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Στη Βουλή οι 
εξελίξεις με το λιμάνι 
Αλεξανδρούπολης 

Επίκαιρη επερώτησαν 
κατέθεσαν 28 βουλευτές 

του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ αυτών 
και η βουλευτής Έβρου 

Νατάσα Γκαρά
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Διδυμότειχο Blues ή 
Διδυμότειχο Choose

 Τα υπόσκαφα σπήλαια 
του Κάστρου του 
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Επίσκεψη του νέου Πρέσβη 
της Μεγάλης Βρετανίας στην 

Αλεξανδρούπολη

 Σκοπός της επίσκεψής του να γνωρίσει τη Θράκη και τους ανθρώπους της 
και  να ενημερωθεί για τις δραστηριότητες των κατοίκων και τις προοπτικές 

της πόλης. Επισκέφθηκε Μητροπολίτη, Αντιπεριφερειάρχη, δήμαρχο και 
ΟΛΑ, ενώ είχε ξεχωριστή συζήτηση με τον π. εκδότη της «Γ» κο Λασκαράκη
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Συνεχίζεται η αναστάτωση για την 
εξαίρεση του Έβρου από το bonus 

του «Εξοικονομώ για νέους»

Η αλλαγή που προτείνει το ΤΕΕ Θράκης για να μην εξαιρεθεί ο νομός 
μας από την έξτρα πριμοδότηση του 15% και για να επωφεληθούν 

42.000 δικαιούχοι. Δυσαρέσκεια και στους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης 
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Το νέο βιβλίο του Γιάννη Το νέο βιβλίο του Γιάννη 
Ξανθούλη παρουσιάζεται Ξανθούλη παρουσιάζεται 
σήμερα στην Αλεξανδρούπολησήμερα στην Αλεξανδρούπολη

«Άγγιξε την υπέρβαση» ο Άθλος «Άγγιξε την υπέρβαση» ο Άθλος 
Ορεστιάδας κόντρα στον Ορεστιάδας κόντρα στον 
πρωταθλητή πρωταθλητή 

� 1616«Πήραν κεφάλι» πολιτικοί 
γάμοι και σύμφωνα 

συμβίωσης και το 2021

Οι θρησκευτικοί γάμοι, που είχαν μειωθεί αισθητά το 
2020, λόγω πανδημίας, αυξήθηκαν πέρσι, ήταν όμως 

πολύ λιγότεροι από τους πολιτικούς. Πολύ μεγάλη 
αύξηση για τα σύμφωνα συμβίωσης 
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Σημαντικότερη πυρκαγιά 
για το 2022 αυτή στο 
δάσος της Δαδιάς 

● Σύμφωνα με τον 
απολογισμό της αντι-
πυρικής περιόδου, η 
φωτιά στη Δαδιά έκα-
ψε 46.040 στρέμμα-
τα από τα συνολικά 
428.000 στρέμματα 
Natura

● Αυτό αναφέρθηκε 
στην εκδήλωση απο-
λογισμού της αντιπυ-
ρικής περιόδου  

● Το χρονικό του πύ-
ρινου εφιάλτη και οι 
προτάσεις για τα μέ-
τρα αποκατάστασης
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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.∆.∆., OTA: €0,20/χιλιοστό
3. N.Π.I.∆. (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, ∆ημή-
τρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος 
Αναγνωστόπουλος, Αγγελική, ∆ελη-
γιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέ-
ας Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου, 
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεω-
νίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπη-
τού, Μενέλαος Μαλτέζος

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1877
Ο αμερικανός εφευρέτης Τόμας 
Έντισον ανακοινώνει τη δημιουρ-
γία του φωνόγραφου, τον οποίο 
ονομάζει «Ομιλούσα Μηχανή».

1915
Ισχυρή αγγλογαλλική ναυτική μοί-
ρα καταλαμβάνει τη Μήλο, θέλο-
ντας να πιέσει τον βασιλιά Κων-
σταντίνο να εξέλθει στον πόλεμο 
με την πλευρά της Αντάντ.

1942
Ο σκιτσογράφος Μπομπ Κλάμπετ 
δημιουργεί τον χαρακτήρα κινου-
μένων σχεδίων Τουίτι Μπερντ, 
τον αιώνιο στόχο του γάτου Σιλ-
βέστερ.

1954
Η αντιπολίτευση αναδεικνύεται 
νικήτρια των δημοτικών εκλο-
γών στην Ελλάδα, με πρωταγω-
νίστρια της Ε∆Α. ∆ήμαρχος Αθη-
ναίων εκλέγεται ο υποψήφιος της 
αντιπολίτευσης Παυσανίας Κα-
τσώτας. Στον Πειραιά εκλέγεται 
ο κοινός υποψήφιος ΕΠΕΚ, Ε∆Α 
και ∆ημοκρατικού Κόμματος ∆. 
Σαπουνάκης, και στη Θεσσαλο-
νίκη ο Μηνάς Πατρίκιος.

1955
Κάνει πρεμιέρα στους κινηματο-
γράφους η ταινία του Μιχάλη Κα-
κογιάννη «Στέλλα», με πρωτα-
γωνίστρια τη Μελίνα Μερκούρη.

1974
Ο IRA τοποθετεί βόμβα σε παμπ 
του Μπέρμιγχαμ, με αποτέλεσμα 
να σκοτωθούν 21 θαμώνες. Θα 
συλληφθούν 6 άτομα, θα κατα-
δικασθούν ισόβια, αλλά χρόνια 
μετά θα αθωωθούν. («Οι 6 του 
Μπέρμιγχαμ»)

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1927
Άννα Συνοδινού
Άννα Συνοδινού, ελληνίδα ηθο-
ποιός. (Θαν. 7/1/2016)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1811
Χάινριχ Φον Κλάιστ, γερμα-
νός δραματουργός και ποιητής 
της ρομαντικής σχολής. (Γεν. 
18/10/1777)

1998
Μιχάλης Κατσαρός, έλληνας ποι-
ητής. (Γεν. 1919)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

«Έπεσαν» οι υπογραφές για τη σύνδεση του 
παραλιακού μετώπου Ροδόπης- Έβρου

21
NOE
2020

Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρ-
χη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
κ. Χρήστο Μέτιο και τον πρόεδρο της 
εταιρείας ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ κ. 
Σπύρο Γαλόπουλο η σύμβαση για την 
κατασκευή του δρόμου που θα συνδέει 
τη Μαρώνεια Ροδόπης με την παραλία 
Πετρωτών και τα όρια του νομού Έβρου. 
Ανοίγει έτσι ο δρόμος για την ενοποίηση 
του παραλιακού μετώπου των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Έβρου

Ο δρόμος, συνολικού μήκους 14 
χιλιομέτρων, θα ξεκινάει νότια της 
Μαρώνειας, θα διέρχεται από το αρ-
χαίο θέατρο, θα διασχίζει την περιο-
χή της Μαρμαρίτσας και τα τείχη της 
αρχαίας Ισμάρας, θα συνεχίζει πάνω 
από την παραλία Πετρωτών και τον 
αρχαιολογικό χώρο Μεσημβρίας-Ζώ-
νης και θα καταλήγει στον υπάρχο-
ντα δρόμο προς ∆ίκελλα και Μάκρη

Ο καιρός σήμερα
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13...20

Ανατολή - 07:10
Δύση - 16:54

14...21
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11...21
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Είπαν Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

Πιο κοντά στη θάλασσα «φέρνει» την 
κεντρική πλατεία της Καβάλας η πρόταση 
αρχιτεκτονικής ομάδας που κέρδισε τον 
σχετικό διαγωνισμό με θέμα τον κεντρικό-
τερο κοινόχρηστο χώρο της πόλης. Όλοι 
οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είχαν 
ως ζητούμενο την ενοποίηση της πλατεί-
ας με το θαλάσσιο μέτωπο αλλά και τη 
συλλειτουργία της με τα δίκτυα πεζοδρό-
μων της πόλης.

Η διαγωνιστική διαδικασία προσέλκυσε 
το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή 15 μελε-
τητικών ομάδων από όλη την Ελλάδα με 
τις προτάσεις να κατατίθενται ανώνυμα και 
να αξιολογούνται από 7μελή επιτροπή, σε 

επτά διαδοχικές συνεδριάσεις. Στο σύνολό 
τους οι προτάσεις χαρακτηρίστηκαν από 
πρωτοτυπία και μάλιστα σχεδόν οι μισές 
επιβραβεύθηκαν.

Στην Αλεξανδρούπολη ακόμη παλεύ-
ουμε να φέρουμε την πόλη πιο κοντά στη 
θάλασσα. Έγιναν λάθη και προχειρότητες 
στην τελευταία ανάπλαση κι ακόμη δεν 
φαίνεται να έχουμε πάρει το μάθημά μας. 
Ακόμη κάνουμε σχέδια επί χάρτου, και πα-
ρουσιάζουμε φαραωνικές προτάσεις, λες 
και είμαστε στο Μόντε Κάρλο. Άλλωστε, 
τα λόγια, δεν κοστίζουν τίποτα.
Κ.Η.

Μπράβο στην Καβάλα…

Το απόρρητο tech πείραμα του Έβρου 

Άγγελοι & δαίμονες 
Αν όσα καταγγέλλονται για την Κι-

βωτό του Κόσμου βγουν αληθινά, τότε 
ίσως είναι μια καλή ευκαιρία για την 
κοινωνία μας για να σταματήσει, πια, 
να θεοποιεί ανθρώπους. Έτσι, θα γλι-
τώσουμε και τις τόσες πτώσεις από 
τα σύννεφα. Ας είμαστε λίγο καχύπο-
πτοι παραπάνω, με όλους και με όλα. 
Μα, θα ζούμε μια ζωή ψάχνοντας πα-
ντού για δαίμονες; Θα μου πείτε. Αν 

με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν να 
σωθούν κάποιοι άγγελοι, φοβάμαι πως 
δεν υπάρχει άλλος δρόμος.

Κ.Η.

Διδυμότεχο
Στις «Μετοικεσίες Ηπειρωτών στην 

Περιφέρεια του Διδυμοτείχου» θα είναι 
αφιερωμένος ο επόμενος «καστρινός 
διάλογος», που θα παρουσιάσει δια-
δικτυακά, την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, 

Εκτός από την κατασκευή του φρά-
χτη, δαπανώνται εκατομμύρια ευρώ 
ελληνικών και ευρωπαϊκών χρημάτων 
για τη λειτουργία προηγμένων καμε-
ρών, ραντάρ, αισθητήρων και drones

Στον Έβρο, μία από τις σημαντικό-
τερες διαδρομές μεταναστών και προ-
σφύγων προς την Ευρώπη, υλοποιείται 
τα τελευταία χρόνια ένα tech πείρα-
μα, εν πολλοίς 
απόρρητο. Εκτός 
από την κατα-
σκευή του φρά-
χτη, δαπανώνται 
εκατομμύρια ευ-
ρώ ελληνικών και 
ευρωπαϊκών χρη-
μάτων για τη λει-
τουργία προηγ-
μένων καμερών, 
ραντάρ, αισθητή-
ρων και drones.

Στους σιωπη-
λούς μήνες της 
πανδημίας δοκι-

μάστηκαν στον Έβρο αμφιλεγόμενα 
συστήματα, όπως ένα κανόνι ήχου ή 
ανιχνευτές ψεύδους με τεχνητή νο-
ημοσύνη. Γιατί το πείραμα στα ελλη-
νοτουρκικά σύνορα εγείρει ζητήματα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων κι επιπλέ-
ον γιατί αμφισβητείται στην πράξη η 
αποτελεσματικότητά όλων αυτών των 
φουτουριστικών συστημάτων;

Επίσκεψη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και συνάντηση με τον Διευθυντή της Πανεπι-
στημιακής Καρδιολογικής Κλινικής Καθηγητή Δημήτρη Τζιακά πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημή-
τρης Πέτροβιτς, με αφορμή την πιστοποίηση της Στεφανιαίας Μονάδας (Μονάδας Εμφραγμάτων) και του Αιμοδυ-
ναμικού Εργαστηρίου από τον Φορέα Πιστοποίησης TUV NORD (TUV HELLAS) με το πρότυπο EN 15224:2016. 
Όπως τόνισε ο κ. Πέτροβιτς, πρόκειται για μία διάκριση “που έρχεται ως επιστέγασμα της διαρκούς εντατικής προ-
σπάθειας του συνόλου των στελεχών της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής υπό την καθοδήγηση του κ. 
Τζιακά και αποτελεί μέγιστο τεκμήριο των υψηλών ποιοτικών υπηρεσιών υγείας που παρέχονται από δημόσια δομή 
και δη περιφερειακή, έχοντας πάντοτε στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τη ζωή”.

Στις 2 Δεκεμβρίου, ένα μήνα 
μετά την εφαρμογή του μέ-
τρου, οι πολίτες θα κρίνουν 
αν είναι αποτελεσματικό το 
Καλάθι του Νοικοκυριού, αν 
πληρώνουν λιγότερα για τα 
βασικά είδη διατροφής και 
διαβίωσης… Εκεί θα κριθούν 
όλα και όχι στα επικοινωνιακά 
show του κ .Γεωργιάδη.  

Μ. ΚΑΤΡΙΝΗΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ

Με ακρίβεια, πόλεμο και έναν 
επιθετικό Ερντογάν, είναι ιστο-
ρικό ατύχημα ότι η χώρα έχει 
για Πρωθυπουργό τον Μη-
τσοτάκη. Αντί να στηρίξει τα 
νοικοκυριά, κάνει πάρτι με το 
δημόσιο χρήμα, με απευθείας 
αναθέσεις σε κολλητούς και 
φίλους του. Η περίπτωση Πά-
τση είναι απλώς η κορυφή του 
παγόβουνου. .  
Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ

  

ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος 
Διδυμοτείχου «Καστροπολίτες-Γνώση 
και Δράση». Ομιλητής θα είναι ο υπο-
ψήφιος διδάκτωρ ιστορίας και λαογρα-
φίας του Δ. Π. Θ., Σπυρίδων Ευσταθίου. 
Η παρουσίαση θα μεταδοθεί από τον 
λογαριασμό των «Καστροπολιτών» στο 
facebook και από το κανάλι του συλλό-
γου στο youtube. 

Νεκρή στο σπίτι της η 39χρονη που 

αναζητούνταν στην Αλεξανδρού-

πολη

Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία 
της Αλεξανδρούπολης ο θάνατος 39χρο-
νης γυναίκας που ήταν ιδιαίτερα γνω-

στή και αγαπητή στην κοινωνία της πό-
λης. Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε νεκρή 
στο σπίτι της χθες από αστυνομικούς 
παρουσία δικαστικού λειτουργού. Εδώ 
και δυο μέρες την αναζητούσε η μητέρα 
της αφού δεν απαντούσε στις τηλεφω-
νικές κλήσεις ώσπου βρέθηκε νεκρή στο 
σπίτι όπου διέμενε μόνη, ενώ δίπλα της 
στεκόταν το σκυλάκι της.  Την Δευτέρα 
ο ιατροδικαστής του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης θα δι-
ενεργήσει νεκροψία νεκροτομή για τα 
ακριβή αίτια του θανάτου της. Αποκλεί-
εται η εγκληματική ενέργεια. Δημήτρης 
Σταματάκης-ΕΡΤ Ορεστιάδας
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Η σημαντικότερη πυρκαγιά 
για το 2022 ήταν αυτή στο δά-
σος της Δαδιάς, που κατέκα-
ψε 46.040 στρέμματα, από τα 
συνολικά 428.000 στρέμμα-
τα Natura. Αυτό αναφέρθηκε 
στην εκδήλωση απολογισμού 
της αντιπυρικής περιόδου που 
πραγματοποιήθηκε την Παρα-
σκευή 18/11 στην Αθήνα. 

Συνολικά, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που δόθηκαν, φέτος 
από την 1η Ιανουαρίου 2022 
έως 31 Οκτωβρίου 2022 εκδη-
λώθηκαν 9.245 πυρκαγιές, με 
αποτέλεσμα να σημειωθεί αύ-
ξηση της τάξεως του 3,10% συ-
γκριτικά με τον μέσο όρο την 
περίοδο 2007-2021 (8.958 
πυρκαγιές). Από τις συνολικά 
9.245 πυρκαγιές, οι 5.922 εκ-
δηλώθηκαν από 1η Μαϊου έως 
31 Οκτωβρίου. Στον αντίποδα, 
τα στρέμματα που κάηκαν συνο-
λικά φέτος από 1η Ιανουαρίου 
2022 έως 31 Οκτωβρίου 2022 
ανέρχονται σε 238.382 εκ των 
οποίων τα 223.217 στρέμματα 
κάηκαν από 1η Μαϊου έως 31 
Οκτωβρίου.

Οι καμένες εκτάσεις φέτος 
μειώθηκαν κατά 52,42 % συ-
γκριτικά με τον μέσο όρο των 
ετών 2007-2021 (500.972 
συνολικά καμένα στρέμματα). 
Επιπλέον, όπως αναφέρεται στα 
επίσημα στοιχεία, συνολικά τα 
στρέμματα καμένων εκτάσεων 
δασών υπολογίζονται φέτος 
στα 42.878 ενώ τα στρέμμα-
τα καμένων δασικών εκτάσεων 
σε 95.322.

Σημαντικότερη πυρκαγιά για 
φέτος ήταν η φωτιά στο δά-
σος της Δαδιάς η οποία έκα-
ψε 46.040 στρέμματα από τα 
συνολικά 428.000 στρέμματα 
Natura, καθώς για την αντιμε-
τώπισή της χρειάστηκε να πα-
ρέμβει ο μεγαλύτερος αριθμός 
εναέριων μέσων. Παράλληλα, 
καταγράφηκε ο μεγαλύτερος 
αριθμός ωρών πυρόσβεσης.

Πολύ δύσκολη πυρκαγιά 
ήταν αυτή που εκδηλώθηκε στην 
Πεντέλη, η οποία έκαψε 27.817 
στρέμματα. Παράλληλα, όπως 
τονίστηκε, καθοριστικός ήταν ο 
φετινός Ιούλιος, κατά τη διάρ-
κεια του οποίου, εκδηλώθηκαν 
οι 7 μεγαλύτερες δασικές πυρ-
καγιές για φέτος, οι οποίες έκα-
ψαν περίπου 138.652 στρέμμα-
τα, 62% δηλαδή της συνολικά 
καμένης έκτασης.

Όσον αφορά τα εναέρια μέ-
σα φέτος η Ελλάδα είχε στη δι-
άθεσή της 83 συνολικά εναέ-
ρια μέσα, 48 αεροπλάνα και 35 
ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 
μισθωμένα εναέρια μέσα ήταν 
44 ενώ ο εθνικός εναέριος στό-
λος ήταν 39.

«Σε συνθήκες που σε όλη την 
Ευρώπη κάηκαν 8 εκατομμύρια 

στρέμματα δάσους, στην Ελ-
λάδα περιορίσαμε με όλες τις 
δυνάμεις μας μπροστά, τα κα-
μένα στρέμματα περίπου στις 
200.000», επισήμανε ο υπουρ-
γός Κλιματικής Κρίσης και Πο-
λιτικής Προστασίας, Χρήστος 
Στυλιανίδης, κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης προσθέτοντας 
ότι όλοι όσοι συνέβαλαν φέτος 
στην αντιμετώπιση των πυρκα-
γιών ήταν συνεχώς στην πρώτη 
γραμμή με αίσθημα καθήκοντος 
και αυταπάρνησης, υπό πρωτό-
γνωρες συνθήκες, με στόχο να 
σωθούν ζωές να διαφυλαχθούν 
οι περιουσίες των Ελλήνων πο-
λιτών και να προστατευθεί το 
περιβάλλον.

«Σήμερα τιμούμε τις Ελλη-
νίδες πυροσβέστριες και τους 
Έλληνες πυροσβέστες. Είμα-
στε περήφανοι για το ελληνικό 
πυροσβεστικό Σώμα. Η Ελλά-
δα διαθέτει ένα από τα πλέον 
αξιόπιστα κι αποτελεσματικά πυ-
ροσβεστικά σώματα. Αυτό απο-
δεικνύεται στην πράξη», τόνισε 
ο κ. Στυλιανίδης και προσέθε-
σε ότι οι πυρκαγιές σε Δαδιά 
και Πεντέλη ήταν οι δυσκολό-
τερες φέτος.

Φέτος, όπως τόνισε ο υπουρ-
γός, εφαρμόστηκε ένα νέο δόγ-
μα που η λέξη κλειδί σε αυτό 
ήταν ο συντονισμός. « Βασικός 
στόχος ήταν να αποτρέψουμε 
οι μικρές πυρκαγιές να εξελι-
χθούν σε μεσαίες ή μεγάλες», 
σημείωσε.

