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Άκυρη η απόφαση κοπής του 
πλατάνου στην Αλεξανδρούπολη

Η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ακυρώνεται μετά από 
απόφαση του ΣτΕ που επηρεάζει όλους τους Δήμους της χώρας. Το 

σχόλιο της παράταξης Λαμπάκη � 4

«Πόλος έλξης» για τα σχολεία 
το Αρχαιολογικό Μουσείο 

Ιδιαίτερα αυξημένη η ζήτηση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, με 
αποτέλεσμα να έχουν καλυφθεί σχεδόν όλες οι διαθέσιμες ημερομηνί-
ες μέχρι τον Μάιο. Στο μουσείο για συντήρηση και μελέτη τα ευρήμα-

τα από το κέντρο της Αλεξανδρούπολης
� 16

Αναλαμβάνει 
καθήκοντα ο νέος 

Πρύτανης του ΔΠΘ 
Καθηγητής Φώτιος 

Μάρης

Ορίστηκαν οι νέοι 
Αντιπρυτάνεις

� 6

Αλλάζει προπονητή 
ο Άθλος Ορεστιάδας, 
παρελθόν ο Κρεούζης

Μετά τη νέα ήττα από τον 
Φοίνικα Σύρου ! 

� 11

Εμπορικός Σύλλογος Εμπορικός Σύλλογος 
Αλεξανδρούπολης: Προσδοκίες για Αλεξανδρούπολης: Προσδοκίες για 
μια παραγωγική εκπτωτική περίοδομια παραγωγική εκπτωτική περίοδο

Χρυσό για τον Εβρίτη Χρυσό για τον Εβρίτη 
Ματζαρίδη σε Διεθνές Ματζαρίδη σε Διεθνές 
Μίτινγκ Κλειστού ΣτίβουΜίτινγκ Κλειστού Στίβου

� 1313Μέτιος: «Μέχρι το τέλος του ’22, η 
Περιφέρειά μας έχει απορροφήσει 

πόρους ύψους 379,9 εκ. ευρώ»

Στην ΠΑΜΘ το 3ο μεγαλύτερο ποσό απορρόφησης 
μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας σε απόλυτα 
νούμερα, σημειώνει. Σύσκεψη του Περιφερειάρχη 

ΑΜΘ με το νέο Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του ΕΣΠΑ

� 7

� 8 8

� 3

●Κατά την διάρκεια κατα-
σκευής του έργου θα απα-
σχοληθούν περί τα 600 
άτομα, ενώ εκτιμάται ότι εν 
συνεχεία θα δημιουργηθούν 
90 μόνιμες θέσεις εργασίας  

●Η κατασκευή της νέας μο-
νάδας θα ξεκινήσει το πρώ-
το 3μηνο του 2023 

●Tο Σάββατο 14/1 η τε-
λετή έναρξης υλοποίησης 
της επένδυσης, παρουσία 
του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο 
πρωθυπουργός θα πραγμα-
τοποιήσει το προηγούμενο 
βράδυ ομιλία στο Μέγαρο 
Μουσικής Κομοτηνής

●ΑΜΚ 9 εκατ. για το FSRU 
της Αλεξανδρούπολης από 
τη Gastrade - Τα χαρακτη-
ριστικά της επένδυσης 

● Εντός διετίας το Σχέδιο 
Δράσης για την υλοποίηση 
του πετρελαιαγωγού Αλε-
ξανδρούπολη – Μπουργκάς

Ξεκινά η κατασκευή 
της νέας μονάδας 
ηλεκτροπαραγωγής 
στην Αλεξανδρούπολη � 5,6,7,9
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
∆. Μπένδρελης

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. Tελικοί μειοδότες δημοπρασιών: 
€0,50/χιλιοστό
2. N.Π.∆.∆., 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
403 π.Χ.
Ο δημοκρατικός στρατηγός Θρασύ-
βουλος με 70 άνδρες νικά το στρατό 
των Τριάκοντα Τυράννων, ανοίγο-
ντας το δρόμο για την αποκατάστα-
ση της ∆ημοκρατίας στην Αθήνα.

