγραμμα των φετινών 
εκδηλώσεων “Ορέστεια 2022“, που δι-
οργανώνει η Δημοτική Κοινωφελής Επι-
χείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστι-
άδας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.), ανακοίνωσε στο 
Ράδιο Έβρος και στην εκπομπή Εβροσκό-
πιο ο Πρόεδρός της Δημήτρης Βαρσα-
μακίδης. Στο πρώτο μέρος της συζήτη-
σης ο κ. Βαρσαμακίδης έκανε σε πρώτη 
παρουσίαση μια πλήρη περιγραφή του 
προγράμματος των φετινών εκδηλώ-
σεων τιμής και μνήμης για τα 99α γενέ-
θλια της νεότερης πόλης της Ελλάδας, 
της Νέας Ορεστιάδας. Με κεντρικές εκ-
δηλώσεις στο υπαίθριο δημοτικό θέα-
τρο, αλλά και σε διάφορα άλλα σημεία 

της πόλης και της ευρύτερης πε-
ριοχής του Δήμου, το φετινό 
πρόγραμμα θα έχει συνο-
λική διάρκεια πέντε ημέ-
ρες, από την Πέμπτη 23 
έως και τη Δευτέρα 27 
Ιουνίου. Η πρώτη μέρα πε-
ριλαμβάνει την παρουσία-
ση βιβλίου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ 
ή ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ Ο γενναίος αγωνιστής 
του 1821 από το Βοσνοχώριον (Ν. Βύσ-
σα) Θράκης» του συνταξιούχου δασκά-
λου Φαρμακίδη Γιώργου και στο Υπαί-
θριο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 20:30 Gala 
Καλλιτεχνικής Γυμναστικής και Χορού 
με θέμα «Για ένα καλύτερο αύριο» από 

τον Γ.Α.Σ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΑΜΙΛΛΑ – 
Α. ΠΡΟΚΟΒΑΣ 21:00 – 24:00 

– 2η Γιορτή εμπορίου από 
τον Εμπορικό Σύλλογο 
Ορεστιάδας με την υπο-
στήριξη της ΔΗΚΕΠΑΟ 

και σε συνδιοργάνωση με 
την ΠΑΜΘ και το Επιμελητή-

ριο Έβρου “Θελουμε να μπούμε 
σε μια θετική ψυχολογία μετά τα δύο 
χρόνια του covid, ώστε του χρόνου που 
θα γιορτάζουμε τα 100 χρόνια να ανοί-
ξουμε τις εκδηλώσεις ακόμα περισσότε-
ρο”, ανέφερε σχετικά ο κ. Βαρσαμακίδης. 
Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι 
ελεύθερη. (radioevros.gr)

Πλούσιο το πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων 
“Ορέστεια 2022“

Την Παρασκευή 3, Ιουνίου και 
ώρα 21.οο στο θέατρο Αλτιναλ-
μάζη η ορχήστρα και οι χορωδί-
ες του Δ.Ω.Α. συναντούν το 3ο 
Εσπερινό ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπο-
λης σε μια κοινή εκδήλωση-αφι-
έρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη.

Μαζί θα πραγματοποιήσουν 
ένα μουσικό βιογραφικό ταξί-
δι στις σημαντικές περιόδους 
της δημιουργίας του συνθέ-
τη. Οι μουσικοί του Δημοτικού 
Ωδείου θα πλαισιώσουν και θα 
εμπνεύσουν τους σπουδαστές 

του ΕΠΑΛ ώστε να εκφραστούν 
και να γίνουν μέρος ενός μεγά-
λου μουσικού συνόλου.

Θα ερμηνευτούν αντιπρο-
σωπευτικά έργα από τα παιδικά 
τραγούδια, την λαϊκή μουσική 
του Θεοδωράκη, ερωτικά, αγω-
νιστικά και άλλα υπό την σκέπη 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
που είναι συνδιοργανωτής της 
εκδήλωσης.

Η διευθύντρια του 3ου εσπε-
ρινού ΕΠΑΛ κα Τριανταφυλλιά 
Μαγειρούδη θα παραθέσει ομι-
λία με θέμα την ζωή και το έργο 
του συνθέτη εστιάζοντας στην 
μελοποιημένη νεοελληνική ποί-
ηση του έργου του.