Το νέο δόγμα, πρόληψη, 
προετοιμασία/ετοιμότητα, άμε-
ση επέμβαση, όπως ανέφερε ο 
υπουργός, βασίστηκε στον συ-
ντονισμό. Συγκεκριμένα, ο κ. 
Στυλιανίδης παρουσίασε δρά-
σεις του υπουργείου που έγι-
ναν φέτος λόγω της αντιπυρικής 
περιόδου, όπως η συνεργασία 
του Πυροσβεστικού Σώματος 
με τις δασικές υπηρεσίες μετά 
από 24 χρόνια, το μεγάλο πρό-
γραμμα καθαρισμού δασών και 
δημιουργίας αντιπυρικών ζω-
νών, Antinero που εκπονήθηκε 
σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ και 
τον κ.Αμυρά, το σώμα των δασο-
κομάντος (ΕΜΟΔΕ) έπειτα από 
εξαγγελία του πρωθυπουργού, 
την αύξηση των περιπολιών με 
τη συμμετοχή των Ενόπλων Δυ-
νάμεων αλλά και των εναέριων 
επιτηρήσεων, καθώς και την αύ-
ξηση των εθελοντών Πολιτικής 
Προστασίας.

 
Το χρονικό της εφιαλτικής 
πυρκαγιάς στη Δαδιά

 Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι 
της Πέμπτης 21 Ιουλίου. Η αναγ-
γελία της πυρκαγιάς στην περι-
οχή του φράγματος της Λύρας 
είναι ένα ακόμα περιστατικό σε 
έναν μακρύ κατάλογο ανάλο-
γων συμβάντων, αναφέρουν οι 

άνθρωποι της Μονάδας Διαχεί-
ρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα 
Έβρου και Δαδιάς, που έζησαν 
από κοντά τον εφιάλτη. Πάντα 
μια πυρκαγιά σε ένα ευαίσθη-
το οικοσύστημα όπως της Δα-
διάς μπορεί να είναι ανησυχη-
τική όμως υπάρχει η ελπίδα ότι 
όπως τόσες και τόσες πυρκαγιές 
τα τελευταία χρόνια θα κατα-
σβεστεί γρήγορα. Δυστυχώς οι 
ελπίδες γρήγορα διαψεύδονται. 
Το δεύτερο μέτωπο που προκύ-
πτει στα νότια του φράγματος 
της Λύρας προκαλεί αναγκαστι-
κά διάσπαση των δυνάμεων κα-
τάσβεσης. Ήδη τις αμέσως επό-
μενες ώρες υπάρχει η ανησυχία 
ότι αυτό το περιστατικό θα λάβει 
διαστάσεις.

Οι αγωνιώδεις προσπάθειες
Σύντομα η φωτιά εξαπλώνε-

ται απειλητικά. Το μέτωπα προ-
οδευτικά παίρνουν διαστάσεις 
χιλιομέτρων παρά τις τιτάνιες 
προσπάθειες της Πυροσβεστι-
κής, των δασικών υπηρεσιών και 
των υλοτόμων, του στρατού, της 
πολιτικής προστασίας της Περι-
φέρειας, του δήμου Σουφλίου 
και πλήθους άλλων φορέων και 
εθελοντών της περιοχής. Παρά 
τις συνθήκες άπνοιας, οι αδη-
φάγες φλόγες όλες αυτές τις 
ημέρες καταπίνουν το δάσος της 
πεύκης. Οι αρχικές προσπάθειες 
περιορισμού δυστυχώς αποτυγ-
χάνουν και όλα καταδεικνύουν 
ότι η πυρκαγιά θα λάβει μεγάλες 
διαστάσεις. Οι στόχοι περιορι-
σμού του πύρινου μετώπου και 
οι γραμμές άμυνας μεταβάλλο-
νται συνέχεια προς το χειρότερο.

Ο εφιάλτης προ των πυλών
Το πρωί της Κυριακής 23 Ιου-

λίου, σχεδόν 72 ώρες μετά την 
εκδήλωση της είναι εμφανές ότι 
αυτή η πυρκαγιά θα είναι ιστορι-
κή. Το παρατηρητήριο των αρπα-
κτικών πουλιών, ένας χώρος εμ-
βληματικός όπου περισσότεροι 
από 700.000 επισκέπτες έχουν 
επισκεφτεί και έχουν αναμνή-
σεις τα τελευταία 30 χρόνια έχει 
κατακαεί την προηγούμενη ημέ-
ρα. Οι εγκαταστάσεις της Μο-
νάδας Διαχείρισης έχουν μετα-
τραπεί σε συντονιστικό κέντρο 
των αρμόδιων υπηρεσιών για 
την κατάσβεση της φωτιάς και 
κέντρο διαμοιρασμού προμηθει-
ών στους 300 και πλέον Πυρο-
σβέστες από όλην την Ελλάδα, 
αλλά και στους υλοτόμους που 
ήδη επιχειρούν στο μέτωπο. Οι 
βασικοί στόχοι είναι πλέον να 
διασωθεί το χωριό της Δαδιάς 
στο βόρειο μέτωπο της πυρκα-
γιάς και η ζώνη Α1 με την μεγά-
λη πυκνότητα φωλιών αρπακτι-

κών στο νότιο.

Η μεγάλη μάχη για το χωριό
Το απόγευμα της ίδιας μέρας 

η πύρινη λαίλαπα κατευθύνεται 
στη Δαδιά. Η υπάρχουσα αντι-
πυρική ζώνη που φυλάσσει το 
χωριό έχει διευρυνθεί από τις 
δυνάμεις της περιφέρειας, του 
στρατού και των υλοτόμων. Πα-
ρά την εντολή προληπτικής εκ-
κένωσης του χωριού φυλάσσε-
ται όχι μόνο από δυνάμεις της 
Πυροσβεστικής αλλά και από 
τους ντόπιους. Ανθρώπους που 
ξέρουν και αγαπούν το δάσος 
και δουλεύουν με αγάπη χρό-
νια μέσα σ’ αυτό. Μέχρι βράδυ 
έρχεται το αίσιο τέλος. Το μο-
ναστήρι και το ιστορικό χωριό 
της Δαδιάς που έδωσε το όνομα 
του στο φημισμένο δάσος έχουν 
πλέον σωθεί.

Η δεύτερη μάχη για τη δι-
άσωση του Μαυρόγυπα είναι 
εξίσου δύσκολη. Έχει γίνει μια 
υπερπροσπάθεια από ανθρώ-
πους και μηχανήματα. Μια αντι-
πυρική ζώνη μήκους 2 περίπου 
χιλιομέτρων που συνδέει την πε-
ριοχή Αεροδρόμιο με το πυρο-
φυλάκειο Λευκίμης έχει ανοί-
ξει σε λίγες μόνο ώρες. Τελικά 
ύστερα από 24ωρα αγωνίας με 
τοπικές ανησυχητικές εξάρσεις 
της πυρκαγιάς και ο δεύτερος 
στόχος κατακτιέται. Οι φωλιές 
του Μαυρόγυπα είναι ασφα-
λείς. Τις επόμενες ημέρες παρά 
τις κατά τόπο αναζωπυρώσεις η 
φωτιά τίθεται σε πλήρη έλεγχο.

Ο απολογισμός
Η καταστροφή είναι τεράστια 

και εμφανής ωστόσο δεν είναι 
ολοκληρωτική. Ακριβής απολο-
γισμός και συζήτηση για συμπε-
ράσματα και για απόδοση ευθυ-
νών είναι ανεύθυνο να γίνεται 
σε τόσο πρώιμο στάδιο. Με βά-
ση τον πρώτο απολογισμό του 
Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. σχεδόν 45.000 
στρέμματα έχουν πληγεί. Με-
γάλο μέρος της καμένης έκτασης 
περιέχει νησίδες βλάστησης με 
άτομα που είναι ζωντανά και θα 
αποτελέσουν τους σπορείς του 
μέλλοντος.

 Η φύση έχει τις δυνάμεις και 
τους μηχανισμούς να επουλώ-
σει γρήγορα και αποτελεσματικά 
τις πληγές της και οι άνθρωποι 
έχουν την επιστημονική γνώ-
ση να την υποβοηθήσουν όπου 
χρειάζεται. Τα μεσογειακά οικο-
συστήματα είναι απόλυτα προ-
σαρμοσμένα στις πυρκαγιές που 
αποτελούν οικολογικούς παρά-
γοντες για την ανανέωση και 
την αναγέννηση τους. Το ενθαρ-
ρυντικό είναι ότι οι γύπες είναι 
και πάλι εκεί. Η τροφοδοσία στο 

χώρο τροφικής ενίσχυσης τους 
φέρνει και πάλι στον γνώριμο 
χώρο της ταιστρας.

 
Ευχαριστίες

«Οι προσπάθειες εκατοντά-
δων ανθρώπων ήταν πραγμα-
τικά συγκινητικές, καθένας με 
τις δυνάμεις του από τη δική 
του σκοπιά. Η συμπαράσταση 
με όλους τους τρόπους και οι 
μικρές καθημερινές προσπάθει-
ες και το διαρκές ενδιαφέρον 
τους έκαναν πολλούς από μας 
να βουρκώσουμε. Ευχαριστού-
με θερμά τους θεσμικούς φο-
ρείς, επιχειρήσεις από όλη την 
Ελλάδα καθώς και επιχειρήσεις 
από την περιοχή του Έβρου. Επί-
σης τα μέσα μαζικής ενημέρω-
σης που με την συνεχή κάλυψη 
τους βοήθησαν να ενημερωθεί 
και να ευαισθητοποιηθεί η κοι-
νή γνώμη στην Ελλάδα και όλο 
τον κόσμο. Κυρίως όμως ευχα-
ριστούμε τους απλούς πολίτες 
που ήταν εκεί και βοήθησαν ηθι-
κά αλλά και υλικά. Τους είμαστε 
ευγνώμονες και τους ευχαρι-
στούμε θερμά από τα βάθη της 
καρδιάς μας» αναφέρουν στο 
απολογιστικό τους σημείωμα οι 
άνθρωποι της Μονάδας Διαχεί-
ρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα 
Έβρου και Δαδιάς.

Η  αποκατάσταση  
Σύμφωνα με τα επιστημονι-

κά στοιχεία για την καταγρα-
φή της περιβαλλοντικής ζημιάς 
στο δάσος της Δαδιάς, οι κα-
ταστροφικές επιπτώσεις περι-
ορίστηκαν περίπου στο μισό 
(22.097 στρέμματα) της συνο-
λικής έκτασης (45.412 στρέμ-
ματα) που επλήγη.

Όπως τονίζει το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
η επεξεργασία δορυφορικών ει-
κόνων πολύ υψηλής χωρικής 
ανάλυσης από το «Post Fire 
Biodiversity Recovery Hub» του 
Οργανισμού Φυσικού Περιβάλ-
λοντος και Κλιματικής Αλλαγής, 
με χρηματοδότηση της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, που ελήφθησαν 
μετά την κατάσβεση της πυρ-
καγιάς στο Εθνικό Πάρκο στις 
29 Ιουλίου, δείχνει ότι:

Οι περιοχές όπου η πυρκα-
γιά διαδόθηκε κυρίως στην επι-
φάνεια του εδάφους, καίγοντας 
δασική καύσιμη ύλη σε επαφή 
με το έδαφος (π.χ., κατακείμε-
να ξηρά φύλλα και βελόνες, μι-
κρά κλαδιά, χόρτα και χαμηλού 
ύψους θάμνους), αφήνοντας 
ανεπηρέαστη ή σχεδόν ανεπη-
ρέαστη την κόμη των δέντρων, 
ανέρχεται σε 16.072 στρέμματα.

Οι εντελώς άκαυτες νησίδες 
βλάστησης μέσα στην πληγείσα 

περιοχή ανέρχονται σε έκταση 
6.153 στρεμμάτων.

Οι περιοχές όπου η πυρκαγιά 
έκαψε το σύνολο σχεδόν της 
διαθέσιμης βλάστησης από τον 
υπόροφο μέχρι και την κόμη των 
δέντρων ή προξένησε ολοσχε-
ρή καταστροφή της βλάστησης, 
ανέρχονται 22.097 στρέμματα.

Το υψηλό ποσοστό (50% της 
πληγείσας περιοχής) από άκαυ-
τες νησίδες και χαμηλής/μέτριας 
σφοδρότητας πυρκαγιάς αφήνει 
ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας 
και των σπάνιων αρπακτικών 
και πτωματοφάγων ειδών στην 
περιοχή.

Τα επόμενα βήματα για την 
οικολογική αποκατάσταση του 
Εθνικού Πάρκου δάσους Δα-
διάς – Λευκίμμης – Σουφλίου 
περιλαμβάνουν:
• Χαρτογράφηση και αποτίμηση 

αλλαγών στο φυσικό κεφά-
λαιο και τις οικοσυστημικές 
υπηρεσίες.

• Καταγραφή σφοδρότητας 
πυρκαγιάς σε επίπεδο ατό-
μου (δένδρου), με εικόνες πο-
λύ υψηλής ευκρίνειας.

• Πρόσληψη έκτακτου προσω-
πικού (ορνιθολόγων και δα-
σολόγων) για την υποστήριξη 
της τοπικής Μονάδας Διαχεί-
ρισης και των υπόλοιπων το-
πικών υπηρεσιών.

• Περίθαλψη άγριων ζώων σε 
συνεχή συνεργασία με τους 
αρμόδιους φορείς και ΜΚΟ.  
Ήδη λειτουργεί Σταθμός Πρώ-
των Βοηθειών για την άγρια 
πανίδα, στο κτήριο της Μο-
νάδας, σε συνεργασία με τον 
Σύλλογο «ΑΝΙΜΑ». Στη δράση 
συμμετέχουν, κτηνίατροι και 
έξι εθελοντές, οι οποίοι έχουν 
ήδη παράσχει πρώτες βοήθει-
ες σε τραυματισμένες χελώ-
νες και φρύνους. Παράλληλα, 
δυο Ασπροπάρηδες, από τα 
σπάνια είδη γύπα που διαβι-
ούν στην περιοχή, θα μετα-
φερθούν άμεσα και πάλι στις 
φωλιές τους.

• Αποκατάσταση του παρατη-
ρητηρίου αρπακτικών καθώς 
και της ταϊστρας των πτωμα-
τοφάγων που καταστράφηκαν 
από την πυρκαγιά.

• Οριοθέτηση, βάσει κινδύνου 
πλημμύρας, των περιοχών οι 
οποίες θα πρέπει να υλοτομη-
θούν άμεσα για να γίνουν, εάν 
χρειαστεί, αντιδιαβρωτικά και 
αντιπλημμυρικά έργα.

• Αξιολόγηση, με βάση την οι-
κολογική αποτίμηση, του κα-
τά πόσο υπάρχει ανάγκη ανα-
θεώρησης του διαχειριστικού 
σχεδίου του Εθνικού Πάρκου 
για τις περιοχές που δεν έχουν 
καεί.
Θα  προβλεφθεί για την άνοι-

ξη του 2023 επανάληψη της 
απογραφής των πληθυσμών 
των αρπακτικών πουλιών που 
είχε γίνει το 2020, έτσι ώστε 
να αποτυπωθεί πως έχει επη-
ρεαστεί η κατανομή και ο αριθ-
μός των επικρατειών στο Εθνι-
κό Πάρκο.

Κατάρτιση μακροπρόθεσμου 
σχεδίου συστηματικής παρακο-
λούθησης του προστατευτέου 
αντικειμένου στην πληγείσα 
περιοχή με ορίζοντα 15 ετών 
κατ’ ελάχιστο, για την διαχρο-
νική αποτύπωση των επιπτώ-
σεων και της πορείας της απο-
κατάστασης.

Κ.Η.

Σημαντικότερη πυρκαγιά για το 2022 
αυτή στο δάσος της Δαδιάς 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, Η 
ΦΩΤΙΑ ΣΤΗ ΔΑΔΙΑ ΕΚΑΨΕ 
46.040 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 428.000 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ NATURA   

Το χρονικό του πύρινου εφιάλτη και τα 
μέτρα αποκατάστασης
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Την Αλεξανδρούπολη επισκέ-
φθηκε στο τέλος της περασμένης 
εβδομάδας ο νέος πρέσβης της 
Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλά-
δα κ. Μάθιου  Λότζ. Σκοπός του 
ταξιδιού του είναι να γνωρίσει 
τη Θράκη και τους ανθρώπους 
της , να επισκεφθεί  τις τοπικές 
και περιφερειακές και  να ενη-
μερωθεί για τις δραστηριότητες 
των κατοίκων και τις προοπτικές 
της πόλης. 

Την Πέμπτη το βράδυ δείπνη-
σε μαζί με τον Γιάννη Λασκαράκη 
και τον συνεργάτη της πρεσβεί-
ας κ. Χρήστο Ψάλτη και συζήτη-
σε μαζί τους τα ζητήματα που 
αφορούν την περιοχή. Ιδιαίτερα 
ο Γιάννης Λασκαράκης τους ανέ-
πτυξε τις πολύ σημαντικές προο-
πτικές του λιμανιού της Αλεξαν-
δρούπολης και ιδιαίτερα μέσα 
στη νέα γεωπολιτική πραγματι-
κότητα που διαμόρφωσε ο πό-
λεμος στην Ουκρανία. Τόνισε την 
προοπτική ενός μεγάλου διαμε-
τακομιστικού κέντρου και ενός 

ενεργειακού κόμβου για το λι-
μάνι. Απλός και προσηνής ο πρέ-
σβης της μεγάλης χώρας είναι  
πλήρως κατατοπισμένος για τη 
διεθνή πολιτική και μιλάει πολύ 
καλά τα ελληνικά. 

Στο πλαίσιο της περιοδείας 
του, επισκέφθηκε τον Μητρο-
πολίτη κ. Άνθιμο,  τον Δήμαρχο 
Αλεξανδρούπολης, τον Αντιπερι-
φερειάρχη κ. Πέτροβιτς  και τη δι-
οίκηση του Οργανισμού λιμένος. 

Με αφορμή την παρουσία του 
Πρέσβη στο Δημαρχείο Αλεξαν-
δρούπολης ο Δήμος αναφέρει τα 
εξής: «Για την Αλεξανδρούπολη 
που κοιτάζει μακριά και πέρα από 
τα όριά της, την Αλεξανδρούπολη 
που αλλάζει και εξελίσσεται, συ-
ζητήσαμε σήμερα με τον Βρετα-
νό Πρέσβη στην Αθήνα Matthew 
Lodge στην πρώτη του επίσκεψη 
στον τόπο μας. 

Του παρουσίασα τα συγκριτι-
κά πλεονεκτήματα της περιοχής 
μας και όλα τα μεγάλα έργα υπο-
δομών που βρίσκονται σε τροχιά 

υλοποίησης και καθιστούν την 
Αλεξανδρούπολη διεθνή κόμβο 
ενέργειας, μεταφορών και εμπο-
ρίου ανοίγοντας τον δρόμο για 
νέα επενδυτικά σχήματα. Του-
ρισμός, εκπαίδευση και επιχει-
ρηματικότητα στο επίκεντρο της 
συνομιλίας μας!»

«Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχθή-
καμε το πρωί στις εγκαταστά-
σεις μας τον Πρέσβη του Ηνω-
μένου Βασιλείου στην Ελλάδα 
Matthew Lodge παρουσιάζοντας 
του όλα εκείνα τα χαρακτηριστι-
κά που ανέδειξαν το λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης σε σημαντικό 
στοιχείο της διεθνούς ασφάλειας 
& των ευρωπαϊκών μεταφορών!» 
ανέφερε σε σημείωμά του ο πρό-
εδρος του ΟΛΑ Κ. Χατζημιχαήλ

Ο νέος Πρέσβης της Μεγάλης 
Βρετανίας στην Αλεξανδρούπολη

 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 
ΤΟΥ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 
ΤΗΣ ΚΑΙ  ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ   

Επισκέφθηκε Μητροπολίτη, 
Αντιπεριφερειάρχη, δήμαρχο και ΟΛΑ, 
ενώ ειχε ξεχωριστή συζήτηση με τον 
π. εκδότη της ΓΝΩΜΗΣ κο Λασκαράκη

Από την επίσκεψη του κ. Μάθιου Λότζ στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος

Μαζί με τον π. εκδότη της ΓΝΩΜΗΣ Γιάννη Λασκαράκη, 
συζήτησε μαζί τους τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή.

Επίκαιρη Επερώτηση προς τον 
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής κατέθεσαν 28 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρω-
τοβουλία του αναπλ. Τομεάρχη 
Νησιωτικής Πολιτικής της ΚΟ Αν-
δρέα Μιχαηλίδη την οπία συνυ-
πογράφει και η βουλευτής Εβρου 
Νατάσα Γκαρά και θέμα: «Η Λι-
μενική Πολιτική της Κυβέρνησης 
ξεκινάει και τελειώνει με την ιδι-
ωτικοποίηση των λιμανιών, την 
υποβάθμιση και τον μαρασμό των 
τοπικών οικονομιών».