49 π.Χ.
Ο Ιούλιος Καίσαρας διαβαίνει τον 
ποταμό Ρουβίκωνα. Αναφωνεί «ο 
κύβος ερρίφθη» και κηρύσσει τον 
πόλεμο στη σύγκλητο και τον Πο-
μπήιο.

1929
Ο βέλγος σκιτσογράφος Ζορζ Ρεμί, 
γνωστότερος ως Ερζέ, δημιουργεί 
τον χάρτινο ήρωα Τεντέν.

1943
Ρωσική αντεπίθεση στο μέτωπο του 
Στάλινγκραντ, κατά τη διάρκεια του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

1983
Ανακοινώνεται υποτίμηση της δραχ-
μής κατά 15,5% έναντι των νομι-
σμάτων των δυτικών χωρών και 
τίθενται φραγμοί στις εισαγωγές 
για να αποτραπεί η κατάρρευση της 
οικονομίας, σύμφωνα με το Υπουρ-
γείο Εθνικής Οικονομίας.

1991
Μεγάλη πυρκαϊά στο κτίριο Κάπα 
Μαρούση στο κέντρο της Αθήνας 
προκαλεί τον θάνατο τεσσάρων αν-
θρώπων. Προκλήθηκε κατά τη διάρ-
κεια της μαθητικής πορείας για την 
δολοφονία του εκπαιδευτικού Νίκου 
Τεμπονέρα στην Πάτρα.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1829
Επαμεινώνδας ∆εληγεώργης, έλ-
ληνας πολιτικός, που χρημάτισε 6 
φορές πρωθυπουργός της Ελλά-
δας. (Θαν. 14/5/1879)

1945
Ροντ Στιούαρτ, σκοτσέζος ρόκερ.

ΘΑΝΑΤΟΙ
976
Ιωάννης Τσιμισκής, αυτοκράτορας 
του Βυζαντίου (969-976), τον οποίο 
διαδέχτηκε ο Βασίλειος Β’ ο Βουλ-
γαροκτόνος (976-1025). (Γεν. 925)

1825
Ιωάννης Βαρβάκης, έλληνας επι-
χειρηματίας και εθνικός ευεργέτης. 
(Γεν. 24/6/1745)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

«Ψυγείο» το κλειστό γυμναστήριο 
Αλεξανδρούπολης, λουκέτο στο κολυμβητήριο 
Ορεστιάδας

10
IAN
2013

Ο αθλητισμός στον Έβρο δεν βρίσκεται 
και στα καλύτερα του … Οι αρμόδιες αρχές 
και στην συγκεκριμένη περίπτωση οι ∆ήμοι, 
είτε λόγω αδιαφορίας, είτε λόγω ανεπάρ-
κειας εξεύρεσης λύσης είτε εξαιτίας των 
αρνητικών συνεπειών που προκαλεί η οι-
κονομική κρίση, δείχνουν να εγκαταλείπουν 
στη μοίρα τους τις αθλητικές εγκαταστάσεις. 
Έτσι , έχουν προκληθεί τεράστια προβλήμα-
τα και δημιουργείται μεγάλη ταλαιπωρία σε 
αθλούμενους τόσο στην Αλεξανδρούπολη 
όσο και στην Ορεστιάδα. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι στο κλειστό γυμναστήριο της πρω-
τεύουσας του Έβρου, δεν υπάρχει σταγόνα 
πετρέλαιο και η λέξη θέρμανση φέτος τείνει 
να γίνει άγνωστη λέξη ενώ οι προπονήσεις 
διεξάγονται αυτές τις ημέρες σε θερμο-
κρασίες που πλησιάζουν το «μηδέν». Σε ότι 
αφορά στον βόρειο Έβρο, είναι γνωστό και 
έχουμε αναδείξει προ εβδομάδων, το «λου-
κέτο» στο κολυμβητήριο της Ορεστιάδας

Ο καιρός σήμερα

6

8...13

10...15

Ανατολή - 07:41
Δύση - 17:08

10...15
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8...13
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Ομιχλώδες το τοπίο χθες το πρωί στην παραλία της Αλεξανδρούπολης. Στη δυτική Ελλάδα, το 
φαινόμενο του σχηματισμού ομίχλης στην επιφάνεια των υδάτων ονομάζεται «σινιάκι» και είναι 
εξαιρετικά συχνό (και εντυπωσιακό!) 