Συμμετέχουν οι τρα-
γουδιστές : Αραμπα-

τζής Θεόδωρος, 
Ευρυδόγλου 
Μαριάννα, Ζα-
ζόπουλος Κων-
σταντίνος, Ισα-
κίδη Σοφία, 

Κουρτίδης Νότης, 
Κουτσολιάκου Ει-

ρήνη, Λαζαρίδης Δη-
μήτρης.

Την παιδική χορωδία διευθύ-
νει η Δώρα Τσακίρη.

Καλλιτεχνική επιμέλεια - δι-
εύθυνση ορχήστρας Δημήτρης 
Κανίδης.

Μεγάλο μουσικό αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. 5ο Φεστιβάλ Πελαργών στον Πόρο,

 Θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού

    Παρασκευή 3 και Σάββατο 4 Ιουνίου

Life

Παρασκευή 
3 Ιουνίου στο 

θέατρο Αλτιναλμάζη 
από χορωδίες του ΔΩΑ 
και του 3ου Εσπερινού 

ΕΠΑΛ
   

«Θα επιδιώξουμε και θα προσπαθήσουμε να ζωντανέψουμε τις παλιές καλές ημέρες του 
Φεστιβάλ του Άρδα 27-31 Ιουλίου. Πολύ σύντομα πρόκειται να ανακοινωθεί ένα πολύ δυνατό 

πρόγραμμα καλλιτεχνών.»
Πρόεδρος Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας

Δημήτρης Βαρσαμακίδης

το Σάββατο 4 Ιουνίου 
στο Σουφλί 
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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
14:00-22:00  Τσολάκη Διονυσίου Σολωμού 
15 (δρόμος ΔΕΥΑΑ) ✆2551 036511
18:00-08:00  Αδαμίδης - Αδαμίδου Ι. Κα-
βύρη 36 (γωνία Βιζβύζη) ✆2551021444

ΦΕΡΕΣ 
Ηλιάκη Πλαστήρα 3 ✆25550 22229

ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 
✆2554022033

ΔIΔYMOTEIXO
Μαυρουδής Π. - Μαυρουδής Φ. Βενιζέλου 
85 ✆2553024434

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Γκαϊντατζή Ελένη Βασ. Κωνσταντίνου 142 
✆2552027306

αγγελιεσ

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει πολιτικό ή τοπογράφο μη-
χανικό με εμπειρία στα δημόσια έργα

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει εργατοτεχνίτες για να απα-
σχοληθούν στα έργα της εταιρίας

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος
Παγκόσμια Ημέρα Γονέων

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Καλό μήνα! Αγαπητέ Κριέ, σήμερα Τε-
τάρτη πρωτομηνιά, απολαμβάνεις την 
αγάπη και τον σεβασμό των οικείων 
σου! Θα μπορέσεις να εκπληρώσεις 
φιλοδοξίες και επιθυμίες, βάζοντας 
γερές βάσεις σε θέματα που σε απα-
σχολούν, όπως και στις διαπροσωπικές 
σου σου σχέσεις! 

ΤΑΥΡΟΣ
Καλό μήνα! Φίλε Ταύρε, σήμερα Τε-
τάρτη πρωτομηνιά επικεντρώνεσαι 
στην εκπλήρωση στόχων, επιθυμιών 
και επαγγελματικών σχεδίων ! Η συ-
μπεριφορά σου στους γύρω σου, θα 
είναι άμεση και έντιμη, γεγονός που θα 
σε κάνει περιζήτητο και αγαπητό στους 
κοινωνικούς σου κύκλους!

ΔΙΔΥΜΟΣ
Καλό μήνα! Φίλε Δίδυμε, σήμερα Τε-
τάρτη πρωτομηνιά επικεντρώνεσαι κυ-
ρίως σε ζητήματα οικονομικά και κά-
νεις ένα καλό πλάνο για το μήνα που 
τώρα ξεκινά! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Καλό μήνα! Φίλε Καρκίνε, σήμερα Τε-
τάρτη πρωτομηνιά είναι η κατάλληλη 
ημέρα, για να ασχοληθείς περισσότε-
ρο με τον εαυτό σου, με την εξωτερι-
κή σου εμφάνιση, αλλά και με δρα-
στηριότητες που σε γεμίζουν και σου 
δίνουν χαρά! 