Επερωτάται ο αρμόδιος 
Υπουργός:

•  Ποιος ο στρατηγικός στόχος 
της Κυβέρνησης για τη λιμενική 
πολιτική της χώρας;

•  Η Κυβέρνηση αντιλαμβάνε-
ται την σύνδεση της ανάπτυξης 
των λιμένων σε σχέση με την γε-
ωπολιτική θέση της χώρας και 
πως αυτό υλοποιείται μέσα από 
την διαδικασία πώλησης μετο-
χών των περιφερειακών λιμανιών;

•  Σε τι φάση βρίσκεται η κάθε 
διαγωνιστική διαδικασία για κάθε 
ένα από τα Περιφερειακά Λιμάνια, 
για τα οποία το ΤΑΙΠΕΔ έχει εκδη-
λώσει την πρόθεση να προχωρή-
σει σε πώληση του πλειοψηφικού 
πακέτου των μετοχών τους;

•  Γιατί ενώ η ευρωπαϊκή και 
παγκόσμια εμπειρία έχει αποδεί-
ξει ότι η υπο-παραχώρηση δρα-
στηριοτήτων αποτελεί την βέλ-
τιστη για τις τοπικές και εθνικές 
οικονομίες πρακτική αξιοποίησης 
των Λιμένων, η Κυβέρνηση γυρίζει 
την χώρα και τα λιμάνια σε επο-
χές σκληρών νεοφιλελεύθερων 
ιδεοληπτικών πολιτικών;

•  Η συγκεκριμένη διαδικασία 
που ακολουθείται πως διασφαλί-
ζει τον έλεγχο του Δημοσίου στην 
τήρηση των συμφωνηθέντων, 
ποιος θα επιτηρεί την υλοποίηση 
των συμβατικών υποχρεώσεων 
του επενδυτή και πως θα υπάρ-
ξει εγγύηση για την απρόσκοπτη 
συνέχιση των παρεχόμενων δη-

μοσίων υπηρεσιών στα λιμάνια, 
δεδομένου και του γεγονότος ότι 
όλοι οι ελεγκτικοί/ γνωμοδοτικοί 
μηχανισμοί (ΔΑΛ, ΡΑΛ, ΕΣΑΛ), εί-
τε καταργήθηκαν, είτε υπέστησαν 
αφαίρεση αρμοδιοτήτων;

•  Τι οδήγησε την Κυβέρνη-
ση στην ακύρωση της διαγωνι-
στικής διαδικασίας του Λιμανιού 
της Αλεξανδρούπολης; Προτίθε-
ται να ακολουθήσει το μοντέλο 
των υπο-παραχωρήσεων για το 
συγκεκριμένο λιμάνι, υιοθετώ-
ντας τον σχετικό Νόμο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ ή θα προκηρυχθεί νέος δι-
αγωνισμός;

•  Πως διασφαλίζονται οι συν-
θήκες εργασίας των εργαζομέ-
νων στα Λιμάνια που τελούν υπό 
πώληση;

•  Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η 
διαδικασία παραχώρησης χώρων 
στις τοπικές κοινωνίες που είχε 
εκκινήσει η προηγούμενη Κυβέρ-
νηση;

Οι αναφορές για το λιμάνι της 

Αλεξανδρούπολης

Τα 10 περιφερειακά λιμά-
νια (Ηράκλειο, Ραφήνα, Λαύριο, 
Ελευσίνα, Βόλος, Πάτρα, Ηγου-
μενίτσα, Κέρκυρα, Καβάλα, Αλε-

ξανδρούπολη) της χώρας έχουν 
σημαντική συμβολή στην τοπική 
και περιφερειακή οικονομία, ενώ 
εμφανίζουν σπουδαίες αναπτυ-
ξιακές δυνατότητες. Το κάθε λι-
μάνι έχει τη δική του δυναμική, 
εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες 
και εμφανίζει ξεχωριστές προο-
πτικές ανάπτυξης σε διαφορετι-
κούς τομείς.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προ-
σέγγισε τα Περιφερειακά Λιμάνια 
υπό το πρίσμα μιας συνολικότερης 
λιμενικής στρατηγικής που λάμβα-
νε, παράλληλα, υπόψη τις διεθνείς 
βέλτιστες πρακτικές, τις διεθνείς 
οικονομικές σχέσεις της χώρας 
και τη θέση της, τη δημιουργία 
ενός πλαισίου για την ισόρροπη 
ανάπτυξη των λιμανιών και των 
τοπικών κοινωνιών. Με στόχο την 
προστασία του δημόσιου συμφέ-
ροντος, της οικονομίας, των εργα-
ζομένων και του περιβάλλοντος, 
έθεσε τις βάσεις για την αξιοποί-
ηση των λιμένων με το μοντέλο 
των υπο-παραχωρήσεων, αφήνο-
ντας στην άκρη την προβληματική 
πρακτική των ιδιωτικοποιήσεων.

Στις 31 Μαρτίου του 2020, 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 
ΤΑΙΠΕΔ Πρόσκληση Υποβολής 

Προσφοράς για πρόσληψη Συμ-
βούλου σύνταξης έκθεσης οικο-
νομικού ελέγχου σε σχέση με το 
έργο αξιοποίηση των 10 Λιμανιών. 
Το έργο επικεντρωνόταν στα λι-
μάνια της Αλεξανδρούπολης, της 
Ηγουμενίτσας, του Ηρακλείου και 
του Βόλου. Όπως ήταν αναμενό-
μενο, η μεθοδολογία που επελέ-
γη είναι αυτή της πώλησης του 
πλειοψηφικού πακέτου μετοχών.

Προχωρώντας η σχετική δι-
αδικασία όμως, διαπιστώνονται 
παλινωδίες, ελλιπής σχεδιασμός 
και ανακολουθίες που βάζουν σε 
αγωνία τις τοπικές κοινωνίες και 
θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον των 
Λιμανιών της χώρας. Παράλληλα 
δημιουργούνται στρεβλές συν-
θήκες που δεσμεύουν την χώρα, 
αδυνατίζουν τις ευκαιρίες ανά-
πτυξης της εθνικής οικονομίας και 
προκαλούν αναταράξεις στον οι-
κονομικό και κοινωνικό ιστό των 
παραλιμένιων περιοχών.

Η δε περίπτωση του Λιμένα 
Αλεξανδρούπολης αποτελεί τρα-
νό παράδειγμα της έλλειψης κυ-
βερνητικής στρατηγικής για τους 
ΟΛ. Ενώ από τα στελέχη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ είχε εγκαίρως επισημανθεί 
ότι το συγκεκριμένο Λιμάνι φέ-

ρει ένα μεγάλο γεωστρατηγικό 
και γεω-οικονομικό βάρος, εντού-
τοις, η εμμονή στην πώληση των 
μετοχών του και η μετατροπή 
του σε αμερικανική βάση δια-
κίνησης στρατευμάτων και πο-
λεμικού υλικού προς τα Βαλκά-
νια και την Ανατολική Ευρώπη, 
αποτέλεσε πολλές αντικείμενο 
θριαμβολογιών από την πλευρά 
της Κυβέρνησης. Παρά ταύτα, με 
πρόσφατη δήλωσή του ο Πρω-
θυπουργός έκανε λόγο για κυ-
βερνητική απόφαση ακύρωσης 
της διαγωνιστικής διαδικασίας 
για λόγους γεωπολιτικών εξελί-
ξεων, ενώ ακολούθησε σχετική 
ανακοίνωση από το ΤΑΙΠΕΔ. Πρέ-
πει όμως να επισημανθεί ότι ενώ 
οι διαδικασίες είχαν φτάσει μέχρι 
το σημείο της ανακοίνωσης των 
ενδιαφερόμενων μερών- κοινο-
πραξιών για την απόκτηση συμ-
μετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 
67% στο μετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρείας, καμία συζήτηση δεν εί-
χε γίνει για τα κρίσιμα ζητήματα 
ανάπτυξης του λιμανιού, όπως οι 
υποχρεωτικές επενδύσεις, η ελά-
χιστη διακίνηση φορτίων, θέσεις 
εργασίας, προστασία περιβάλλο-
ντος, κα.

Στη Βουλή οι εξελίξεις με το λιμάνι Αλεξανδρούπολης
Επίκαιρη επερώτησαν κατέθεσαν 28 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ αυτών και η 
βουλευτής Έβρου Νατάσα Γκαρά
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Ο Καναδοϊρανός επιχει-
ρηματίας, Άλεξ Χατιντάζι, εί-
ναι οριστικά ο ιδιοκτήτης της 
Αλάνας της Νέας Ηρακλείτσας, 
του δήμου Παγγαίου Καβάλας.

Το ΤΑΙΠΕΔ υπέγραψε συμ-
βόλαιο για την πώληση του 
τουριστικού ακινήτου, συνολι-
κής επιφάνειας 150 στρεμμά-
των, με την τελική προσφορά 
να ανέρχεται σε 18,5 εκ. ευρώ.

Η ηλεκτρονική δημοπρα-
σία που διενεργήθηκε στις 
21 Δεκεμβρίου 2021 για την 
αξιοποίηση της παραθαλάσ-
σιας έκτασης, δημιούργησε 

ένα ανταγωνιστικό περιβάλ-
λον προσφορών και διαφά-
νειας, με την τελική προσφορά 
να ανέρχεται σε 18,5 εκ. ευ-
ρώ, αυξημένη κατά 103,3% σε 
σχέση με την τιμή εκκίνησης, η 
οποία είχε διαμορφωθεί στα 
9,1 εκ. ευρώ.

Το ακίνητο στη Νέα Ηρα-
κλείτσα Καβάλας αποτελείται 
από δύο όμορα παραθαλάσσια 
οικόπεδα, συνολικής επιφά-
νειας 149,733 στρέμματα. Το 
ακίνητο, χωροθετημένο στον 
απαράμιλλης ομορφιάς κόλ-
πο του Παλαιού, είναι επίπε-

δο, έχει αμμώδες παραλιακό 
μέτωπο μήκους 600 μ. και δι-
αθέτει απεριόριστη θέα στον 
κόλπο της Καβάλας και στα 
ανατολικά παράλια της νήσου 
Θάσου. Η Νέα Ηρακλείτσα εί-

ναι ένας παραθαλάσσιος οικι-
σμός που συνδυάζει χρήσεις 
τουρισμού και αναψυχής, και 
ιδιαίτερα κατά τους θερινούς 
μήνες, αποτελεί περιοχή παρα-
θεριστικής κατοικίας. Αποτελεί 

πόλο έλξης τουριστών από την 
Βόρεια Ελλάδα, τις χώρες της 
Βαλκανικής και την Ευρώπη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
του ΤΑΙΠΕΔ, Δημήτρης Πολί-
της, επισήμανε μετά την υπο-

γραφή του συμβολαίου, πως η 
πράξη αυτή σηματοδοτεί την 
εκκίνηση της αξιοποίησης του 
ακινήτου στη Νέα Ηρακλείτσα 
Καβάλας.

«Στο ΤΑΙΠΕΔ», είπε «απο-
δίδουμε μεγάλη σημασία 
στην αξιοποίηση περιφερει-
ακών περιουσιακών στοιχεί-
ων και είμαστε πεπεισμένοι 
ότι το ακίνητο στη Νέα Ηρα-
κλείτσα μπορεί να λειτουργή-
σει ως μοχλός ανάπτυξης, με 
την αναβάθμιση του τοπικού 
τουριστικού προϊόντος και τη 
δημιουργία νέων θέσεων ερ-
γασίας».

Από την πλευρά του, ο πρό-
εδρος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ηρακλείτσα ΑΕ, 
Άλεξ Χατιντάζι δήλωσε ενθου-
σιασμένος με την προοπτική 
που σηματοδοτεί η απόκτηση 
του ακινήτου για την περιοχή 
της Μακεδονίας και αυτή την 
όμορφη χώρα γενικότερα. «Το 
έργο αποτελεί έμπρακτη από-
δειξη της αφοσίωσης και αγά-
πης μας για την περιοχή της 
Βόρειας Ελλάδας και της Ελ-
λάδας εν γένει» συμπλήρωσε.
ertnews.gr

Καβάλα: Στα χέρια του Alexander 
Haditaghi η Αλάνα της Νέας Ηρακλείτσας 

ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ ΥΠΕΓΡΑΨΕ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 
18,5 ΕΚ. ΕΥΡΩ 

Στόχος και η δημιουργία 
 νέων θέσεων εργασίας 

Για ένα ακόμα Περιφερειακό 
Συμβούλιο δεν έλειψε η κόντρα 
της αντιπολίτευσης και της δι-
οίκησης της Περιφέρειας Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης. Το Συμβούλιο συνεδρίασε 
το απόγευμα της Τρίτης 15/11 
με μοναδικό θέμα την έγκριση 
του σχεδίου του προϋπολογι-
σμού και του ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της 
Περιφέρειας ΑΜΘ Οικονομι-
κού Έτους 2023.

Η αντιπολίτευση κατηγό-
ρησε την διοίκηση ότι υπάρχει 
έλλειψη αναπτυξιακής προο-
πτικής, με τον κο Μέτιο να απα-
ντάει ότι «τόσα σημαντικά έργα 
διεκδικούμενα από την κυβέρ-
νηση δεν θυμάμαι να έχουν 
δρομολογηθεί». Στο ίδιο μήκος 
κύματος ο αντιπεριφερειάρχης 
Ροδόπης Νίκος Τσαλικίδης σε 
δηλώσεις του υποστήριξε ότι 
ο προϋπολογισμός είναι ρεα-
λιστικός με αναπτυξιακή προ-
οπτική και ενδεικτικά ανέφε-
ρε κάποια έργα που αφορούν 
τη Ροδόπη. Ο προϋπολογισμός 
εγκρίθηκε με 18 ψήφους υπέρ 
και 10 κατά.

Περιληπτικά τι 
περιλαμβάνει ο 
προϋπολογισμός

Ο περιφερειάρχης ΑΜΘ 
Χρήστος Μέτιος αναφέρθηκε 
πριν τις τοποθετήσεις των πα-
ρατάξεων στον προϋπολογισμό 
κάνοντας μια πολύ σύντομη πα-

ρουσίαση. Όπως ενημέρωσε ο 
κος Μέτιος: «Ο προϋπολογι-
σμός συντάσσεται περίπου στα 
μέσα καλοκαιριού. Τότε υπάρ-
χει μια πρώτη εικόνα και για 
τα έσοδα. Το πρώτο τμήμα του 
προϋπολογισμού είναι ο τακτι-
κός έχει τρεις ενότητες. Στην 
πρώτη ενότητα περιγράφο-
νται όλες οι λειτουργικέ δα-
πάνες. Στη δεύτερη ενότητα εί-
ναι όλα τα ποσά που δίνονται 
από Υπουργεία και υλοποιού-
νται από την Περιφέρεια ΑΜΘ. 
Η τρίτη ενότητα είναι αυτά που 
εισπράττουν οι δικές μας υπη-
ρεσίες.

Στη δεύτερο τμήμα είναι ο 
προϋπολογισμός των Δημοσί-
ων Επενδύσεων και περιλαμβά-
νει όλα τα έργα από το Τεχνικό 
Πρόγραμμα και γίνεται εδώ μια 
εκτίμηση και δεν είναι το συ-
νολικό ποσό. Το τρίτο τμήμα 
είναι ο ταμειακό υπόλοιπο. Το 
σύνολο του προϋπολογισμού 
που καλούμαστε να εγκρίνουμε 
είναι πάνω από 303 εκ. ευρώ».

«Πυρά» από την 
αντιπολίτευση

Ο επικεφαλής της αντιπολί-
τευσης Χριστόδουλος Τοψίδης 
στην τοποθέτησή του κατηγό-
ρησε τη διοίκηση ότι ο προϋ-
πολογισμός δεν έχει καμία στό-
χευση. «Είναι απλά ένα σύνολο 
αριθμών που πρέπει να μπουν 
σε κουτάκια. Ακόμα μια χρονιά 
θα πάει χαμένη για τους πολί-

τες της Περιφέρειας και για τις 
δυνατότητες και τις προοπτικές 
που υπάρχουν γενικότερα» δή-
λωσε χαρακτηριστικά.

Εκ μέρους της παράταξης 
«Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτο-
βουλία» μίλησε ο περιφερεια-
κός σύμβουλος Χρήστος Χατζη-
πέμου λέγοντας πως έχει ένα 
τυπικό περιεχόμενο και όχι ένα 
ουσιαστικό ο προϋπολογισμός. 
«Τι αποφασίζουμε εμείς ως Πε-
ριφερειακό Συμβούλιο για το 
ΕΣΠΑ; Υποτίθεται ότι έχουμε 
ένα κορυφαίο όργανο που λέ-
γεται Περιφερειακό Συμβού-
λιο, όμως αυτό υποτιμάται από 
τις κεντρικές επιλογές που δεν 
έχουν δώσει κανέναν ουσιαστι-
κό ρόλο στο Περιφερειακό Συμ-
βούλιο για το ΕΣΠΑ» τόνισε.

Το λόγο πήρε για την παρά-
ταξη με επικεφαλής τον Κώ-
στα Σιμιτσή ο Αρχέλαος Γρανάς 
λέγοντας πως ο προϋπολογι-
σμός «σε συνάρτηση με το Τε-
χνικό Πρόγραμμα και το ετήσιο 
Πρόγραμμα Δράσης νομίζω ότι 
κλείνει ο κύκλος των οικονομι-
κών στοιχείων της Περιφερείας 
μας όπου θα προχωρήσουμε το 
επόμενο χρόνο».

Ο επικεφαλής της Λαϊκής 

Συσπείρωσης ΑΜΘ Σιδέρης Μι-
χαηλίδης καταψήφισε όπως τον 
χαρακτήρισε «αντιλαϊκό προϋ-
πολογισμό και το ολοκληρω-
μένο πρόγραμμα δράσης της 
ΠΑΜΘ για το 2023 και καλεί 
τους εργαζόμενους, τους αυ-
τοαπασχολούμενους των πό-
λεων, τους βιοπαλαιστές αγρό-
τες, τους νέους και τις νέες να 
εντείνουμε τη δράση μας και 
τους αγώνες μας […]».

Στη Διακομματική Επιτροπή 
για την Ανάπτυξη της Θράκης 
και στο πόρισμα αυτής έκανε 
αναφορά ο Θεόδωρος Περεντί-
δης σημειώνοντας πως «μέσα 
στο πόρισμα της Διακομματικής 
Επιτροπής για την Θράκη έλε-
γε πως η Περιφέρειά μας είναι 
δεύτερη από το τέλος από όλες 
τις Περιφέρειας της Ευρώπης 
στους δείκτες ανάπτυξης και 
αυτό βαραίνει την δική σας δι-
οίκηση».

Κλείνοντας τον κύκλο των 
επικεφαλής ο Ανδρέας Κα-
ραγιώργης υπογράμμισε ότι 
ο προϋπολογισμός «είναι ένα 
προαπαιτούμενο και για να συ-
νεχίσουμε το έργο μας πρέπει 
να το ψηφίσουμε και για αυτό 
εγώ θα ψηφίσω θετικά».

Τι απαντάει ο 
περιφερειάρχης ΑΜΘ

Στην τοποθέτησή του αφού 
μίλησαν όλες οι παρατάξεις ο 
περιφερειάρχης ΑΜΘ Χρηστός 
Μέτιος δήλωσε «όταν θέλετε 
να συγκρίνετε έτη δεν είναι εύ-
κολο. Το ΕΣΠΑ είναι τα εφτά 
χρόνια και έχει μάλιστα δυνα-
τότητα συν δύο έτη. Η σύγκριση 
ανά έτος δεν μπορεί να βγάλει 
συμπεράσματα. Είναι λάθος να 
συγκρίνετε έτη και να μηδενί-
ζετε τα πάντα».

Απαντώντας στο ότι ο προ-
ϋπολογισμός δεν έχει αναπτυ-
ξιακή προοπτική, ο κος Μέτιος 
μεταξύ άλλων είπε για τις Πε-
ριφέρειες «είναι τα πιο ουσι-
αστικά αναπτυξιακά εργαλεία 
που έχουμε. Δεν βοηθάμε τους 
Δήμους, τα πανεπιστήμια και τα 
σχολεία; Δεν έχουμε έργα για 
το περιβάλλον; Που δεν βοη-
θούμε ακριβώς; Ποια κρατική 
υπηρεσία δεν βοηθάμε; Στο γε-
ωγραφικό επίπεδο της Περιφέ-
ρειας είναι το πιο σημαντικό 
αναπτυξιακό εργαλείο». Τόσα 
σημαντικά έργα διεκδικούμε-
να από την κυβέρνηση δεν θυ-
μάμαι να έχουν δρομολογηθεί 
υποστήριξε ο περιφερειάρχης 
ΑΜΘ, προσθέτοντας ότι επι-
πλέον και για πολλά άλλα μι-
κρότερα έργα έχουν δεσμευτεί 
οι πόροι και δρομολογούνται.