Είναι λάθος αυτό που γράφε-
ται ότι ανοίγουν τα σχολεία 
χωρίς μέτρα. Είναι ισχυρότα-
τες οι συστάσεις με βάση την 
ανησυχία όλων μας… Είναι 
καλύτερα να γίνει μια παρά-
ταση των ιώσεων παρά μία 
έκρηξη των ιώσεων, διότι δεν 
θα αντέξει το υγειονομικό σύ-
στημα.

Ν. ΚΑΠΡΑΒΕΛΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΜΕΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
5ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ8

Είπαν

Το καλάθι είναι προτιμητέο από 
τους καταναλωτές και έχει με-
γάλη επιτυχία. Έχει υπάρξει 
ανταγωνισμός και έχουν κρα-
τηθεί οι τιμές 10 εβδομάδες 
τώρα. Και την Τετάρτη που μας 
πέρασε το 92% των προϊόντων 
είχε είτε πτωτική πορεία είτε 
σταθερή τιμή.

Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Photo  Shoot

Μικρογνωμικά

«Μακάρι να υλοποιη-
θεί στην Αλεξανδρούπολη η 
επένδυση της μονάδας παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
με καύσιμο το φυσικό αέριο 
και να μην είναι προεκλογική 
εξαγγελία», δήλωσε στην ΕΡΤ 
Ορεστιάδας ο πρώην εκπρό-
σωπος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, Γιάν-
νης Βαβίας, με αφορμή την 
τελετή έναρξης υλοποίησης 
της επένδυσης, το ερχόμενο 
Σάββατο (14/01), παρουσία 
του πρωθυπουργού, Κυριά-
κου Μητσοτάκη. Ο κ. Βαβί-
ας υποστήριξε πως «τέτοιες 
μονάδες θωρακίζουν την Ελλάδα, τη 
Θράκη και την Αλεξανδρούπολη, κά-
νοντάς την ισχυρή στα Διευρωπαϊκά 
Δίκτυα». Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα 
με τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει, η 

κατασκευή της μονάδας θα ξεκινήσει 
μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023 και 
υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι 
το τέλος του 2025. (ΕΡΤ)

Γ.Π.

Για… φτωχαδάκια 

Θεοδωρικακος για τον φράχτη 
του Έβρου

Για την κατάσταση στον Έβρο και το 
θέμα του φράχτη κατά μήκους των ελλη-
νοτουρκικών συνόρων μίλησε χθες στον 
ΣΚΑΙ ο υπουργός ΠΡΟΠΟ κ. Θεοδωρικά-
κος. Συγκεκριμένα, επεσήμανε: «Αποτελεί 
ανάγκη εθνικής ασφάλειας η κατασκευή 
του φράχτη στον Έβρο. Τις πρώτες ημέ-
ρες του νέου χρόνου 2.000 παράνομοι 
μετανάστες επιχείρησαν να εισέλθουν 
στην Ελλάδα. Συνελήφθησαν επίσης 25 
διακινητές. Από το Σουφλί έως τη θέση 
Κορνοφωλιά θα κατασκευαστούν 35 χι-
λιόμετρα φράχτη. Προχωράμε αμέσως 
στο διαγωνισμό, προκειμένου να ξεκινή-
σει αμέσως η κατασκευή του φράχτη. Οι 
μελέτες είναι έτοιμες, και έχει υπάρξει 
πλήρης συνεργασία με το Στρατό για να 
προβλεφθούν όλα τα απαραίτητα. Προ-

χωράμε γιατί αυτή είναι η ανάγκη εθνικής 
ασφαλείας, αυτή είναι η ανάγκη για να 
μπει αποφασιστικά τέλος στην παράνομη 
μετανάστευση από τον Έβρο».