ΛΕΩΝ
Καλό μήνα! Φίλε Λέοντα, σήμερα Τε-
τάρτη πρωτομηνιά θα αισθανθείς ιδι-
αίτερα απαραίτητος για τους γύρω 
σου, γιατί άτομα αγαπημένα θα χρει-
αστούν την στήριξη και την συμπαρά-
σταση σου !

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Καλό μήνα! Φίλε Παρθένε, σήμερα Τε-
τάρτη πρωτομηνιά είσαι κοινωνικός, 
πρόσχαρος και αγαπητός στο περιβάλ-
λον σου! Το τηλέφωνό σου θα χτυπά 
συνέχεια για συμβουλές, προτάσεις, 
προσκλήσεις!

ΖΥΓΟΣ
Καλό μήνα! Φίλε Ζυγέ, σήμερα Τετάρ-
τη πρωτομηνιά θα ασχοληθείς πολύ 
με την καριέρα, τους στόχους και τα 
πλάνα που κάνεις για τον Ιούνιο που 
μόλις ξεκίνησε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Καλό μήνα! Φίλε Σκορπιέ, σήμερα Τε-
τάρτη πρωτομηνιά θέλεις να δραπε-
τεύσεις από την ρουτίνα και να νιώ-
σεις ελεύθερος απολαμβάνοντας την 
περιπέτεια και νέες εμπειρίες. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Καλό μήνα! Φίλε Τοξότη, σήμερα Τε-
τάρτη πρωτομηνιά θα πάρεις σίγου-
ρα αυτό που αξίζεις, αφού επιτέλους 
ανταμείβονται οι αγώνες και οι κόποι 
σου! Η ισχυρή σου ανάγκη για σιγου-
ριά, σταθερότητα και ασφάλεια, εκ-
πληρώνεται!  

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Καλό μήνα! Φίλε Αιγόκερε, με την Σε-
λήνη σήμερα Τετάρτη πρωτομηνιά 
στον Καρκίνο, είναι γεγονός ότι επι-
κεντρώνεσαι κυρίως στις σχέσεις και 
στις συνεργασίες σου! Καταφέρνεις 
να είσαι πιο αγαπητός και αποδεκτός 
κοινωνικά από ποτέ!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Καλό μήνα! Αγαπητέ Υδροχόε, σήμερα 
Τετάρτη πρωτομηνιά ασχολείσαι κυρί-
ως με θέματα ρουτίνας, καθημερινότη-
τας και επικεντρώνεσαι πολύ παραπά-
νω στις πρακτικές και εργασιακές σου 
υποθέσεις. Προσπάθησε να μην είσαι 
εύθικτος και παίρνεις τις μετρητοίς τα 
όσα ακούς ή όσα βιώνεις στην καθη-
μερινότητά σου!!

ΙΧΘΥΕΣ
Καλό μήνα! Φίλε Ιχθύ, σήμερα Τετάρ-
τη πρωτομηνιά χαίρεσαι και απολαμ-
βάνεις τις μικρές στιγμές της ζωής και 
είσαι αρκετά πιο ευδιάθετος, κοινωνι-
κός, αλλά και … ερωτικός! Η μέρα προ-
σφέρεται για διασκέδαση, καλοπέραση, 
ευχάριστο χρόνο με τα παιδιά!

Επέτειοι

Τεχνική Εταιρία ζητά άμεσα εργάτες χωμα-
τουργικών για εργασία στη Γερμανία.
Υψηλός μισθός + Διαμονή + Μπόνους 
Επικοινωνία: 698 001 0545 
Aυστηρά 10:00-15:00 
Δευτέρα-Παρασκευή. 

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

1. Το 20% των παιδιών στις ΗΠΑ είναι 
παχύσαρκα. Στην Ελλάδα αυτό το 
ποσοστό είναι 40%!

2. Το 25% των εγκλημάτων στη Γαλλία 
διαπράττονται από νέους, ηλικίας κά-
τω των 18 ετών! 

3. 4.000.000 Αμερικάνοι έχουν χάσει το 
δικαίωμα ψήφου, γιατί έχουν καταδι-
καστεί σε ποινές φυλάκισης! 