«Η Περιφέρεια έχει πολύ 
μεγάλες δυνατότητες και με 
βάση την πολιτικής της και τα 
οικονομικά εργαλεία που δια-
θέτει μπορούμε και βοηθούμε 
όσο το δυνατόν περισσότερο 
και τους φορείς και τους πολί-
τες, προς όφελος της τοπικής 
και περιφερειακής ανάπτυξης. 

Είμαι ικανοποιημένος από όλα 
αυτά που έχουν γίνει» δήλωσε 
στον επίλογό του.

Έργα για τη Ροδόπη και τις 

ανάγκες των πολιτών κα-

ταγράφει ο Ν. Τσαλικίδης

Ο αντιπεριφερειάρχης Ροδό-
πης Νίκος Τσαλικίδης στάθηκε 
στα έργα και τις μελέτες που 
αφορούν τη Ροδόπη σε δηλώ-
σεις του.

Έργα τα οποία εκτείνονται 
άνω των 45 εκ. ευρώ για τον 
επόμενο χρόνο και οι μελέτες 
είναι περίπου στα 3 εκ. ευρώ, 
όπως ενημέρωσε.

Ενδεικτικά ανέφερε την ενο-
ποίηση του παραλιακού μετώ-
που (δρόμος Μαρώνεια-Δίκελ-
λα), το σπήλαιο Μαρώνειας 
που έχουν ήδη αρχίσει οι ανα-
σκαφικές εργασίες, την προώ-
θηση μελετών που αφορούν 
την γέφυρα του ποταμού Λίσου 
στην περιοχή του Ιμέρου, την 
προστασία των ακτών από τα 
φαινόμενα διάβρωσης, τη δη-
μοπράτηση και την υλοποίηση 
κατασκευής γέφυρας νότια της 
Εγνατίας Οδού στην περιοχή 
του Κοσμίου, όπου εκεί μελε-
τάται κι η κατασκευή του πο-
δηλατοδρόμου και τέλος έργα 
για αποκατάσταση ζημιών που 
προκλήθηκαν στα ρέματα.

Χαρακτηριστικά υποστήριξε 
ότι πρόκειται για έναν «προϋ-
πολογισμό παραγωγικό, ρεα-
λιστικό, με αναπτυξιακή προ-
οπτική και αναφέρεται στην 
καθημερινότητα του πολίτη. 
Δηλαδή σχεδιάστηκε σύμφω-
να με τις ανάγκες της καθημερι-
νότητας και με την προσωπική 
επαφή με τους πολίτες».

Κόντρα διοίκησης και αντιπολίτευσης για τον προϋπολογισμό
Μέτιος: «Τόσο σημαντικά έργα δεν θυμάμαι 
να έχουν δρομολογηθεί ξανά».  Χωρίς 
αναπτυξιακή προοπτική ο προϋπολογισμός 
υποστηρίζει  η αντιπολίτευση
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Η προκήρυξη προβλέπει διαγω-
νισμό για την απευθείας κατάτα-
ξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική 
Ακτοφυλακή συνολικά 100 Αξιω-
ματικών Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών – 
γυναικών) ειδικότητας Κυβερνήτη 
ή Μηχανικού, προερχόμενων από 
ιδιώτες.

Η κατανομή και πλήρωση των 
παραπάνω θέσεων θα γίνει ως ακο-
λούθως:

Ειδικότητα Κυβερνήτη: 40 θέ-
σεις, από πτυχιούχους Ακαδημιών 
Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)/ Πλοι-
άρχων της ημεδαπής, με θαλάσσια 
υπηρεσία τουλάχιστον 6 μηνών με-
τά την απόκτηση διπλώματος Γ΄ 
τάξης του Εμπορικού Ναυτικού 
(Ε.Ν.), ως Αξιωματικοί Ε.Ν. Αν οι 
εν λόγω υποψήφιοι δεν επαρκούν 
για την κάλυψη των προκηρυχθει-
σών στην εν λόγω ειδικότητα θέ-
σεων, οι θέσεις καλύπτονται από 

υποψηφίους, πτυχιούχους Πλοίαρ-
χους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυ-
τικού (Α.Ε.Ν.) της αλλοδαπής και 
με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.

Ειδικότητα Μηχανικού: 60 θέ-
σεις, από πτυχιούχους Ακαδημιών 
Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)/ Μη-
χανικών της ημεδαπής, με θαλάσ-

σια υπηρεσία τουλάχιστον 6 μηνών 
μετά την απόκτηση διπλώματος Γ΄ 
τάξης του Εμπορικού Ναυτικού 
(Ε.Ν.), ως Αξιωματικοί Ε.Ν. Αν οι 

εν λόγω υποψήφιοι δεν επαρκούν 
για την κάλυψη των προκηρυχθει-
σών στην εν λόγω ειδικότητα θέ-
σεων, οι θέσεις καλύπτονται από 
υποψηφίους, πτυχιούχους Μηχανι-
κούς Ακαδημιών Εμπορικού Ναυ-
τικού (Α.Ε.Ν.) της αλλοδαπής και 
με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.

Να σημειωθεί ότι σε περίπτω-
ση που οι καθορισθείσες θέσεις 
σε μία από τις ως άνω ειδικότητες 
δεν καλυφθούν, ούτε από πτυχιού-
χους Α.Ε.Ν. της ημεδαπής, ούτε της 
αλλοδαπής, λόγω μη προσέλευσης 
ή αποτυχίας των υποψηφίων, τό-
τε συμπληρώνονται από υποψη-
φίους της άλλης ειδικότητας, κα-
τά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης 
και λαμβάνοντας υπόψη την καθο-
ρισθείσα στην προηγούμενη παρά-
γραφο σειρά προτεραιότητας των 
υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υπο-
βάλλουν αίτηση από τη Δευτέρα 
21 Νοεμβρίου 2022 έως και την 
Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022.

 Λιμενικό: Προκήρυξη για 100 θέσεις με απευθείας κατάταξη

Η κατανομή των θέσεων 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  7

Τους 40.759 έφτασαν οι 
γάμοι στην Ελλάδα το 2021, 
σημειώνοντας σημαντική αύ-
ξηση, σε σχέση με τους 31.475 
γάμους που είχαν τελεστεί το 
2020, το πιο δύσκολο έτος λό-
γω περιορισμών σχετικών με 
την πανδημία του κορωνοϊού. 
Κι ενώ οι θρησκευτικοί γάμοι 
πέρσι αυξήθηκαν σε σχέση με 
το 2020, οι πολιτικοί γάμοι πα-
ραμένουν στην κορυφή των 
προτιμήσεων των ζευγαριών, 
ενώ έδαφος έχουν κερδίσει και 
τα σύμφωνα συμβίωσης.

Σύμφωνα με τα πρόσφα-
τα στοιχεία που έδωσε πρό-
σφατα στη δημοσιότητα η Ελ-
ληνική Στατιστική Υπηρεσία, 
από τους 40.759 γάμους, οι 
18.487 ήταν θρησκευτικοί και 
οι 22.272 πολιτικοί. Τα σύμ-
φωνα συμβίωσης  που συνά-
φθηκαν έφτασαν τα 11.550. 
Το 2020, οι θρησκευτικοί γά-
μοι ήταν 11.935, οι πολιτικοί 
19.540 και τα σύμφωνα συμ-
βίωσης 8.986.

Νέα οικογενειακά 
πρότυπα

Οι γυναίκες στη χώρα μας 
αρχίζουν να αναβάλλουν το 
γάμο, ενώ όλο και περισσότε-

ρες δεν παντρεύονται, μία εξέ-
λιξη που επηρεάζει σε μεγάλο 
βαθμό και τη γονιμότητα, κα-
θώς η απόκτηση του πρώτου 
παιδιού παραμένει στενά συν-
δεδεμένη με τη σύναψη του 
πρώτου γάμου στην ελληνική 
κοινωνία.

Τα παραπάνω σύμφωνα με 
το gegonota.news αναλύο-
νται στην αποκαλυπτική μελέ-
τη που παρουσιάζεται στο 43ο 
τεύχος της σειράς «Δημογρα-
φικά Νέα» του Εργαστηρίου 
Δημογραφικών και Κοινωνι-
κών Αναλύσεων του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας με θέμα: 
«Η εξέλιξη των γάμων και της 
γαμηλιότητας στην Ελλάδα».

Σημειώνεται ότι από τη δε-
καετία του 1980 και έπειτα τα 
ποσοστά γάμων μειώνονται σε 
σύγκριση με τις προηγούμε-
νες δεκαετίες, δεδομένου ότι 
οι νοοτροπίες, αντιλήψεις και 
συμπεριφορές αλλάζουν. «Οι 
πρώτοι γάμοι σε κανένα έτος 
από το 1980 και έπειτα δεν 
ξεπερνούν τους 76 χιλ. του 
1979. Κατά τη δεκαετία του 
1980 οι πρώτοι γάμοι είναι λι-
γότεροι από 56.000 ανά έτος, 
στη δεκαετία του 1990 δεν ξε-
περνούν τους 53.000 και από 

το 2016 και έπειτα δεν υπερ-
βαίνουν τους 40.000, ενώ το 
2020 (την πρώτη χρονιά της 
πανδημίας του COVID-19) εί-
ναι λιγότεροι από 26 χιλ.», επι-
σημαίνεται στη μελέτη.

«Κατ’ επέκταση, οι οικογε-
νειακές δομές στη χώρα μας 
διαφοροποιούνται όλο και πε-
ρισσότερο από αυτές του πα-
ρελθόντος και η μικρή σε μέ-
γεθος πυρηνική οικογένεια που 

προκύπτει από τον γάμο συνε-
χίζει να επικρατεί, ενώ παράλ-
ληλα αναδύονται νέα οικογε-
νειακά πρότυπα, απαιτώντας 
νέες προσεγγίσεις στη διαμόρ-
φωση των δημογραφικών και 
κοινωνικών πολιτικών», κατα-
λήγει η μελέτη.

Πολιτικοί γάμοι, τα σύμφω-

να συμβίωσης και ο Covid

Υπενθυμίζεται ότι ο πο-
λιτικός γάμος εισήχθη για 
πρώτη φορά στην Ελλά-
δα με τον Ν.1250/1982 
και το σύμφωνο συμβίωσης 
με το Ν.3719/2008, ενώ ο 
Ν.4356/2015 δίνει το δικαί-
ωμα σύναψης συμφώνου συμ-
βίωσης και στα ομόφυλα ζευ-
γάρια.

«Οι πολιτικοί γάμοι αποτε-
λούν έως τα μέσα της δεκαε-
τίας του 2000 μόλις το ¼ των 
ετησίως τελεσθέντων γάμων. Η 

τάση των ζευγαριών να επιλέ-
γουν τον πολιτικό γάμο εντεί-
νεται στη συνέχεια, με απο-
τέλεσμα να αποτελούν πλέον 
το 45-50% του συνόλου την 
περίοδο 2011-2019. Το 2020 
φαίνεται ότι η πανδημία επη-
ρέασε έντονα την επιλογή των 
ατόμων (το 60% περίπου των 
γάμων ήταν πολιτικοί), καθώς 
οι περιορισμοί που επέβαλ-
λε η πολιτεία και αφορούσαν 
στον αριθμό των καλεσμένων, 
στις αποστάσεις μεταξύ τους 
κ.ά., αλλά και ο φόβος μετά-
δοσης του ιού, ώθησαν πολύ 
περισσότερα ζευγάρια από ότι 
συνήθως σε ένα τύπο γάμου 
που τελείται ενώπιον λιγότε-
ρων καλεσμένων», αναφέρε-
ται στη μελέτη.

Σε άλλο σημείο αναφέρεται 
ότι «(…) από το 2014 και έπει-
τα ο αριθμός των Συμφώνων 
αυξάνεται ταχύτατα. Φαίνεται 
επομένως ότι ενώ η πανδη-
μία αποθάρρυνε πολλά ζευ-
γάρια από το να παντρευτούν 
το 2020 και το 2021, εντού-
τοις δεν αποτέλεσε ανασταλ-
τικό παράγοντα για τη σύναψη 
Συμφώνου Συμβίωσης. Είναι 
πιθανό δε ότι, αν δεν είχε θε-
σπιστεί το Σύμφωνο Συμβίω-
σης, ο αριθμός των ετησίως 
τελεσθέντων πολιτικών γάμων 
θα είχε ξεπεράσει τους θρη-
σκευτικούς αρκετά νωρίτερα 
από το 2020, καθώς πολλά 
από τα ζευγάρια που τα τε-
λευταία έτη επιλέγουν το Σύμ-
φωνο Συμβίωσης θα επέλε-
γαν πιθανότατα τον πολιτικό 
γάμο, καθώς και αυτός (όπως 
και το Σύμφωνο Συμβίωσης) 
αποτελεί μια θεσμική μορφή 
«επισημοποίησης» του δεσμού 
τους που μπορεί να γίνει εύ-
κολα, γρήγορα και με χαμηλό 
κόστος.»

«Πήραν κεφάλι» πολιτικοί γάμοι 
και σύμφωνα συμβίωσης και το 2021

ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ, 
ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΜΕΙΩΘΕΙ ΑΙΣΘΗΤΑ 
ΤΟ 2020, ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ, 
ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΠΕΡΣΙ, ΗΤΑΝ 
ΟΜΩΣ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ   
     
Πολύ μεγάλη αύξηση 
για τα σύμφωνα συμβίωσης
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Συνεχίζεται η αναστάτωση στον 
Έβρο για την εξαίρεση του νομού 
από το bonus της τάξης του 15%, 
που προβλέπεται να δίνεται σε κα-
τοίκους δημοτικών ενοτήτων κάτω 
των 2.000 κατοίκων, στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανα-
καινίζω για Νέους».

Όπως προκύπτει, ο λόγος της εξαί-
ρεσης αυτής είναι τυπικός, ωστόσο οι 
επιπτώσεις, αν το πρόγραμμα παρα-
μείνει ως έχει, θα είναι ουσιαστικές, 
σε μία περιοχή και μία συγκυρία που 
η παραμονή νέων ανθρώπων στον 
Έβρο είναι ζωτικής σημασίας για το 
μέλλον του τόπου.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ Ορεστι-
άδας ο πρόεδρος του Τεχνικού Επι-
μελητηρίου Θράκης Δημήτρης Λου-
ρίκας, η Αρμόδια Επιτροπή Ενέργειας 
του ΤΕΕ έχει καταθέσει την πρότασή 
της στη διαβούλευση, η οποία λήγει 
τη Δευτέρα (21/11).  

Όπως εξήγησε ο κ. Λουρίκας, «εάν 
φύγει ο όρος “δημοτική ενότητα” και 
αντικατασταθεί από τον όρο “κοινότη-
τα”, θα μιλάμε για 42.000 δυνητικούς 
δικαιούχους στον Έβρο, ο οποίος, με 
την παρούσα διατύπωση, εξαιρείται, 
διότι δεν έχει καμία δημοτική ενότητα 
κάτω των 2.000 κατοίκων”. 

Παράλληλα, η τροποποίηση του 
όρου «δημοτική ενότητα» σε «κοινό-
τητα» θα αυξήσει τον αριθμό των δυ-
νητικών δικαιούχων και στους άλλους 
δύο νομούς της Θράκης, οι οποίοι 
εκτιμάται ότι θα φτάσουν τις 22.000 
στην Ξάνθη και τις 43.000 στη Ρο-
δόπη. «Αν θέλουμε να βοηθήσουμε 
τους νέους ανθρώπους, πρέπει να 
το δούμε πέρα από τα στενά όρια της 
Δημοτικής Ενότητας, δηλαδή να πάμε 
στα όρια του οικισμού, να μεγαλώσει 
η κλίμακα και να είναι περισσότεροι 
οι δικαιούχοι», ανέφερε στις δηλώ-
σεις του ο κ. Λουρίκας.

Δυσαρέσκεια και στην 
υπόλοιπη Θράκη 

Δυσαρέσκεια προκάλεσε στην 
τοπική κοινωνία της Ξάνθης ο απο-
κλεισμός των  ορεινών οικισμών του 
νομού μας από το έξτρα μπόνους 
15% που παρέχει το νέο πρόγραμ-
μα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» για 
νέους έως 39 ετών. Όπως αναφέρει 
το Εμπρός, ένα πρόγραμμα που δίνει 
κίνητρο στους νέους να ανακαινίσουν 
τα σπίτια τους και να μείνουν στα χω-
ριά τους θέτει εκτός περιοχές  όπως 

η  Σταυρούπολη και άλλοι ορεινοί οι-
κισμοί που πληρούν τα κριτήρια του 
προγράμματος. 

Σε αυτή την κατεύθυνση, άμεση 
ήταν η αντίδραση του βουλευτή ΝΔ 
Ξάνθης κ. Σπύρου Τσιλιγγίρη ο οποίος 
σε συνεργασία και με τον βουλευτή 
Έβρου, Χρήστο Δερμεντζόπουλο, συ-
ναντήθηκαν με την Πρόεδρο της Δι-
ακομματικής Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης, 
Ντόρα Μπακογιάννη. Όπως ανέφερε 
ο κ. Τσιλιγγίρης: «Της ζήτησα να συν-
δράμει, υπό την ιδιότητα της αυτή, 

προκειμένου να αρθεί η αδικία αυτή 
και να τηρηθούν στο ακέραιο όλα τα 
συμπεράσματα του σχετικού πορίσμα-
τος που προβλέπουν ισόρροπη και 
ισότιμη μέριμνα και ανάπτυξη στους 
Νομούς της Θράκης. 

Η Πρόεδρος ενημερώθηκε για την 
εξέλιξη αυτή, τονίζοντας την ανά-
γκη άμεσης επικοινωνίας και συντο-
νισμένων από κοινού ενεργειών με 
το αρμόδιο Υπουργείο για το ζήτημα 
που προέκυψε για την εξεύρεση λύ-
σης και άρσης της αδικίας εις βάρος 
του Νομού».

Συνεχίζεται η αναστάτωση για την εξαίρεση 
του Έβρου από το bonus του «Εξοικονομώ 
για νέους»

Η ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΤΕΕ 
ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ 
Ο ΝΟΜΟΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΤΡΑ 
ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ 15% ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΠΩΦΕΛΗΘΟΥΝ 42.000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ   

Δυσαρέσκεια και στους νομούς Ξάνθης 
και Ροδόπης 
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Στην τελική ευθεία βρίσκονται 
οι εργασίες για τη λειτουργία για 
7η χρονιά, του Χριστουγεννιά-
τικου θεματικού πάρκου «ΣΑΝ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙ» που πρόκειται να 
ανοίξει τις πύλες του στις 23 Δε-
κεμβρίου στο Σουφλί.

Μια ομάδα τριάντα ατόμων 
ξεκίνησαν την προετοιμασία από 
τον περασμένο Σεπτέμβριο στο 
Βιομηχανικό συγκρότημα «Τζί-
βρε» που φιλοξενεί τις εκδηλώ-
σεις αφού από το καλοκαίρι ορι-
στικοποιήθηκαν τα θέματα που 

θα το απαρτίζουν, αναφέρει η 
ΕΡΤ.

Kεντρικό θέμα της φετινής 
γιορτής θα είναι « η Αλίκη στη 
χώρα των θαυμάτων».. Άλλα θέ-
ματα που θα ζωντανέψουν στο  « 
ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» είναι ο ανανε-
ωμένος ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ, τα ΞΩΤΙΚΑ, 
ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ , 
τα πιγκουινάκια και η φάτνη που 
κάθε χρονιά κερδίζει τις προτιμή-
σεις των επισκεπτών.

Ο οργασμός εργασιών είναι 
μεγάλος σύμφωνα με την γραμ-

ματέα του «ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» 
Μαρία Καψογεώργη η οποία 
μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας 
ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της 
γιορτής 150 άτομα θα συμμετέ-
χουν ως ηθοποιοί, καθημερινά 
και εθελοντικά, ώστε να αναβι-
ώσει ένας πετυχημένος θεσμός 
στην πόλη που προσελκύει χι-

λιάδες επισκεπτών από όλη τη 
Θράκη.

Δεν παρέλειψε να αναφέρει 
ότι θα δίνεται η δυνατότητα και 
σ άλλους Συλλόγους να λάβουν 
μέρος στη γιορτή ζώντας τη μα-
γεία του παραμυθιού για μια με 
δυο ημέρες, επισημαίνοντας ότι 
θα υπάρχουν διαθέσιμες στολές 

ώστε να μεταμορφωθούν και αυ-
τοί για λίγες ώρες ήρωες του πα-
ραμυθιού.

Η έναρξη και η λήξη των χρι-
στουγεννιάτικων εκδηλώσεων 
θα περιλαμβάνει μουσικές εκδη-
λώσεις από νεανικά σχήματα της 
περιοχής.

«Δεν αποσκοπούμε σε τίποτα 

εμπορικό» ανέφερε η κ Καψο-
γεώργη «είμαστε εθελοντές και 
το προσφέρουμε στον κόσμο. Τα 
έσοδα από την γιορτή μπαίνουν 
στον κουμπαρά για την επόμενη 
διοργάνωση.»

Το Θεματικό πάρκο θα λει-
τουργήσει φέτος από τις 23 μέ-
χρι 30 Δεκεμβρίου.

ΠΟΙΤΙΣΜΟΣ  9
Από 23 έως 30 Δεκεμβρίου το 
«ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» στο Σουφλί

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ 
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ 7Η ΧΡΟΝΙΑ, 
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
             
Το Βιομηχανικό συγκρότημα «Τζίβρε» 
φιλοξενεί τις εκδηλώσεις κάθε χρόνο και 
πλημμυρίζει από κόσμο. Κεντρικό θέμα 
της φετινής γιορτής θα είναι « η Αλίκη στη 
χώρα των θαυμάτων» 

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και 
η Δημοτική Βιβλιοθήκη Διδυμοτεί-
χου ετοιμάζεται να γιορτάσει μαζί 
με τους αναγνώστες της.

Σχεδιάζει για εσάς και τα παιδιά 
σας μικρές, ζεστές και μοσχομυρι-
στές δραστηριότητες, σε έναν χώρο 
πολύχρωμο, γεμάτο όμορφα βιβλία.

Αγαπημένες γιορτινές ιστορίες, 
βιβλία με όμορφες εικόνες, φα-
νταστικά ταξίδια, ζωγραφική, κα-

τασκευές, ζαχαροπλαστική, φωνές, 
μουσική, κάλαντα και πολλές ευχές 
για χαρούμενα Χριστούγεννα από 
την αγαπημένη σας Βιβλιοθήκη.

Ξεκινάνε τη Δευτέρα 5 Δεκεμ-
βρίου 2022.

Δηλώσεις συμμετοχής των σχο-
λείων στο τηλ: 2553 350 411

fb, messenger
Δημοτική Βιβλιοθήκη Διδυμο-

τείχου

Σχεδιάζει για εσάς και τα παιδιά σας μικρές, ζεστές 
και μοσχομυριστές δραστηριότητες, σε έναν χώρο 
πολύχρωμο, γεμάτο όμορφα βιβλία

O Σύλλογος Κυριών και Δεσποι-
νίδων Αλεξανδρούπολης, σε συνερ-
γασία με το ΒΙΒΛΙΟΚΑΦΕ- ΚΑΦΚΑ 
πραγματοποιεί τη Δευτέρα 21 Νο-
εμβρίου 2022 στις 7.00 μ.μ. στο 
GRECOTEL EGNATIA, εκδήλωση πα-
ρουσίασης του νέου βιβλίου του Γιάν-
νη Ξανθούλη, με τίτλο “Ονειρεύτηκα 
τη Σαγκάη”.

Σας περιμένουμε, για να απολαύ-
σουμε όλοι μαζί μια ακόμη ποιοτική, 
λογοτεχνική συνάντηση με τον αγα-
πητό σε όλους, ξεχωριστό συμπολί-
τη μας, συγγραφέα & εικαστικό, που 
όπως πάντα, με τον υπέροχο, χει-
μαρρώδη, θεατρικό του λόγο και το 
μοναδικό, αφοπλιστικό του χιούμορ, 
θα μας μαγέψει και θα μας πάρει μα-
ζί του στον κόσμο του Ονείρου του, 
στη Σανγκάη, αναφέρεται στο κάλε-
σμα των διοργανωτών. Η είσοδος θα 
είναι ελεύθερη.

Η υπόθεση του βιβλίου
Ένα απρόσμενο γράμμα από τη 

Γερμανία θα αναστατώσει τον Πε-
τρόκαμπο. Το ξεχασμένο, όλο πέτρες 
και σκορπιούς, χωριό στην ενδοχώρα. 
Κάποτε διέθετε προοπτικές ευημερίας 
σαν κεφαλοχώρι, όμως μετά ακολού-
θησε κι αυτό τη μοίρα άλλων ελληνι-
κών χωριών. Παρ’ όλα αυτά, διατη-
ρούσε μια αποκλειστικότητα άγνωστη 
στους πολλούς: την υπνοβασία. Με το 
γράμμα, απέκτησε και μια δεύτερη, 

χάρη στον αποστολέα, τον Απόστο-
λο (Λάκη) Μπούγα, γιο της θρυλικής 
μαμής Σεβαστιανής, που είχε ανα-
δειχθεί σε αστέρα ερωτικών ταινιών. 
Έφυγε σχεδόν παιδί από το χωριό 
για τη Γερμανία, όπου και διέπρεψε. 
Ετοιμοθάνατος, συντάσσει τη διαθήκη 
του, αφήνοντας τη σχεδόν αμύθητη 
περιουσία του στον Πετρόκαμπο. Με 
προϋποθέσεις. Πρώτη και καλύτερη, 
από μια άποψη, να ιδρυθεί μουσείο 
στο όνομά του με τις καλλιτεχνικές 
επιδόσεις του – και όχι μόνο.

Αποδέκτης της επιστολής με τα 
καυτά νέα, ο μακρινός (και μόνος εν 

ζωή) συγγενής του στο χωριό, ο Πέ-
τρος Μακκαβαίος. Ο Μακκαβαίος, 
που θα γίνει ο “συναισθηματικός κρί-
κος” μεταξύ του αείμνηστου σταρ και 
των φιλόδοξων έργων στον Πετρόκα-
μπο, μόλις διάβασε τις επιθυμίες του 
Απόστολου, ένιωσε κάτι παραπάνω 
από ρίγος να διατρέχει τη ραχοκο-
καλιά του. Κι ας ήταν Ιούλιος, κατα-
καλόκαιρο. Διαισθάνθηκε αμέσως ότι 
η ζωή του θα άλλαζε, χωρίς όμως να 
φαντάζεται πόσο. Γιατί μιας τέτοιας 
ευεργεσίας… μύρια άλλα περίεργα 
έπονται. Όταν μάλιστα στην ιστορία 
ανακατευτεί και η Σανγκάη, ε, τότε 
τα πράγματα υπερβαίνουν προκλητι-
κά τη φαντασία ενός συνηθισμένου 
μοναχικού άντρα που δροσιζόταν με 
λεμονάδες… (Από την παρουσίαση 
στο οπισθόφυλλο του βιβλίου- φω-
το magnesianews.gr)

Το νέο βιβλίο του Γιάννη 
Ξανθούλη παρουσιάζεται 
στην Αλεξανδρούπολη
Τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου η εκδήλωση από το 
Σύλλογο Κυριών και Δεσποινίδων, σε συνεργασία με 
το ΒΙΒΛΙΟΚΑΦΕ- ΚΑΦΚΑ

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Διδυμοτείχου 
ετοιμάζεται για τα 
Χριστούγεννα 
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Μέρος της κατάθεσης του 
19χρονου είδε το φως της δη-
μοσιότητας ο οποίος κατήγγει-
λε για σεξουαλική κακοποίη-
ση τον πατέρα Αντώνιο, ενώ 
νέα καταγγελία από 20χρονη 
αποκαλύπτει σκληρές τιμωρη-
τικές τακτικές εις βάρος των 
παιδιών που λάμβαναν χώρα 
στις δομές της Κιβωτού του 
Κόσμου με την έγκριση του πά-
τερ Αντώνιου.

Σύμφωνα με πληροφορίες 
της εφημερίδας «Πρώτο Θέ-
μα», το πρόσωπο που φέρε-
ται να κατονομάζει ο 18χρο-
νος είναι ο πατήρ Αντώνιος, 
ο άνθρωπος που ίδρυσε την 
«Κιβωτό του Κόσμου». Μέρος 
της κατάθεσης που δημοσιεύ-
ει η εφημερίδα μετέδωσε και 
το κεντρικό δελτίο ειδήσεων 
του ΑΝΤ1:

«Αυτό που δεν μου άρεσε 
όμως, αφού πήγα στην Καλα-
μάτα ήταν ότι όσο τον πλησία-
ζα και δενόμουν μαζί του, είχα 
αρχίσει στην ουσία να τον υπη-
ρετώ, δηλαδή του έβαζα και 
του έβγαζα τα παπούτσια και 
του έβγαζα τις κάλτσες. Αυτά 
ήταν τα πρώτα περίεργα πράγ-
ματα. Επίσης, στην Καλαμάτα 
από το καλοκαίρι μέχρι και τον 
Νοέμβριο που κάναμε μπάνιο 
σε θάλασσα, στα παιχνίδια που 
κάναμε στο νερό, καθώς έκανε 
πως με έπνιγε, άρχισε να βάζει 
το χέρι του μέσα από το μαγιό 
μου. Στην αρχή προσπάθησα 
να τον δικαιολογήσω με την 
αγάπη που του είχα και δεν 
έλεγα τίποτα».

Η κατάθεση του 18χρονου 
έχει μπει ήδη στο μικροσκό-
πιο της Εισαγγελίας ανηλίκων. 
Μόλις ολοκληρωθούν οι κατα-
θέσεις των παιδιών, ενδεχο-

μένως την άλλη εβδομάδα το 
πρόσωπο που καταγγέλλεται  
αναμένεται να κληθεί άμεσα 
από τις δικαστικές Αρχές προ-
κειμένου να λογοδοτήσει και 
αυτό θα συμβεί είτε με ανω-
μοτί κατάθεση είτε με την έκ-
δοση εντάλματος σύλληψης.

Εκτός από το στέλεχος της 
«Κιβωτού του Κόσμου» στο 
μικροσκόπιο μπαίνουν ακόμη 
τρία πρόσωπα και συγκεκρι-
μένα άνδρες που ζούσαν από 
παιδιά στην «Κιβωτό» και με 
την πάροδο του χρόνου έγι-
ναν εργαζόμενοι εκεί.

Αυτά τα τρία πρόσωπα, 
όπως αναφέρουν οι σχετικές 
πληροφορίες, δεν ελέγχονται 
για σεξουαλική κακοποίηση 
αλλά για κακοποιητικές συ-
μπεριφορές σε βάρος παιδιών.

Άλλωστε οι καταγγελίες κά-
νουν λόγο για ξυλοδαρμούς, 
πολύμηνες τιμωρίες, βάναυση 
εκμετάλλευση.

Οι καταγγελίες για ασέλ-

γειες και ξυλοδαρμούς που 

ερευνούν οι Εισαγγελείς

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις 
στην υπόθεση για τις συνθή-
κες διαβίωσης στην "Κιβωτό 
του Κόσμου", μετά τις καταγ-
γελίες που ήρθαν στο φως της 
δημοσιότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με 
πληροφορίες που μετέδωσε 
η ΕΡΤ, η Εισαγγελία ανηλίκων 
ερευνά τρεις υποθέσεις ασέλ-
γειας και τέσσερις καταγγελίες 
για ξυλοδαρμούς που έχουν 
γίνει σε δομές της οργάνωσης.

Οι ίδιες πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι οι καταγγελίες αξι-
ολογούνται πολύ σοβαρές, 
ενώ μέσα στις επόμενες ημέ-
ρες οι καταγγέλλοντες αναμέ-

νεται να κληθούν για να δώ-
σουν κατάθεση.

Από τις καταθέσεις των παι-
διών που θα κληθούν δεν απο-
κλείεται να ξεκινήσει έρευνα 
στη δομή και σε βάθος χρόνου.

Καταγγελία 20χρονης για 
πάτερ Αντώνιο: «Έδινε έγκρι-
ση για σκληρές τιμωρίες...εί-
χε δώσει χαστούκι σε κοπέλα»

Καταγγελία για κακοποιη-
τικές συμπεριφορές έκανε και 
μία εικοσάχρονη η οποία είχε 
μείνει σε δομή της Κιβωτού 
του Κόσμου από την ηλικία 
των 12 μέχρι τα 18.

Συγκεκριμένα, κατηγορεί 
τον πάτερ Αντώνιο ότι ήταν 
αυτός που έδινε έγκριση για 
σκληρές τιμωρίες σε πολλά 
παιδιά, ενώ σε μία περίπτω-
ση έδωσε ο ίδιος χαστούκι σε 
ένα κορίτσι.

«Η βία ήταν κυρίως ψυχο-
λογική, ήταν το επικρατέστε-
ρο σε όλα τα παιδιά, και έπει-
τα λεκτική», όπως περιγράφει 
η ίδια στο OPEN.

«Οχι όμως του τύπου μας 
βρίζανε και τέτοια… Απλά, με 
τον τρόπο τους μας έβγαζαν 
άχρηστους, ότι δεν είμαστε 
σωστά πλάσματα στην κοινω-
νία, ότι θα γίνουμε, ξέρω γω 
κακή επιρροή και κάτι τέτοιο. 
Πήρα τιμωρία να είμαι κλει-
σμένη μέσα σε ένα δωμάτιο 
σχεδόν όλο το καλοκαίρι και 
η μόνη έξοδος που έκανα από 

εκεί ήταν κάτι συγκεκριμένες 
ώρες.  Τηρούσα ένα συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα και το οποίο 
ήταν μόνο δουλειές», είπε το 
κορίτσι.

Και προσθέτει:  «Δεν πι-
στεύω ότι ο πατέρας Αντώ-
νιος έχει ασελγήσει εις βάρος 
κάποιων παιδιών είτε σεξου-
αλικά είτε σωματικά ή κάτι 
τέτοιο. Παρ’ όλα αυτά ήμουν 
σε ένα γεγονός κάποια στιγ-
μή πιο παλιά βέβαια. Εγώ τό-
τε ήμουν γύρω στα 14 με 15, 
κάπου εκεί, όπου είχε δώσει 
χαστούκι σε ένα κορίτσι».

Όσον αφορά στην «αφορ-
μή» για αυτή την πράξη του 
πατέρα Αντώνιου, η κοπέλα 
δηλώνει πως «Γενικά εκείνο 
το κορίτσι, εντάξει, δεν ήταν 
και από τα ήρεμα παιδιά που 
υπήρχαν στο σπίτι και έτσι εί-
χε συνέχεια παραβατικές συ-
μπεριφορές, έβριζε, φώναζε, 
χτυπούσε, δεν άκουγε καθό-
λου, έκανε τα δικά της και έτσι 
κι εμείς είχαμε κάποια είδους 
παράπονα. Και πήγαμε τα εί-
παμε και είχαμε καθίσει όλοι 
μαζί σε έναν κύκλο ας πού-
με και μιλούσαμε και σε μία 
στιγμή που φώναζε εκείνος σε 
εκείνη και εκείνη σε εκείνον, ε, 
κάποια στιγμή της πετάει ένα 
χαστούκι».

Αναφερόμενη στις τιμωρί-
ες κατά τις οποίες κλείδωναν 
παιδιά στα δωμάτιά τους, η 

20χρονη λέει πως «Τέτοια εί-
δους τιμωρία τόσο μεγάλη και 
τόσο αυστηρή πάντα έπαιρνε 
την έγκριση, πάντα έπρεπε να 
πάρουν την έγκρισή του. Και 
εμένα και τα υπόλοιπα κορί-
τσια που μας είχαν κλειδωμέ-
να τόσο καιρό ο πάτερ Αντώ-
νιος το γνώριζε. Από εκείνον 
είχε μπει αυτή η τιμωρία. Είχε 
πάρει έγκριση αυτή η τιμωρία 
για να γίνει».

 «Κιβωτός του Κόσμου»: 

Παντελώς ψευδείς και συ-

κοφαντικές οι καταγγελίες 

Για σενάριο ψεύδους κά-
νουν λόγο από την «Κιβωτό 
του Κόσμου» με αφορμή τις 
νέες καταγγελίες που βλέ-
πουν το φως της δημοσιότη-
τας, ζητώντας την ταχύτερη 
διερεύνηση και διαλεύκανση 
«της σκοτεινής αυτής υπόθε-
σης προκειμένου να αποκα-
λυφθεί η αλήθεια και το σε-
νάριο ψεύδους και να αρθεί η 
θλιβερή αυτή σκιά πάνω από 
τον οργανισμό μας», ενώ το-
νίζουν ότι θα ακολουθήσουν 
μηνύσεις.

Από την «Κιβωτό του Κό-
σμου» επαναλαμβάνουν ότι 
«από την πρώτη στιγμή που 
ξεκίνησαν οι σχετικές καταγ-
γελίες να διακινούνται με ορ-
γανωμένο τρόπο άρχισε και η 
εσωτερική αναζήτηση για τη 
διερεύνηση των συγκεκριμέ-

νων (ανύπαρκτων) περιστατι-
κών από την οποία δεν προέ-
κυψε κανένα σχετικό στοιχείο».

Παρέμβαση Ιερώνυμου: 

Απαγόρευση ιεροπραξιών 

στον πατέρα Αντώνιο και 

διαταγή για ανακρίσεις

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυ-
μος τοποθετήθηκε σχετικά με 
τις καταγγελίες για την «Κιβω-
τό του Κόσμου» και τον πά-
τερ Αντώνιο, θέτοντας τον υπό 
την απαγόρευση ιεροπραξιών 
μέχρι την εκδίκαση της υπό-
θεσης.

Επιπλέον, ο αρχιεπίσκοπος 
διέταξε τη διενέργεια κανονι-
κών ανακρίσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Αθηνών ουδεμία 
σχέση είχε ή έχει με την ΜΚΟ 
«Κιβωτό του Κόσμου», η οποία 
και δεν υπάγεται σε αυτήν.

«Μόνος αρμόδιος για την 
διοίκηση, την διαχείριση και 
την όλη λειτουργία της είναι 
ο ως άνω κληρικός, ο οποίος 
ουδέποτε άλλωστε δέχθηκε 
να θέσει τις δομές της ΜΚΟ 
υπό την εποπτεία  της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή να 
συνεργαστεί με τα επιτελικά 
στελέχη αυτής στους τομείς 
της κοινωνικής πρόνοιας και 
αλληλεγγύης με οιονδήποτε 
τρόπο» τονίζει.

Όπως λέει ο κ. Ιερώνυμος, 
«τόσο εμείς στην Εκκλησία, 
όσο και ολόκληρη η ελληνική 
κοινωνία είμαστε σοκαρισμένοι 
στον υπέρτατο βαθμό. Σε κά-
θε περίπτωση όμως, η Εκκλη-
σία ούτε πρόκειται να ανεχθεί, 
πολλώ δε μάλλον να συγκαλύ-
ψει, επαίσχυντες και ειδεχθείς 
συμπεριφορές και πράξεις, που 
λερώνουν το ιερό ράσο».

Παράλληλα, δηλώνει ότι 
η Εκκλησία είναι στη διάθε-
ση των αρχών προκειμένου να 
συμβάλει, με κάθε τρόπο, στην 
πλήρη διαλεύκανση αυτής της 
εφιαλτικής υπόθεσης. «Εφό-
σον αποδειχθεί η αλήθεια των 
κατηγοριών που αποδίδονται 
στον συγκεκριμένο κληρικό, η 
Εκκλησία και εγώ προσωπικά 
θα αποδώσουμε στον απόλυ-
το βαθμό την επίγεια εκκλησι-
αστική δικαιοσύνη».
News247.gr, tvxs.gr

Καταγγελίες σοκ για την 
«Κιβωτό του Κόσμου» 

ΜΕ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑΕΙ Η 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ. ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΓΙΑ ΑΣΕΛΓΕΙΕΣ ΚΑΙ 
ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΥΣ ΠΟΥ 
ΕΡΕΥΝΟΥΝ ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ   

Παρέμβαση Ιερώνυμου: Απαγόρευση 
ιεροπραξιών στον πατέρα Αντώνιο και 
διαταγή για ανακρίσεις

Άλλο ένα περιστατικό ενδοοικογε-
νειακής βίας εκδικάσθηκε σήμερα στο 
Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αλεξαν-

δρούπολης, όταν ο άνδρας του νεα-
ρού ζευγαριού από το Διδυμότειχο, πα-
ράτησε τη γυναίκα του τον Ιανουάριο 
του 2022 καταμεσής της Εγνατίας οδού 
αφού προηγουμένως την είχε χτυπήσει. 
Σύμφωνα με την υπόθεση το ζευγάρι 
είχε καυγάδες το τελευταίο χρονικό 
διάστημα. Στον τελευταίο καυγά μέσα 
στο αυτοκίνητο η γυναίκα τον προει-
δοποίησε ότι θα κατέβει από το αμάξι 

κι εκείνος δεν την εμπόδισε αφήνοντας 
την μόνη στην εθνική οδό και έφυγε 
με το παιδί του. Ακολούθησε η καταγ-
γελία από τη σύζυγο στην Αστυνομία. 
Το δικαστήριο με την κατηγορία της 
ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης 
κατ εξακολούθηση, του επέβαλε ποινή 
φυλάκισης 8 μηνών με αναστολή.