4. 3.000 περιοχές των ΗΠΑ είναι ανεπα-
νόρθωτα μολυσμένες, λόγω των πυ-
ρηνικών που παρασκευάστηκαν εκεί! 

5. 35.000.000 Αμερικάνοι πάσχουν από 
κοινωνική φοβία, δηλαδή, είναι παθο-
λογικά ντροπαλοί!

6. Οι Ιάπωνες έφηβοι εφευρίσκουν κάθε 
χρόνο 5.500 νέες λέξεις!

7. Το 2050, τα απέραντα τροπικά δά-
ση του Αμαζονίου, δεν θα υπάρχουν. 
Στην θέση τους θα υπάρχουν απέ-
ραντοι έρημοι, εξαιτίας του φαινό-
μενου του θερμοκηπίου!

8. Το 25% των 4.639 γνωστών θη-

λαστικών και το 11% των 9675 
γνωστών ειδών πουλιών, σε μερι-
κά χρόνια θα εξαφανιστούν αν δεν 
ληφθούν δραστικά μέτρα! 

9. Η παλιότερη τοιχογραφία βρέθηκε 
στην Ιταλία και είναι ηλικίας 35.000 

ετών. Αναπαριστά δύο ζώα κι έναν 
άνθρωπο που φορά μάσκα! 

10. Κάθε χρόνο, καταγράφονται 90.000 
εγκυμοσύνες από της αγγλίδες έφη-
βες. Από αυτές, οι 2.200 αφορούν 
κορίτσια κάτω των 14ων ετών!

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...
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Νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει από 
την Κυριακή ο ΜΓΣ Εθνικός Αλεξαν-
δρούπολης.

Μετά την εκλογοαπολογιστική Γε-
νική Συνέλευση που έλαβε χώρα το 
πρωί της Κυριακής στο Επιμελητήριο 
Έβρου, προέκυψαν τα νέα μέλη του 
Δ.Σ.Πρόεδρος παρέμεινε ο Αυγερινός 
Μεσινέζης, ενώ αξίζει να σημειωθεί 
ότι ήταν ο μοναδικός υποψήφιος για 
την θέση αυτή. Στο νέο Δ.Σ. καινού-
ρια μέλη είναι οι Νεκτάριος Τσικάρι-
ας, Βασίλης Γιαγλής, Όλγα Γκούβερ 
και Ηλίας Σακαλάκης.

Αντίθετα, δεν πέτυχαν την επανε-
κλογή τους αν και έθεσαν υποψηφιό-
τητα ο απερχόμενος ταμίας Κωνστα-
ντίνος Λιάσκος και τα μέλη Αθανάσιος 
Σισμάνης, Όλγα Γεωργιάδιου και Άν-
να Χωρινού.

Από τα 65 οικονομικά τακτοποιη-
μένα μέλη του Εθνικού που είχαν δι-
καίωμα ψήφου, ψήφισαν οι 60. Πλέον 

το νέο Δ.Σ. αναμένεται σύντομα να 
συσταθεί σε σώμα και να κατανεμη-
θούν οι ρόλοι.

Αναλυτικά το νέο Δ.Σ.:
Αυγερινός Μεσινέζης
Γιώργος Πασσιάς
Βίκυ Κοϊνάκη
Ειρήναρχος Κεμανετζής
Νεκτάριος Τσικάριας
Δημήτρης Βλάχος
Βασίλης Γιαγλής
Όλγα Γκούβερ
Ηλίας Σακαλάκης
Εξελεγκτική Επιτροπή:
Νίκος Πενίδης
Δημήτρης Γιαγλής
Έλενα Δημοπούλου

Αναλυτικά οι ψήφοι:
Πρόεδρος
1. Αυγερινός Μεσινέζης 51
Μέλη Δ.Σ.