ΕΡΤ Ορεστιάδας

Αλεξανδρούπολη: Εκδικάσθηκε 
υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας

Χτύπησε και 
εγκατέλειψε τη 
γυναίκα του στην 
Εγνατία οδό 
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Διδυμότειχο Blues ή Διδυμότειχο Choose 

Τα υπόσκαφα σπήλαια του Κάστρου Διδυμοτείχου

Τ
ο Διδυμότειχο, ένα ακατέργαστο 
μνημειακό διαμάντι στο βορειοα-
νατολικό άκρο της πατρίδας μας, 
είναι μία πόλη με πλούσιο ιστορι-
κό βάθος και με πολλά μνημεία. Η 
ιστορία του διαδραματίζεται εδώ 

και χιλιάδες χρόνια ανάμεσα σε δύο λόφους (της 
Αγίας Πέτρας / Πλωτινόπολης και του Κάστρου), 
και σε δύο ποταμούς (Έβρος και Ερυθροπότα-
μος), όπου απλώνεται και ο έφορος κάμπος του 
Διδυμοτείχου. Τα αρχαιολογικά ευρήματα της 
περιοχής χρονολογούνται από το 5.000 π.Χ. και 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πέ-
ραν της υψηλής τους αισθητικής τέχνης κατα-
δεικνύουν μία συνεχή κατοίκηση στην περιοχή 
για 7.000 χρόνια.

Νεολιθική κεραμική, εργαλεία, κοσμήματα, 
νομίσματα, αγάλματα, έργα υδραυλικής αρχι-
τεκτονικής, υπέροχα ψηφιδωτά συνθέτουν τον 
καταπληκτικό χώρο της Αρχαίας Πλωτινόπο-
λης (δυστυχώς ο χώρος δεν είναι επισκέψιμος).

Στον απέναντι λόφο, στέκει σε πείσμα των 
καιρών με τα αγέρωχα τείχη του, το Βυζαντινό 
κάστρο της πόλης, κατασκευασμένο τον 6ο αι-
ώνα επί Ιουστινιανού. Οθωμανικά μνημεία, όπως 
το μεγάλο τέμενος Βαγιαζήτ και πολλά νεοκλα-
σικίζοντα κτίρια, συναντά ο επισκέπτης στο κέ-
ντρο της πόλης και περιφερειακά του κάστρου. 
Τέσσερα μουσεία (Βυζαντινό, Λαογραφικό, Στρα-
τιωτικό και Εκκλησιαστικό) και μία Δημοτική Πι-
νακοθήκη (του Δημητρίου Ναλμπάντη), πλουμί-
ζουν την πόλη χρωματίζοντας τον αρχαιολογικό 
καμβά της Θρακικής Καστροπολιτείας. Δεν θα 
συνεχίσω με τα υπόλοιπα μνημεία της περιφέ-
ρειας του Διδυμοτείχου, καθώς βεβαίως και με 
την πλούσια και μοναδική γαστρονομία της πε-
ριοχής, θα σταθώ απλά σ’ ένα μοναδικό θέαμα 
που χαρακτηρίζει έντονα το λόφο του κάστρου, 
τα πολλά τεχνητά υπόσκαφα σπήλαια, για τα 
οποία θα παραθέσω λίγα στοιχεία παρακάτω.

Από την εργασία των Δέσποινας Μακροπού-
λου - Σταύρου Μπάζα - Γιώργου Ευφραιμίδη - 
Τζούλιας Καλπακλή διαβάζουμε, ότι εντός και 
εκτός του κάστρου του Διδυμοτείχου βρίσκονται 
εκατοντάδες λαξευμένα υπόσκαφα σπήλαια. Η 
ύπαρξη τόσο πολλών σπηλαίων οφείλεται, δι-
ότι ο λόφος του Κάστρου αποτελείται από μα-
λακό κοραλλιογενή ασβεστόλιθο. Τα υπόσκαφα 
αυτά δεν διερευνήθηκαν επαρκώς, παρά μόνο 
τα συνοδεύουν κάποιες εικασίες ερευνητών, οι 
οποίοι: «άλλοι τα θεωρούν προϊστορικά λαξεύ-
ματα, σχετιζόμενα με λατρευτικές πρακτικές και 
ιερούς χώρους των αρχαίων Θρακών, ενώ άλλοι 
τα θεωρούν βυζαντινές κατασκευές, προορισμέ-
νες να αποτελέσουν κελάρια ή δεξαμενές νερού 
των σπιτιών της εποχής» . Θα πρέπει επίσης να 
επισημάνουμε ότι πέραν των τεχνητών υπόσκα-
φων σπηλαίων, στις υπώρειες του λόφου του 

κάστρου, στη δυτική πλευρά: «ανοίγεται μία βα-
θιά σπηλιά, το Καγιάλι, με εντυπωσιακά στόμια 
και με πλήθος από σταλακτίτες και σταλαγμίτες».

Σχετικά με τη χρήση των υπόσκαφων, μέχρι 
σήμερα, τα περισσότερα από αυτά έχουν εμφα-
νή σημάδια που δεν αφήνουν αμφιβολίες για τη 
χρήση τους ως αποθηκευτικοί χώροι. Ιδιαιτέρως 
όμως δύο χώροι, ξεχωρίζουν για την ξεχωριστή 
μορφολογία τους, και όπως αναφέρει και ο Δρ. 
Θανάσης Γουρίδης: «προσομοιάζουν εμφανώς 
με χριστιανικό χώρο λατρείας. Ο μη δόκιμος 
προσανατολισμός δεν είναι ικανός από μόνος 
του να ανατρέψει την υπόθεση αυτή, καθόσον 
είναι σύνηθες να μην τηρείται ακριβής προσανα-
τολισμός σε λατρευτικούς χώρους λαξευμένους 
στο βράχο (π.χ. Καππαδοκία). Υπάρχει υπόσκαφο 
κάτω από τον πύργο της Βασιλοπούλας, όπου 
στο βόρειο χώρο του να έχει τρεις μικρές κόγχες 
στο ανατολικό τοίχωμά του, τη μία δίπλα στην 
άλλη και με τη μεσαία λίγο μεγαλύτερη από τις 
δύο ακριανές, παραπέμπει επίσης στη χριστιανι-

κή λατρεία. Ο προβληματισμός, μας οδήγησε να 
κάνουμε έρευνα σχετικά με την παρουσία θρη-
σκευτικών χώρων στο Διδυμότειχο. Από αυτήν 
προέκυψε ότι οι Καντακουζηνός και Γρηγοράς 
στον 14ο αιώνα πράγματι αναφέρουν μονα-
στήρια στην περιοχή. Μεταξύ άλλων κατονο-
μάζονται δύο, η μονή της Οδηγητρίας κοντά 
στο Διδυμότειχο και η μονή του Σωτήρος Πα-
ντοκράτορος μέσα στο κάστρο. Αυτό φυσικά δε 
σημαίνει ότι ήταν και τα μόνα».

Μετά την επικράτηση του Ανδρονίκου Γ΄ 
στον πρώτο εμφύλιο πόλεμο των Παλαιολό-
γων (1321-1328), έναντι του παππού του Αν-
δρόνικο Β ,́ ο πρώτος εκτοπίζει τον Θεόδωρο 
Μετοχίτη (πρωθυπουργό του δευτέρου), σε μία 
από τις μονές του Διδυμοτείχου, για την οποία 
ο Μετοχίτης αναφέρει ότι: «διέμεινε σε κάποια 
μονή, που είναι η πρώτη ανάμεσα σε άλλες μο-
νές». Ο Θεόδωρος Μετοχίτης είναι και ο συγ-
γραφέας του βίου του μοναχού και μετέπειτα 

αγίου Ιωάννη του Νέου, ο οποίος ασκήτεψε σε 
σπήλαια της περιοχής.

Από τα παραπάνω λοιπόν προκύπτει ότι και 
ο μοναχισμός έχει μακρά παράδοση και παρου-
σία στην περιοχή του Διδυμοτείχου, και αν λά-
βουμε υπόψη και τα πολλά υπόσκαφα σπήλαια, 
καταλαβαίνουμε γιατί ταυτίζεται σε πολλές πε-
ριπτώσεις το Διδυμότειχο με την Καππαδοκία.

Ας δούμε όμως πως περιγράφει ο Νικηφόρος 
Γρηγοράς μαζί με την ιστόρηση των γεγονότων 
που αφορούν τον πρώτο εμφύλιο των Παλαιο-
λόγων (1321-1328) τα υπόσκαφα σπήλαια, που 
υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν βεβαίως 
στο κάστρο του Διδυμοτείχου: «Την επομένη, 
έπεισαν το νεαρό βασιλέα (Ανδρόνικο Γ΄) οι 
γύρω του και τον έστειλε (τον κυβερνήτη της 
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο, θείο του και υπο-
στηρικτή του παππού του) στο Διδυμότειχο, για 
να τον φυλακίσουν σε ειρκτή (βαριά καταδίκη σε 
φυλάκιση) φοβερή και βασανιστικότατη. Γιατί η 
κορυφή που εξέχει από την πολίχνη του Διδυμο-

τείχου είναι όλη μια πέτρα, την οποία οι κάτοικοι, 
επειδή βρήκαν ότι είναι κατάλληλη για να λα-
ξεύεται, την κούφωσαν με υπόγειες δεξαμενές 
και φρέατα, που δέχονταν τα νερά της βροχής».

Ωστόσο: «η όλη εικόνα του συμπλέγματος, 
καθώς και τα μοναδικά έως τώρα υπόσκαφα 
με λατρευτική μορφολογία, προκαλούν τερά-
στιο ενδιαφέρον και θα πρέπει κάποια στιγμή 
να ερευνηθούν σε βάθος, καθώς το πλήθος 
των επιφανειακών κινητών ευρημάτων που πε-
ρισυλλέγονται τα τελευταία χρόνια στο λόφο 
του κάστρου δημιουργούν βάσιμες ελπίδες, ότι 
διατηρούνται ακόμη πολλές πληροφορίες για 
την ιστορία του τόπου που θα συμπληρώσουν 
τις γνώσεις μας για το Διδυμότειχο».

Ο Διδυμοτειχίτης φιλόλογος και λογοτέχνης 
Βασίλειος Σιναπίδης στο κείμενό του "Το Πελα-
σγικό Διδυμότειχο", αναφέρει ότι τα υπόσκαφα 
σπήλαια του κάστρου εντυπωσίασαν και τον 
μεγάλο Έλληνα αρχαιολόγο Σπυρίδωνα Μαρι-

νάτο. Συγκεκριμένα ο Σιναπίδης κάνοντας χρή-
ση του λογοτεχνικού του ταλέντου, γράφει τα 
εξής: «Κείνο, όμως, που εντυπωσίασε τον καθη-
γητή Μαρινάτο είναι οι περίφημες σπηλιές, που 
είναι σκαλισμένες βαθιά στο μαλακό βράχο του 
φρουρίου με πρωτόγονα νεολιθικά εργαλεία, 
όπως ήταν σφυριά και κοπίδια από πυρίτη λίθο. 
Οι σπηλιές αυτές είναι πρωτόγονες κατοικίες, με 
κολόνες πέτρινες στο εσωτερικό τους, που είναι 
κι αυτές λαξευτές και πρόσθετες, με σκαλιστές 
εσοχές και βαθουλώματα σαν ράφια, όπου το-
ποθετούσαν οι Πελασγοί τους λύχνους κι άλλα 
σκεύη, βρέθηκαν όστρακα αγγείων στις ανασκα-
φές. Οι σπηλιές αυτές, που είναι πολυάριθμες κι 
όλες στη μεσημβρινή πλαγιά του λόφου, για να 
μη μπαίνει μέσα το Θρακιώτικο ξεροβόρι που 
θερίζει και πιρουνιάζει τα κορμιά».

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, ένα κλιμά-
κιο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου εργάζεται 
επάνω στο κάστρο του Διδυμοτείχου, έχοντας 
επίκεντρο τον καθαρισμό και τη συντήρηση υπό-
σκαφων σπηλαίων. Όσοι φίλοι έλαβαν μέρος 
στον ιστορικό περίπατο που διοργάνωσε ο Σύλ-
λογός μας (Καστροπολίτες - Γνώση και Δράση) 
στις 23 Οκτωβρίου 2022 βίωσαν μία ευχάριστη 
έκπληξη, καθώς πρώτη φορά μετά από πολλά 
χρόνια είδαν ένα κάστρο καθαρό από βλάστη-
ση, όπου μπόρεσαν να διακρίνουν πάρα πολλά 
υπόσκαφα σπήλαια και σε πολλά από αυτά να 
εισέλθουν και να βιώσουν μία πρωτόγνωρη 
εμπειρία. Θα σταθώ μόνο σ’ ένα υπόσκαφο (το 
οποίο οι Καστροπολίτες ονομάσαμε εργαστήρι 
οινοποιίας), στο οποίο ο επισκέπτης μπαίνοντας 
αντικρίζει έναν λαξευμένο στο βράχο ληνό, κα-
θώς και βαθουλώματα στους πλαϊνούς τοίχους, 
τα οποία χρησιμοποιούνταν για την τοποθέτηση 
μεγάλων πήλινων αγγείων (κιούπια) όπου απο-
θηκεύονταν το κρασί.

Κλείνοντας το παρόν κείμενο, θα ήθελα να 
τονίσω, ότι δυστυχώς δεν υπήρξε η απαραίτητη 
μέριμνα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κρά-
τους, ώστε να καταστεί το Διδυμότειχο μία πό-
λη ανοιχτό αρχαιολογικό μουσείο. Η δυναμική 
του όμως είναι τεράστια, σε βαθμό που ο επι-
σκέπτης εντυπωσιάζεται από τη μνημειακή και 
φυσική ομορφιά του. Για το λόγο αυτό προτείνω 
ανεπιφύλαχτα σε δασκάλους και μαθητές κα-
θώς και σε όλο τον κόσμο, να επισκεφθούν την 
ιστορική Καστροπολιτεία της Θράκης, να γνω-
ρίσουν το ζεστό καλωσόρισμα των κατοίκων, να 
γευθούν τις υπέροχες γεύσεις, να αναπνεύσουν 
τον πεντακάθαρο αέρα και να κάνουν ένα ταξίδι 
πίσω στο χρόνο, όπου θα αντικαταστήσουν το 
Διδυμότειχο blues με το Διδυμότειχο choose!!!

Για περισσότερε πληροφορίες σχετικά με 
την ιστορία και τα μνημεία του Διδυμοτείχου: 
kastropolites.com , fb: ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ-Γνώ-
ση και Δράση. Ο Σύλλογος μας αναλαμβάνει δω-
ρεάν εθελοντικές περιηγήσεις στην πόλη και στο 
κάστρο του Διδυμοτείχου

ΤΟΥ ΙΩΆΝΝΗ Ά. ΣΆΡΣΆΚΗ 
(ΚΆΣΤΡΟΠΟΛΙΤΗ) 
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 SUDoKU
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7 3 5 9
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2 1 3

6 1

7 9 2
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.61)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.70)

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

5 8

3 2 1 7

9 4 2

8 2 5 1

3 1 8 5

9 6 4 8

4 1 8

6 3 5 9

3 1

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.51)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Τροχονόμος σταματάει ένα αυτοκίνητο….

Με ύφος λέει στον οδηγό ενώ αρχίζει να γράφει:

-Σπασμένο δεξιό φανάρι  μπροστά, σπασμένο 

φλας πίσω, τρύπια εξάτμιση, σε βλέπω μέχρι στιγ-

μής, γύρω στα 450 ευρώ….

-Δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά, πες μου απλά 

πότε θα είναι έτοιμο !

* * * * * *

Η Λέλα μια 18χρονη που μόλις τέλειωσε το Λύ-

κειο ομολογεί στον πατέρα της ότι είναι έγκυος. Ο 

πατέρας της έξαλλος την πατάει δυο χαστούκια. 

Μετά από λίγη συζήτηση  ο μπαμπάς συμφωνεί 

να δει τον ένοχο για την εγκυμοσύνη για να συζη-

τήσουν την κατάσταση.

Την Κυριακή το πρωί καταφθάνει ο ένοχος νεα-

ρός. Ο πατέρας της κοπέλας τον βλέπει να οδηγεί 

μια 500ρα Μερσεντές ντυμένος με μια πανάκριβη 

κουστουμιά, χρυσό ρολόι κλπ.

Μπαίνει στο σπίτι ο νέος του βάζουν ποτό και 

ξεκινά η κουβέντα…

– Ακούστε κύριε, λέει ο νεαρός.. Για γάμο δεν γί-

νεται κουβέντα με τίποτε, δεν είμαι έτοιμος…

 – Σοβαρά μιλάς; Απαντάει ο πατέρας.

– Όμως αν το παιδί είναι αγόρι, του δίνω δύο 

εργοστάσια μου, ένα στην Κόρινθο που κάνει ζυ-

μαρικά και ένα στην Θεσσαλονίκη που φτιάχνει πα-

πούτσια.  Του δίνω επίσης δύo πολυκατοικίες στην 

Κηφσιά για τα νοίκια, δύο εξοχικά στη Νάξο, τρία 

εξοχικά στην Χαλκιδική και μία Φεράρι.

Αν είναι κορίτσι, βέβαια, δεν μπορώ να δώσω 

τα εργοστάσια γιατί πως θα τα δουλεύει, αλλά τα 

αντικαθιστώ με δέκα πολυκατοικίες στα βόρεια 

προάστια και κάμποσα άλλα ακίνητα για προίκα.. 

Αν όμως η κοπέλα αποβάλει…

Και απαντά ο πατέρας πριν ολοκληρώσει ο νε-

αρός την κουβέντα του:

– Ωωωω μη σκας παιδί μου, αν αποβάλει στη 

φέρνουμε και την ξαναφήνεις έγκυο…

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Δημήτρης…: ηθοποιός.
7. Πορτ…: λιμάνι της Αιγύπτου.
12. Η παραλία.
14. Σώμα Εφοδιασμού και Μεταφορών.
15. Συνδικαλιστικά αρχικά.
16. Το ταμείο ασφάλισης των καπνερ-
γατών (αρχικά).
17. Ξύλο από πεύκο.
19. Το όνομα της ηθοποιού Σκιαφίνο.
21. Οπτικές… κολόνες.
22. Παλιά γυμναστικά αρχικά.
24. … Κλάπτον: τραγουδιστής.
25. Διάσημη σκυλίτσα.
27. "… ασμάτων": βιβλίο που μετάφρα-
σε ο Σεφέρης.
29. Οι οποίες (αρχ.).
30. Πάνε με τις… μάρες.
32. Εντούτοις (αρχ.).
34. Ξένο μέτρο αγροτικών εκτάσεων.
36. … Μπιτς: η αμερικάνικη Ριβιέρα.
38. Τραγικό… σήμα.
40. Τα αρχικά του ολυμπιακού σταδίου.
42. Γιατρειά, θεραπεία.
44. Έγραψε τις "Ακυβέρνητες πολιτείες".
46. Ηρωίδα της δημοτικής μας παρά-
δοσης.
48. "Σκιά" βασιλιάδων.
49. Αστερισμός και η Μικρή.
51. Σπασμένη… οθόνη.
52. Ταλαιπωρούν… πόδια.
54. Λιμνοθάλασσα σε μικρό κοραλλι-
ογενές νησί.
56. Όχημα με… πιάτσα.

-- Συστατικά --

• 1 φλιτζάνι τσαγιού τραχανάς ξυνός
• 4 φλιτζάνια νερό
• 150 γραμμάρια φέτα κομμένη σε κυβάκια
• 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
• αλάτι
• πιπέρι

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Παραδοσιακή ελληνική συνταγή είναι ο τραχανάς, 

ιδανικός για τον χειμώνα και το κρύο. Εδώ χρησιμο-
ποιούμε έτοιμο ξινό τραχανά από το σούπερ μάρκετ, 
αν και να ξέρετε ότι μπορείτε να φτιάξετε και τρα-
χανά μόνοι σας! Άλλωστε ο τραχανάς είναι σπιτικό 
ζυμαρικό. Η παρακάτω συνταγή είναι για 4 άτομα 
και τρώτε το πολύ σε 20 λεπτά.

• Βάζουμε 4 φλυτζάνια νερό σε μια κατσαρόλα και το 
βράζουμε. Αν θέλετε να είναι πιο νερουλή η σούπα, 
προσθέστε κι άλλο ένα ποτήρι.

• Όταν το νερό βράσει, προσθέτουμε τον τραχανά, το 
ελαιόλαδο και αλάτι και ανακατεύουμε συνεχώς για 
να μην κολλήσει στο κάτω μέρος της κατσαρόλας.

• Κόβουμε τη φέτα σε κυβάκια. Το πόση φέτα θα βά-
λετε τελικά εξαρτάται από σας.

• Μόλις το μείγμα αρχίζει να βράζει, προσθέτουμε τη 
φέτα και ανακατεύουμε συνεχώς για να γίνει ομο-
γενές το μείγμα.

• Δοκιμάζουμε αν χρειάζεται παραπάνω αλάτι.
• Δε σταματάμε να ανακατεύουμε.
• Σε 15 λεπτά, η σούπα μας με τον τραχανά θα αρχί-

σει να χυλώνει.
• Κατεβάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και η 

σούπα τραχανά με φέτα είναι έτοιμη.
• Σερβίρουμε τον τραχανά ζεστό και αν θέλουμε προ-

σθέτουμε πιπέρι και λίγα κρουτόν ή ψημένο ψωμάκι 
σε κυβάκια όπως στη φωτογραφία της συνταγής.

• Καλή όρεξη.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Τραχανάς σούπα με φέτα

Κάθετα
1. Φαρμακευτικό δισκίο.
2. Θερμή παράκληση.
3. Πολεμικό όχημα.
4. Μισή… τομή.
5. Η άρνηση της ύπαρξης Θεού.
6. Σκανδιναβικές αερογραμμές.
7. Δικάστηκε μαζί με το Βαντσέτι.
8. Δηλώνει προτροπή.
9. Η Αφροδίτη των Βαβυλωνίων.
10. Πολύ μικρό παιδί.
11. Μικρό ξύλινο υποστήριγμα.
13. "Λουκής…": έργο του Δημήτρη Βικέλα.
18. Παλιά, Ισραηλινή πρωθυπουργός.
20. Μάρκα αυτοκινήτων.
23. Αναστασία βαφτίστηκε.
26. Ανάκτορο (ξ.λ.).
28. Η μητέρα χαϊδευτικά.
31. Ο έσχατος βαθμός.
33. Μια από τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ.
35. Κακή… διαγωγή.
37. Σύνθεσε τις "Ουγγρικές ραψωδίες".
39. Έλληνας σκιτσογράφος.
41. Το νερώνει ο… υποχωρητικός.
43. Επίρρημα… ακρίβειας.
44. Διακριτικότητα, λεπτότητα.
45. Μυτερή άκρη (αρχ.).
47. Φημισμένη για την ομορφιά της κόρη του 
Εύρυτου.
50. Η σύζυγος (αρχ.).
53. Συνεχόμενα στην… ύπαρξη.
55. Ένδειξη κλειστού διακόπτη (ξ.λ.)
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Ξεκινά στο Κατάρ η μεγα-
λύτερη γιορτή ποδοσφαίρου 
στον πλανήτη. Οι εκτιμήσεις και 
οι προβλέψεις ειδικών και μη 
για την έκβαση του Μουντιάλ 
δίνουν και παίρνουν. Στη συζή-
τηση αυτή αποφάσισε να εισέλ-
θει διεθνής ερευνητική ομάδα 
η οποία ανέπτυξε ένα υβριδικό 
στατιστικό μοντέλο. Το μοντέλο 
στατιστικής ανάλυσης το εμφύ-
τευσε σε έναν υπερυπολογιστή 
ο οποίος εξέδωσε τις εκτιμήσεις 

του για την έκβαση των αγώνων 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύμφωνα με τον υπερυπο-
λογιστή το φαβορί της φετινής 
διοργάνωσης είναι η Βραζιλία 
ακολουθούμενη ως δεύτερη πι-
θανή νικήτρια από την Αργεντι-
νή. Ο υπερυπολογιστής προβλέ-
πει τελικό Βραζιλίας-Αργεντινής 
ζευγάρι που θα καθηλώσει το 
παγκόσμιο ενδιαφέρον σε περί-
πτωση που προκύψει. Ολλανδία, 
Γερμανία και η κά- τοχος 

του τροπαίου Γαλλία είναι σύμ-
φωνα με τον υπερυπολογιστή οι 
άλλες τρεις ομάδες που ξεχω-
ρίζουν με αυτή την σειρά και αν 
οι εκτιμήσεις του είναι σωστές οι 
δύο από τις τρεις αυτές ομάδες 
θα είναι οι χαμένες των ημιτε-
λικών αγώνων του Μουντιάλ.

Στην ανάλυση που κάνει ο 
υπερυπολογιστής λαμβάνει υπό-
ψη του στοιχεία για την σύνθεση 
της κάθε ομάδας, την αξία των 
παικτών στο ποδοσφαιρικό χρη-
ματιστήριο, πόσοι παίκτες κάθε 

ομάδας συμμετέχουν σε κορυ-
φαίες διοργανώσεις όπως το 
Τσάμπιονς Λιγκ αλλά λαμ-
βάνει επίσης υπόψη του και 
κοινωνικοοικονομικά κριτή-

ρια κάθε χώρας όπως τον 
πληθυσμό, το ΑΕΠ. Χρησιμο-

ποιώντας τεχνολογία μηχανικής 
μάθησης, ένα ραγδαία αναπτυσ-
σόμενο κλάδο της τεχνητής νο-
ημοσύνης, ο υπερυπολογιστής 
κάνει την επεξεργασία και ανά-
λυση των .Ο υπερυπολογιστής 
πραγματοποίησε 100 χιλιάδες 
φορές προσομοίωση του Μου-
ντιάλ αναμέτρηση προς αναμέ-
τρηση.

Naftemporiki.gr

Tο σχέδιο της NASA για μόνιμη αν-
θρώπινη παρουσία στο φεγγάρι πέρα-
σε στην τελική ευθεία με την δο-
κιμαστική αποστολή Artemis 
I που εκτοξεύτηκε την Τε-
τάρτη για να μεταφέρει 
τρία ανδρείκελα στον 
γύρο της Σελήνης.

Αρχικά θα προσπε-
ράσει τη Σελήνη, περ-
νώντας σε απόσταση 
μόλις 100 χιλιομέτρων 
από την επιφάνεια, πριν 
τεθεί στη συνέχεια σε τρο-
χιά γύρω της. Τελικά θα πάρει 
το δρόμο της επιστροφής για να επι-
στρέψει πέφτοντας με αλεξίπτωτο στον 
ωκεανό.

H NASA περιμένει να δοκιμάσει την 
αντοχή της θερμικής ασπίδας του Orion, 

το οποίο επιστρέφοντας στη Γη 
θα εισέλθει στην ατμόσφαι-

ρα με ταχύτητα σχεδόν 
40.000 χιλιομέτρων 
την ώρα, ή 32 φο-
ρές την ταχύτητα 
του ήχου, πολύ τα-
χύτερα από τις απο-
στολές που επιστρέ-

φουν από τον Διεθνή 
Διαστημικό Σταθμό.
Η πρώτη αποστολή του 

προγράμματος, κόστους 4,1 δισ. 
δολαρίων είναι σχεδιασμένη να δοκιμά-
σει τον πύραυλο SLS και την κάψου-
λα Orion στα όρια των δυνατοτήτων 

τους πριν η ίδια πτήση επαναληφθεί με 
αστροναύτες, πιθανώς το 2024.

Περίπου ένα χρόνο αργότερα,  ο SLS 
θα εκτοξεύσει ακόμα τέσσερις αστρο-
ναύτες, από τους οποίους οι δύο -μια 
γυναίκα και ένας μη λευκός- θα κατέ-
βουν μέχρι την επιφάνεια της Σελήνης.

Το ίδιο το Orion δεν έχει τη δυνα-
τότητα προσσελήνωσης, γι’ αυτό και 
η NASA συνεργάζεται με την SpaceX. 
Ενώ κινείται σε τροχιά γύρω από τη Σε-
λήνη, το Orion θα συνδεθεί με το σκά-
φος Starship της εταιρείας, στο οποίο 
θα μετεπιβιβαστούν οι δύο αστροναύ-
τες. Το φουτουριστικό σκάφος θα τους 
μεταφέρει στην επιφάνεια και μετά πίσω 
στο Orion για την επιστροφή στη Γη.

tanea.gr

Η πρόβα τζενεράλε για την επιστροφή της NASA 
στη Σελήνη 

Βρέθηκε στο 
μικρότερο ρυθμό 
ανάπτυξης από το 

1950

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα 
Έθνη, ο παγκόσμιος πληθυσμός 
θα ξεπεράσει τα 8 δισεκατομμύ-
ρια το Νοέμβρη 2022! Η Ινδία 
προβλέπεται πως θα ξεπεράσει 
την Κίνα ως η πολυπληθέστερη 
χώρα στον κόσμο μέσα στο 2023.

Σε λίγες μέρες αναμένουμε 
τη γέννηση του όγδοου δισεκα-
τομμυριοστού κατοίκου της Γης. 
Είναι μία περίσταση για να γιορ-
τάσουμε τη διαφορετικότητά μας, 
να αναγνωρίσουμε την κοινή αν-
θρωπιά μας και να θαυμάσου-
με τις εξελίξεις στον τομέα της 
υγείας οι οποίες έχουν επεκτείνει 
τη διάρκεια ζωής μας και έχουν 

μειώσει δραματικά τους δείκτες 
θανάτων σε εγκύους και βρέφη. 
Την ίδια στιγμή, είναι μία υπεν-
θύμιση για την κοινή μας ευθύνη 
στη φροντίδα του πλανήτη και μια 
στιγμή για να αναλογιστούμε πού 
αποτυγχάνουμε ακόμα στις υπο-
χρεώσεις μας απέναντι στους άλ-
λους. – Antonio Guterres, Γενικός 
Γραμματέας Ηνωμένων Εθνών

Ο παγκόσμιος πληθυσμός 
βρέθηκε στο μικρότερο ρυθμό 
ανάπτυξης από το 1950 και έχει 
πέσει κάτω από το 1% το 2020. 
Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για 
8.5 δισεκατομμύρια ανθρώπους 
το 2030 και 9.7 δισεκατομμύρια 

το 2050. Στο απόγειό του αναμέ-
νεται να φτάσει το 2080 με 10.4 
δισεκατομμύρια και θα παραμεί-
νει εκεί μέχρι το 2100.

Το ποσοστό των ηλικιών 65 
και άνω αναμένεται να αυξηθεί 
από το 10% το 2022, στο 16% 
το 2050 και θα είναι το διπλάσιο 
από τον αριθμό των παιδιών κά-
τω των 5 ετών.

Η μέση διάρκεια ζωής 
του ανθρώπου ήταν 72.8 
ετών το 2019, μία βελτί-
ωση 9 ολόκληρων ετών 
από το 1990. Το 2050 
αυτό το νούμερο αναμέ-
νεται να φτάσει τα 77.2 έτη.

Ο παγκόσμιος πληθυσμός θα ξεπεράσει τα
 8 δισεκατομμύρια σε λίγες μέρες

“Προσοχή στα κινητά που σας 
κάνουν δώρο και ειδικά αν δεν εί-
ναι σφραγισμένα στην αρχική τους 
συσκευασία”, επεσήμανε ο Αερο-
ναυπηγός Μηχανικός και Ειδικός 
Πραγματογνώμονας Κώστας Λα-
καφώσης, καλεσμένος στην εκ-
πομπή του Φίλιππου Φιλιππα-
κόπουλου στη Ναυτεμπορική TV 
μιλώντας με αφορμή την υπόθε-
ση των υποκλοπών. Επειδή, όπως 
εξήγησε, ο ευκολότερος τρόπος 
παρακολουθήσεων ανάμεσα σε 
ιδιώτες είναι η “μόλυνση” της συ-
σκευής με κάποιο κακόβουλο λο-
γισμικό μέσω φυσικής πρόσβασης 
στη συσκευή. 

Άρα, εάν κάποιος μας κάνει 
δώρο μια συσκευή (και μάλιστα 
ήδη αποσφραγισμένη από τη συ-
σκευασία της και ενεργοποιημένη) 
ας είμαστε επιφυλακτικοί. Για τον 
ίδιο λόγο, όσοι έχουν λόγους 
να ανησυχούν για πι-
θανή επίθεση, ας 
μην αφήνουν πο-
τέ τη συσκευή του 
κινητού τους από 
τα μάτια τους, γιατί 
αρκούν μόνο μερικά 
λεπτά για κάποιον που 
θα πάρει τη συσκευή στα χέ-

ρια του και θα τη “μολύνει” με το 
κακόβουλο λογισμικό παρακο-

λούθησης.
Επιπλέον, ο ειδικός 

αναφέρθηκε και στα 
συστήματα antivirus 
ή σε ειδικές λει-
τουργίες “υψηλής 

προστασίας” που δι-
αθέτουν κάποια κινητά 

τηλέφωνα, τονίζοντας ότι αυτά 

όλα λειτουργούν και είναι χρή-
σιμα μόνο σε επίπεδο ιδιωτών. 
Προσφέρουν ένα ικανοποιητικό 
επίπεδο προστασίας π.χ. για έναν 
ηλικιωμένο ή για κάποιον άνθρω-
πο που δεν έχει μεγάλη εξοικεί-
ωση με την τεχνολογία και κιν-
δυνεύει ίσως από κάποια απάτη 
υποκλοπής των κωδικών της τρά-
πεζας, όμως τα συστήματα αυτά 
δεν είναι 100% ανίκητα. 

Τι να προσέχετε για να μην σας «μολύνουν» το 
κινητό με λογισμικό παρακολούθησης

Βραζιλία-Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ 
προβλέπει… υπερυπολογιστής τεχνητής νοημοσύνης

Science

Προσοχή στα 
κινητά που σας 
κάνουν δώρο

«Σε λίγες μέρες αναμένουμε τη γέννηση του όγδοου δισεκατομμυριοστού κατοίκου της Γης. Είναι 
μία περίσταση για να γιορτάσουμε τη διαφορετικότητά μας, να αναγνωρίσουμε την κοινή ανθρωπιά 

μας και να θαυμάσουμε τις εξελίξεις στον τομέα της υγείας οι οποίες έχουν επεκτείνει τη διάρκεια 
ζωής μας και έχουν μειώσει δραματικά τους δείκτες θανάτων σε εγκύους και βρέφη»

Antonio Guterres, Γενικός Γραμματέας Ηνωμένων Εθνών

Tο 
σχέδιο της 
NASA για 

μόνιμη ανθρώπινη 
παρουσία στο 

φεγγάρι

Ο 
υπολογιστής 
χρησιμοποιεί 

τεχνολογία μηχανικής 
μάθησης
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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

ΑΣΤΗΡ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
Λ. Δημοκρατίας 280  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 83000

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ALEXANDER
2ο χιλ. Αλεξ/πολης - Χιλής
Τηλέφωνο :  25510 89055

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΚ
Λ. Δημοκρατίας 458  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 28607

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Μαλγάρων 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551081455

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΛΩΤΙΝΗ 
Αγ. Παρασκευής 1  •  Διχ/χο 
Τηλέφωνο :  2553023400

ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε  •  Αλευροβιομηχανία
Τ.Θ. 1104  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551026259

ΚΥΚΛΩΠΑΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ Α.Ε. 
11ο χλμ  Αλεξ/πολης - Μάκρης -  Τ.Θ. 
317 Τηλέφωνο : 2551071271

GREEN COLA  •  Βιομηχανία Αναψυκτι-
κών - Λεπτή Ορεστιάδος 
Τηλέφωνο : 25520 81180

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ
Παραγωγή Επεξεργασία Γάλακτος
Τ.Θ. 49   Διδ/χο •  Τηλέφωνο : 25530 20020

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.
Εμπόριο Αεριούχων Ποτών
11ο χλμ  Αλεξ/πολης - Συνόρων
Τηλέφωνο : 2551051285

ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.
Βιομηχανία Αλλαντικών 
ΤΘ. 148  Β.Ι.Π.Ε. Άβαντος  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551081742-1

ΠΡΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Ν. Χιλή •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551039005

ΣΤΑΦΥΛΑΣ Β. & ΥΙΟΙ - ΓΩΝΙΑΔΗΣ Μ. ΟΕ
Λ. Δημοκρατίας 448  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 81230 & 61500

Καύσιμα

ΚΟΜΗΤΗΣ ΔΟΞΑΚΗΣ  
Θέρμανση - Κλιματισμός
Δ. Σολωμού 6  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551033133

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ GAS A.E.
Προμύθεια Φυσικού Αερίου
Λ. Κηφισίας  209  •  Μαρούσι
Τηλέφωνο :  2106141130

Φωτοβολταϊκά
Ενέργεια

Ακίνητα

ΧΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 
Κτηματομεσιτικό Γραφείο 
Ειρήνης 32  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  :  25510 38991

Ξενοδοχεία

ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ 
4ο χιλ Αλεξ/πολης - Χιλής  •  Τ.Θ 19 
Τηλέφωνο : 25510 89100

ΚΑΦΈ ΜΠΑΡ "ΔΕΛΦΊΝΙ" 
1ο χλμ Αλεξ/πολης - Χιλής
Τηλέφωνο : 2551087200 

Καφέ
Εστίαση

ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΣΙΜΟΣ 
Λ. Δημοκρατίας 27   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551034645

Μηχανές
Ποδήλατα

Γερανοί

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Πλ. Ελευθερίας 3  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 36645

Εμπόριο

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Α.Ε  •  Εμπόριο Εισαγωγές
6ο χλμ. Αλεξ/πολης  - Φερών
Τηλέφωνο : 25510 45250

ΑΦΟΙ ΑΥΓΙΔΗ Ο.Ε.Ε. 
Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 9  •  Διδ/χο  
Τηλέφωνο : 2553022489

ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Εμπόριο 
Δίκαια Έβρου

ΘΥΓ. ΧΑΡ. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εμπόριο Μεταχ. Αυτοκινήτων
3ο χλμ  Αλεξ/πολης  - Φερών
Τηλέφωνο : 2551026329

ΜΑΥΡΗΣ Α.Ε  •  Καλλυντικά - Ενδύματα
14ης ΜΑΙΟΥ 30 Β  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551023685

ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  •  Μεταξωτά
Βασ. Γεωργίου 199   •  Σουφλί  
Τηλέφωνο :  25540 22371

ΛΥΜΠΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Βιολογικά Προϊόντα
Αν. Θράκης 98  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :   25510 29716

ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΓΛΟΥ Α.Ε  •  Σπούπερ Μάρκετ
Κων/πόλεως 173 • Ορεστιάδα
 Τηλέφωνο :   2552022993

ΣΑΛΓΚΑΜΗΣ Σ. & ΥΙΟΙ ΟΕΕ
Αρτοποιεία - Ζαχαροπλαστική  
Λ. Δημοκρατίας 49  •  Αλεξ/πλη
 Τηλέφωνο :   2551024825

Tρόφημα
Ποτά

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επεξεργασία Ξυλείας
Φυλάκιο  •  Κυπρίνος
Τηλέφωνο : 2552095493

Ξυλεία

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε 
Βιομηχανία Ξύλου
Σωκράτη Οικονόμου 34 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 89810

ΓΛΥΣΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών
Ανδρονίκου 66  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 84111

''ΑΝΟΔΟΣ" ΠΡΑΣΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Ι. Καβύρη & Π. Φωτίου 75   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551020660

"ΟΡΟΣΗΜΟ"  ΡΟΥΦΟΣ Ε & ΣΙΑ
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Αν. Θράκης 52 & 14ης Μαΐου • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 23523

Φροντιστήρια

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ "ΕΞΕΛΙΞΗ"
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Ι. Δραγούμη 32   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551305123ΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ 

Ι. Καβύρη 42   •  Αλεξ/πολη  
τηλ: 25510 22123

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

POLYMEDICAL
Καραγκιοζίδης Β & Ξιωτίδης Β ΟΕ 
Λ. Δημοκρατίας 386   •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο :  25510 81914

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
14ης Μαΐου  77 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551 081414
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Επέτειοι

Ημέρα των Ενόπλων 
Δυνάμεων
Παγκόσμια Ημέρα Αλιείας
Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης
Παγκόσμια Ημέρα Χαιρετισμού

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 06:00

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 06:00

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
INTERCITY 16:05
Αλεξ/λη-ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
04:30 , 15:10
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη 
07:00, 18:39

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,  19:00 , 23:59
Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 
08.00, 11:30 , 16.00, 
18:45, 22:00
ΚΑΒΑλΑ - Αλεξ/ΠΟλη 
02:15 , 10:15, 14:30 ,18:30
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 
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ- ΔΙΔ/ΧΟ- ΣΟΥΦλΙ
-ΦεΡεΣ- Αλεξ/ΠΟλη 
05:45, 07:30, 09:00, 11:30, 
13:30 14:40, 16:30, 18:00, 
19:45
Αλεξ/ΠΟλη -ΣΑΠεΣ- ΚΟμΟΤηΝη
07:45,  09:00, 11:15, 13:00, 
16:00, 18:30, 20:10
ΚΟμΟΤηΝη -ΣΑΠεΣ-Αλεξ/ΠΟλη
07:20,  09:00, 11:00, 12:30, 
14:40,  19:00, 20:10 
Αλεξ/ΠΟλη-ΣεΡΡεΣ
15:00 - 19:30
ΣεΡΡεΣ-Αλεξ/ΠΟλη
15:00 - 19:30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις από το 
αεροδρόμιο της Αλεξανδρού-
πολης, μπορείτε να καλείτε 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: 08:05 - 11:30 - 20:50
ΤΡΙΤΗ: 08:05 - 11:30 - 20:50 
ΤΕΤΑΡΤΗ:  11:30 - 20:50
ΠΕΜΠΤΗ:  08:50 - 21:35
ΠΑΡΑΚΕΥΗ: 11:30 - 20:50
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:05 -11:30 - 20:50
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:30 - 20:50 
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ:06:15-09:50- 19:15
ΤΡΙΤΗ:  06:15 - 09:50 - 19:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:50 - 19:15
ΠΕΜΠΤΗ: 06:15 - 09:50 - 19:15
ΠΑΡΑΚΕΥΗ: 09:50 - 19:15

ΣΑΒΒΑΤΟ: 06:15 -09:50 - 19:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:50 - 19:15

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:45 - 15:05 - 21:40
ΤΡΙΤΗ: 08:45 - 20:15 
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:45 - 16:05 - 21:40
ΠΕΜΠΤΗ: 08:45 - 16:35 - 21:40
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:08:45-15:05- 21:40
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:45 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:45 - 15:05 - 21:40
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ:07:05 - 13:30 - 20:05
ΤΡΙΤΗ:  07:05 - 10:30
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:05 - 14:30 - 20:05
ΠΕΜΠΤΗ: 07:05 - 15:00 - 20:05
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:07:05-13:30- 20:05
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:05 - 10:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:05 - 13:30 - 20:05
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΤΡΙΤΗ 12:00- ΠΕΜΠΤΗ  18:05
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΤΡΙΤΗ 12:00 -ΠΕΜΠΤΗ  18:05

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
Αλεξανδρούπολης: 
2551356200
Σαμοθράκης:25510-41305 
και 41385 
Τηλ.Πρακτ.:25510 
38503,2551024694, 
2551083911

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Κελεμίδου Σ. - Παπάζογλου 
Χ. Κύπρου 20 (πλατεία παλιάς Δημαρχίας) 
✆2551082280
18:00-08:00 Ηλιάκη Βιζβύζη 7 & Μαζαρά-
κη ✆2551029367

ΦΕΡΕΣ 
Χατζή Δήμητρα. Τραϊανουπόλεως 3 
✆2555022744

ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 ✆2554023176 

ΔIΔYMOTEIXO
Καρακατσάνη Μ.-Bαφειάδου Κ. έναντι Νο-
σοκομείου ✆25530 25115

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Κουκλατζή Σμαρώ Βασ. Κων/νου 52 
✆2552027049

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

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

Δέσποινα, Καισαριανή, 
Μαρία, Μαριέττα, Μαριανός, 
Μαριανή, Μάριος, 
Παναγιώτης, Παναγιώτα

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, με το Τετράγωνο Ανάδρο-
μου Άρη-Ποσειδώνα σήμερα, πρέπει να 
αποφύγεις κουτσομπολιά, σοβαρές συ-
ζητήσεις κάθε είδους και νέα ξεκινήμα-
τα! Επίσης, μην πιστεύεις μεγάλα λόγια 
και υποσχέσεις και οφείλεις να προσέ-
ξεις όσο μπορείς τις μετακινήσεις σου! 
      