1. Παναγιώτης Βαλσαμίδης 10
2. Δημήτρης Βλάχος 26
3. Βασίλης Γιαγλής 26
4. Όλγα Γκούβερ 17
5. Ειρήναρχος Κεμανετζής 32
6. Βίκυ Κοϊνάκη 30
7. Ιφιγένια Κοτζαμάνη 7

8. Κων/νος Λιάσκος 11
9. Αθανάσιος Μπακλαβάρας 4
10. Θεόδωρος Ξενιτόπουλος 2
11. Γεώργιος Πασσιάς 34
12. Ηλίας Σακαλάκης 15
13. Αθανάσιος Σισμάνης 4
14. Νεκτάριος Τσικάριας 37

15. Κων/νος Χασάπης 8
16. Άννα Χωρινού 11
Εξελεγκτική Επιτροπή
1. Δημήτρης Γιαγλής 30
2. Έλενα Δημοπούλου 22
3. Νίκος Πενίδης 38
sportsaddict.gr

Επανεκλογή Μεσινέζη στην 
προεδρία του ΜΓΣ Εθνικού 

ΝΕΟ ΔΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ     

Τι έλαβαν οι υποψήφιοι, πόσοι ψήφισαν 

Με επίδοση 55.51 ο Στέργι-
ος-Μάριος Μπίλας και 55.87 ο 
Αναστάσιος Κούγκουλος του ΝΟ 
Αλεξανδρούπολης, και οι δύο 
στα στα 100μ. πεταλούδα, ολο-
κληρώθηκε η ελληνική παρουσία 
στη σειρά Μίτιγκ Κολύμβησης με 
την επωνυμία Mare Nostrum, 

που διεξήχθη στο Μονακό.
Αγωνίσθηκε και ο Κρίστιαν 

Γκολομέεβ που κολύμπησε τα 
50μ. ελεύθερο σε 22.39.

Ο Άκης Οικονόμου, Ομοσπον-
διακός Προπονητής Εθνικών 
Ομάδων Κολύμβησης που συ-
νόδεψε τους τρεις αθλητές μας, 
τόνισε στη ιστοσελίδα της ΚΟΕ: 
«Ήταν ένας αγώνας προετοιμα-
σίας και ελέγχου, αρκετά επιτυ-
χημένος. Υπήρχε πολύ έντονος 
συναγωνισμός καθώς είναι πο-
λύ κοντά το Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα. Οι αθλητές ήταν αρκετά 

ανταγωνιστικοί. Κολύμπησαν και 
σε αγωνίσματα που δεν ήταν τα 
βασικά τους για να μπορέσουν 
να κάνουν κάποιες κούρσες. Εί-
μαστε σε καλό επίπεδο ενόψει 
του Παγκόσμιου Πρωταθλήμα-
τος, των Μεσογειακών Αγώνων 
και σε βάθος του Ευρωπαϊκού. 
Το σημαντικότερο ότι ήταν πο-
λύ δυνατός ο συναγωνισμός. Αν 
και υπήρχε μικρή κούραση από 
το ”Ακρόπολις” οι αθλητές μας 
είχαν θετικό πρόσιμο στην προ-
σπάθεια τους».

Εξαιρετική 
εμφάνιση από τον 
Αλεξανδρουπολίτη 
κολυμβητή 

Στο κλειστό γυμναστήριο «Στ. Καλα-
ϊτζής» στην Νέα Ερυθραία θα διεξαχθεί 
το τριήμερο 11-13 Ιουνίου η τελική φάση 
του Πανελλήνιου πρωταθλήματος αγοριών 
Κ18 (παίδων).

Αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα 
των αγώνων:

Σάββατο 11 Ιουνίου 2022
17.00: ΑΟ Ιωνικός - ΜΓΣ Εθνικός
19.00: Πήγασος Πολίχνης - ΑΣ Πανερυ-
θραϊκός

Κυριακή 12 Ιουνίου 2022
17.00: ΑΟ Ιωνικός - Πήγασος Πολίχνης
19.00: ΜΓΣ Εθνικός - ΑΣ Πανερυθραϊκός

Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022
12.00: Πήγασος Πολίχνης - ΜΓΣ Εθνικός
14.00: ΑΣ Πανερυθραϊκός - ΑΟ Ιωνικός

Πανελλήνιο αγοριών 
Κ18: Στην Νέα Ερυθραία 
η τελική φάση 

Το πρόγραμμα της μάχης 
των παίδων του Εθνικού

Θετική εμφάνιση στο Μονακό 
ενόψει Παγκοσμίου ο Τάσος 
Κούγκουλος
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