ΤΑΥΡΟΣ
Φίλε Ταύρε, σήμερα λόγω της όψης 
του Τετραγώνου Ανάδρομου Άρη-Πο-
σειδώνα, οφείλεις να προσπαθήσεις 
ουσιαστικά, ώστε να προστατέψεις τα 
κεκτημένα σου και κυρίως τις αξίες σου! 

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, το Τετράγωνο Ανά-
δρομου Άρη-Ποσειδώνα, σε αφορά 
άμεσα και οφείλεις να αποφύγεις τις 
παγίδες! Πρέπει οπωσδήποτε να κρα-
τήσεις χαμηλά τις προσδοκίες σου και 
τις ελπίδες σου, ώστε να μην πέσεις 
σε εξιδανικεύσεις και μεγάλες απογο-
ητεύσεις κατά την διάρκεια της σημε-
ρινής ημέρας!       

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, με το σημερινό Τετρά-
γωνο Ανάδρομου Άρη-Ποσειδώνα, μην 
εμπιστεύεσαι χωρίς λογική την διαίσθη-
ση σου, διότι ενδεχομένως να σε προ-
δώσει σήμερα! Προσπάθησε να βασί-
ζεσαι σε αντικειμενικά κριτήρια, πριν 
από κάθε σου δράση, απόφαση και 
κυρίως, σε κάθε σου διαπροσωπική 
συναναστροφή!

ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα, με το Τετράγωνο Ανάδρο-
μου Άρη-Ποσειδώνα σήμερα, οφείλεις 
να είσαι προετοιμασμένος, για ορισμέ-
νες μικρές απογοητεύσεις, οι οποίες 
προέρχονται από τον φιλικό τομέα! 
Ωστόσο, μην αγχωθείς, αφού τα προ-
βλήματα, θα είναι παροδικά!      

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε, σήμερα το Τετρά-
γωνο Ανάδρομου Άρη-Ποσειδώνα, σε 
επηρεάζει πάρα πολύ και για τον λό-
γο αυτό, οφείλεις να είσαι ιδιαίτερα 
προσεκτικός!   

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ, με το Τετράγωνο Ανά-
δρομου Άρη-Ποσειδώνα, πρέπει να εί-
σαι πολύ προσεκτικός, σε θέματα που 
έχουν να κάνουν με τις μετακινήσεις 
σου και τον κοινωνικό σου περίγυρο!     

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, με το Τετράγωνο 
Ανάδρομου Άρη-Ποσειδώνα, οφεί-
λεις να γίνεις περισσότερο καχύπο-
πτος με τους άλλους και να μάθεις να 
μην βασίζεσαι, στα λόγια τους, διότι 
κρύβονται πολλά από πίσω! Φρόντι-
σε να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός στις 
εκτιμήσεις σου και να είσαι προετοι-
μασμένος, για αποκαλύψεις κρυφών 
εχθρών και αντιπάλων!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, το Τετράγωνο Ανά-
δρομου Άρη-Ποσειδώνα, πλήττει ση-
μαντικά τις διαπροσωπικές σου σχέσεις 
και συναναστροφές! Ενδεχομένως, να 
αναγκαστείς να βιώσεις μεγάλες απο-
γοητεύσεις, αφού οι άλλοι δεν ανταπο-
κρίνονται στις προσδοκίες σου!  

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, με το Τετράγωνο 
Ανάδρομου Άρη-Ποσειδώνα, θα νιώ-
σεις φορτωμένος και αρκετά αγχωμέ-
νος από τα τρεξίματα της καθημερινό-
τητας σου, κυρίως για πρακτικά θέματα!   

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, το Τετράγωνο Ανά-
δρομου Άρη-Ποσειδώνα την σημερινή 
ημέρα, σίγουρα θα ενισχύσει την δημι-
ουργικότητά σου και την λάμψη σου, 
γεγονός που θα επικεντρώσει όλα τα 
βλέμματα του θαυμασμού, επάνω σου!

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, σήμερα που πραγματοποι-
είται το Τετράγωνο Ανάδρομου Άρη-
Ποσειδώνα, οφείλεις να είσαι πολύ 
προσεκτικός! Θα αναγκαστείς να ανα-
θεωρήσεις καταστάσεις και συγκυρίες 
στον τομέα του σπιτιού και της οικογέ-
νειας και να κάνεις εκ νέου εκτιμήσεις!

ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Χρυσή ευκαιρία!!
Πωλείται Μονοκατοικία (Ισόγειο και 1ος όρο-
φος)στην χώρα Σαμοθράκης με υπέροχη θέα 
το θρακικό πέλαγος 100 μέτρα από την κε-
ντρική πλατεία. Έχει ανακαινιστεί το 2010 , κα-
τάλληλη για παραθεριστική κατοικία ή και για 
εκμετάλλευση. Αποτελείται από δύο υπνο-
δωμάτια , σαλόνι, κουζίνα και 2 μπάνια. Το 
συνολικό του εμβαδόν είναι 74 τ.μ.
Πλήρως τακτοποιημένο και με ταυτότητα 
κτιρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλέ-
φωνα 6978021200  & 6909172502
Τιμή πώλησης  57.000€

Καλαμάκια: 
Εναλλακτικές ιδέες για 
να τα χρησιμοποιήσετε 
μέσα στο σπίτι

Οργανώστε τα κοσμήματά σας
Σας την σπάει όταν τα κολιέ και τα βρα-

χιόλια σας γίνονται… κουβάρι; Κι όμως μπο-
ρείτε να το αποτρέψετε εύκολα με ένα κα-
λαμάκι. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε 
είναι να ανοίξετε το κούμπωμά του κολιέ 
και να περάστε τη μια πλευρά της αλυσί-
δας μέσα στο καλαμάκι. Στη συνέχεια, κλεί-
στε ξανά το κούμπωμα. Αν η αλυσίδα του 
κολιέ είναι πιο κοντή κόψτε το καλαμάκι. 
Φυσικά, μπορείτε να κάνετε το ίδιο κόλπο 
για να βάλετε σε τάξη και όσα βραχιόλια 
σας διαθέτουν αλυσίδα.

Έχετε τόσα πολλά αξεσουάρ που δεν 
ξέρετε πού να τα βάλετε; Δείτε εδώ πώς 
θα φτιάξετε ένα υπέροχο πιάτο για τα κο-
σμήματά σας.

 Αφαιρέστε εύκολα τα κουκούτσια 
από τα κεράσια και τις ελιές

Δεν έχετε προμηθευτεί το σχετικό ειδικό 
εργαλείο; Κανένα πρόβλημα! Χρησιμοποιή-
στε ένα απλό, καθημερινό καλαμάκι: αφαι-
ρέστε τα κοτσάνια (εφόσον έχουν), πιέστε 
το καλαμάκι βαθιά στην σάρκα του καρπού 
και σπρώξτε το κουκούτσι προς τα έξω.

Φτιάξτε ατομικές μερίδες
Χρησιμοποιώντας ένα καλαμάκι μπο-

ρείτε πολύ εύκολα να φτιάξετε ατομικές 
μερίδες από κάθε είδους σκόνη. Πιο συ-
γκεκριμένα αν θέλετε να πάρετε μαζί σας 
στη δουλειά λίγο αλάτι για να ρίξετε στη 
σαλάτα σας, λίγο πιπέρι ή ζάχαρη μπορεί-
τε να το κάνετε με τον εξής τρόπο. Πάρτε 
ένα καλαμάκι, κόψτε το σε 2 ή 4 ίσα μέρη. 
Πάρτε ένα κομμάτι αντικολλητικό χαρτί και 
βάλτε το πάνω στο καλαμάκι. Με το σίδερο 
σιδερώστε τη μια άκρη από το καλαμάκι. 
Αυτή θα σφραγίσει. Ρίξτε μέσα στο καλα-
μάκι τη σκόνη που θέλετε και κλείστε το με 
τον ίδιο τρόπο. Ο λόγος που δεν σας λέμε 
να σιδερώσετε κατευθείαν το πλαστικό εί-
ναι φυσικά αυτονόητος.

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ
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Για 2ο συνεχόμενο εντός 
έδρας ματς – “γιορτή” ο Άθλος 
Ορεστιάδας με την εκπληκτική 
συμπαράσταση περίπου 2.500 
φιλάθλων του Έβρου που γέ-
μισαν ξανά το νέο κλειστό Γυ-
μναστήριο Ορεστιάδας «Ν. 
Σαμαράς» δημιουργώντας συ-
γκλονιστική ατμόσφαιρα, έβαλε 
πολύ… δύσκολα σε ένα ακόμη 
φαβορί του τίτλου.

Παρά το αρχικό προβάδισμα 
της ομάδας μας με 1-0 σετ, ο 
πρωταθλητής Ελλάδας Πανα-
θηναϊκός, εκμεταλλευόμενος κά-
ποια διαφορετικά «πρόσωπα» 
του Άθλου αντέδρασε και μο-
λονότι … ίδρωσε, κατάφερε με 
τον Κουβανό σουπερστάρ, Ερ-
νάντεζ να κάμψει με 2-3 (25-20, 
16-25, 17-25, 25-22, 12-15) την 

σκληροτράχηλη αντίδραση των 
αθλητών του Ηλία Κρεούζη, που 
για ένα ακόμη παιχνίδι «κατέθε-
σαν» τη ψυχή τους στο γήπεδο 
και «έκοψαν» βαθμό από έναν 
πανίσχυρο αντίπαλο.

Με τη δύναμη των πάνω από 
2000 φίλων του ο Άθλος ξεκί-
νησε πολύ δυνατά το ματς και 
με το σερβίς του Ριζόπουλου 
και εντυπωσιακό μπλοκ του Αλ-
γκούλ προηγήθηκε με 4-.1, αλ-
λά ο Παναθηναϊκός από λάθη 

των γηπεδούχων μείωσε σε 9-7. 
Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν 
11-11 με μπλοκ του Κόβαρ, αλ-
λά και πάλι οι ακρίτες με πίεση 
στο σερβίς και δυο σερί πόντους 
του Γκλαντστόουν Τζούρνιορ ξέ-
φυγαν ξανά με 16-13. Με λάθη 
του Ερνάντεζ και κερδισμένες 
κόντρα επιθέσεις τα παιδιά του 
Ηλία Κρεούζη ανέβασαν τη δια-
φορά στο 22-17 για να φτάσουν 
με μπλοκ του Αλγκούλ στον Ερ-
νάντεζ στην κατάκτηση του 1ου 
σετ, 25-21 με 1-0.

Στο 2ο και 3ο σετ ο Παναθη-
ναϊκός πίεσε με το σερβίς του, 
κατάφερε να δημιουργήσει σο-
βαρά προβλήματα στην υποδο-
χή μας, με αποτέλεσμα να δυ-
σκολέψει τον Κασαμπαλή στην 
οργάνωση του παιχνιδιού, δίνο-

ντας έτσι την ευκαιρία στους φι-
λοξενούμενους με Ρανγκέλ και 
Ερνάντεζ να βάλουν τις βάσεις 
για την ανατροπή , παίρνοντας 
προβάδισμα με 1-2 σετ.

Στο δ’ σετ έγινε μεγάλη μά-
χη 7-7, ο Άθλος απείλησε με το 
σερβίς του την υποδοχή του Πα-
ναθηναϊκο, από το καλό μοίρα-
σμα του Κασαμπαλή σε Γκλα-
ντστόουν Τζούνιορ, Αλγκούλ και 
Γκένοφ, κατάφερε να προηγηθεί 
16-14. Από κει και πέρα η ομάδα 

μας, έχοντας κεφάλι στο σκορ, 
παρά τις απειλητικές διαθέσεις 
των πρωταθλητών που μείωσαν 
τρις στον πόντο, 18-17 και 20-
19 κατάφερε από το21-19 να 
φτάσει στο 23-19 και με 25-22 
να ισοφαρίσει 2-2 και να διεκ-
δικήσει τη νίκη στη ρουλέτα του 
τάι μπρέικ.

Στο 5ο σετ ο Παναθηναϊκός 
μπήκε δυνατά προηγήθηκε με 
επίθεση του Ερνάντεζ 5-8, ο 
Άθλος μείωσε στον πόντο 10-
9, αλλά ο Κουβανός με έναν άσο 
έφερε και πάλι τη διαφορά στο 
+3 για τους φιλοξενούμενους, 
9-12. Σε μια φάση διαρκείας ο 

Φράγκος τελείωσε την επίθε-
ση 9-13, ο Ρανγκέλ έφερε τους 
«πράσινους» σε σετ μπολ 11-14 
για να φτάσουν έστω και δύσκο-
λα στο δίποντο και το 2-3.

Οι πόντοι του Άθλου Ορε-
στιάδας προήλθαν: 3 άσσοι, 12 
μπλοκ, 44 επιθέσεις, 36 λάθη 
αντιπάλων και οι πόντοι του Πα-
ναθηναϊκού Α.Ο. οι πόντοι προ-
ήλθαν: 8 άσσοι, 12 μπλοκ, 54 
επιθέσεις, 33 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 2-3 (25-20, 16-25, 

17-25, 25-22, 12-15) σε 144΄.
ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Ηλίας 

Κρεούζης): Γκλαντστόουν 11π. 
(8/12επ., 2 μπλοκ, 1 άσσος), Κάιο 
ντε Πρα 13 (11/36επ., 1 μπλοκ, 1 
άσσος), Κασαμπαλής 3 (3/5επ.), 
Αλγκούλ 9 (3/11επ., 6 μπλοκ), 
Ριζόπουλος 9 (7/17επ., 1 μπλοκ, 
1 άσσος, 40%υπ., 20%αρ.) Γκέ-
νοφ 13 (11/31επ., 2 μπλοκ, 
56%υπ., 28%αρ.) / Βελούδης 
(λ. - 38%υπ., 14%αρ.), Χατζη-
μαρινάκης (λ), Μποζίδης Βασ. 1 
(1/1επ.), Διαμαντίδης, Τσολακί-
δης, Μποζίδης Π.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δη-
μήτρης Ανδρεόπουλος): Κόβαρ 
15π. (12/28επ., 1 μπλκ, 2 άσσοι, 
65%υπ., 35%αρ.), Πετρέας 10 

(5/10επ., 5 μπλοκ), Γιάκομπσεν 
3 (0/2επ., 3 μπλοκ), Ρανγκέλ 15 
(11/17επ., 2 μπλοκ), Φράγκος 8 
(8/20επ., 56%υπ., 25%αρ.), Ερ-
νάντεζ 23 (18/38επ., 1 μπλοκ, 
4 άσσοι) / Κωστόπουλος λ. 
(55%υπ., 18%αρ.), Γεωργίου, 
Μπάσης.

 
Δηλώσεις 

«Να δώσω συγχαρητήρια 
στον πρωταθλητή Ελλάδας, ήταν 
καλύτερη ομάδα και κέρδισε δί-
καια μέσα στο γήπεδο. Ξέραμε 
ότι το έργο μας θα ήταν πολύ δύ-
σκολο προσπαθήσαμε να υπερα-
σπιστούμε την έδρα μας, καθώς 
αυτός ο κόσμος είναι ό,τι καλύ-
τερο υπάρχει και εμείς θα πρέ-

πει να του δίνουμε χαρά. Θεωρώ 
πως με τον κερδισμένο βαθμό 
του δώσαμε κάποια χαρά, πα-
ρόλο που δεν πήραμε πάλι τη νί-
κη, κάτι που χρειαζόμαστε πολύ.

Αγωνιστικά δεν μπορώ να 
πω ότι έλειψαν πολλά πράγμα-
τα, κάναμε κάποια λάθη στο ται 
μπρέικ τα οποία μας στοίχισαν, 
αλλά και σίγουρα δεν κρατήσα-
με την τακτική μας στο ΄σέρβις, 
όπως είχαμε πει από την αρχή. 
Σε όσα σετ το κάναμε, ήμασταν 
ανταγωνιστικοί και νομίζω πως 
εκεί κρίθηκε το ματς» υποστήριξε 
στις δηλώσεις του ο προπονητής 
της ομάδας μας Ηλίας Κρεούζης.

Από την πλευρά του, Γιάννης 
Τοσλακίδης έπλεξε το εγκώμιο 
του κόσμου, που για μια ακόμη 
φορά αποτέλεσε τον 7ο παίκτη 
του Άθλου Ορεστιάδας, παρα-
δίδοντας σεμινάριο… κερκίδας. 
«Ήμασταν πάρα πολύ κοντά στην 
πρώτη μας νίκη και μεγάλο ρό-
λο σε αυτό θεωρώ πως έπαιξε 
η κερκίδα. Για ένα ακόμη ματς 
είχαμε χιλιάδες κόσμο και πραγ-
ματικά τους ευχαριστούμε πάρα 
πολύ και είχαμε μία ακόμη γιορ-
τή του βόλεϊ. Μέσα στην έδρα 
μας είμαστε μία πάρα πολύ καλή 
ομάδα, κάτι που ξεκάθαρα οφεί-
λεται στην κερκίδα μας και κά-
θε εβδομάδα προσπαθούμε για 
τη νίκη και πιστεύω πως θα τα 
καταφέρουμε» τόνισε ο νεαρός 
μας διαγώνιος.

«Άγγιξε την υπέρβαση» ο Άθλος 
Ορεστιάδας κόντρα στον πρωταθλητή

ΣΤΟ ΤΑΪ ΜΠΡΕΪΚ ΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ 
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ ΕΒΡΙΤΩΝ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΕΓΑΛΟ 
ΑΝΤΙΠΑΛΟ   

Αν και βρέθηκε πίσω με 1-2 σετ 
πήρε έναν πολύτιμο πόντο από 
τον Παναθηναικό μπροστά σε μια 
εκπληκτική ατμόσφαιρα 2.500 θεατών

Στο περιθώριο του σαββατιάτικου αγώνα η διοίκηση 
του ΤΑΑ Άθλος Ορεστιάδας βράβευσε έναν “πιστό 

στρατιώτη” του βόλεϊ, τον πρώην αθλητή και προπονητή, 
Γιάννη Κυλίτση για την προσφορά του στο βόλεϊ και 

στην πόλη της Ορεστιάδας.
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