Φταίνε τα μέσα; 
Άγχος και κατάθλιψη μεταξύ των μαθη-

τών, απόπειρες αυτοκτονίας: οι υπεύθυνοι 
δημόσιων σχολείων στο Σιάτλ των ΗΠΑ 
κατέθεσαν προσφυγή εναντίον των μέσων 

Στην Καβάλα θα γίνουν τα νέα πο-
λυτελή ελληνικά… The Hamptons κα-
θώς ο επενδυτής τους παρουσίασε μέ-
σα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
τη μεγάλη τουριστική επένδυση που θα 
γίνει στο πρώην ακίνητο του ΤΑΙΠΕΔ, με 
προϋπολογισμό 500 εκ ευρώ.

Όπως αναφέρει το bizness.gr, το ακί-
νητο στη Νέα Ηρακλείτσα πέρασε στην 
επόμενη φάση ανάπτυξης καθώς τον 
περασμένο Νοέμβριο ολοκληρώθηκε η 
πώλησή του στον Ιρανο-Καναδό επιχει-
ρηματία Alex Haditaghi.

Πλέον η επένδυση μας συστήνεται ως 
«The Hamptons Greece» και υπόσχεται 
να φέρει την πολυτέλεια και τις συνθή-
κες ζωής των Hamptons της Νέας Υόρ-
κης στην Ελλάδα (μη γελάτε).

Πρόκειται για μια μεγάλη τουριστι-

κή και οικιστική επένδυση, που θα ανα-
πτυχθεί σε έκταση 149 στρεμμάτων και 
θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα κο-
ρυφαίο ξενοδοχείο 5 αστέρων και μια 
συλλογή πολυτελών βιλών, σε μια κα-
ταπράσινη περιοχή που “αγκαλιάζεται” 
από ελαιώνες από τη μια μεριά και το 
Αιγαίο Πέλαγος από την άλλη.

Σε μια ενθουσιώδη ανάρτησή του στο 
Facebook, ο επενδυτής Alex Haditaghi, 
παρουσίασε την επένδυση στο κοινό του 
αναφέροντας μεταξύ άλλων στα ελλη-
νικά Hamptons θα γίνουν μόνο 280 
πολυτελείς βίλες που θα σχεδιαστούν 
από δύο από τους κορυφαίους αρχιτέ-
κτονες στον κόσμο. 

Να μείνουμε εκεί αποκλείεται, να 
δουλέψουμε εκεί, πολύ πιο πιθανό. 

Κ.Η.

κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook 
και το TikTok, κατηγορώντας τα ότι «πλήτ-
τουν» την ψυχική υγεία των νέων.

Η προσφυγή αυτή αφορά το Facebook 
και το Instagram, που ανήκουν στον όμιλο 
Meta, αλλά και το Snapchat, το YοuTube 
και το κινεζικό TikTok, όπως και τη μη-
τρική του εταιρεία ByteDance ή ακόμη 
τη Google και τη μητρική της Alphabet.

Οι υπεύθυνοι των δημόσιων σχολείων 
του Σιάτλ, που βρίσκεται στην πολιτεία 
Ουάσινγκτον, εξήγησαν ότι θέλουν «οι 
εταιρείες των μέσων κοινωνικής δικτύ-
ωσης να λογοδοτήσουν για το πλήγμα 
που έχουν επιφέρει στην κοινωνική, συ-
ναισθηματική και ψυχική υγεία των μαθη-
τών μας», σύμφωνα με ανακοίνωσή τους.

Για τη νέα επένδυση 
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Άκυρες θεωρούνται όλες 
οι αποφάσεις των Οικονομι-
κών Επιτροπών και των Επι-
τροπών Ποιότητας Ζωής όλων 
των Δήμων της Ελλάδας, από 
την 1η Δεκεμβρίου 2022 και 
ύστερα. Μεταξύ των αποφά-
σεων που ακυρώνονται στο 
Δήμο Αλεξανδρούπολης είναι 
και αυτή της Επιτροπής Ποι-
ότητας Ζωής, με ημερομηνία 
22/12/2022, αναφορικά με 
την κοπή του πλατάνου στη 
συμβολή των οδών Ελένης 
Φιλιππίδη και Διονυσίου Σο-
λωμού, που είχε προκαλέσει 
έντονες αντιδράσεις στην το-
πική κοινωνία.

Πιο συγκεκριμένα, άκυρες 
είναι όλες οι αποφάσεις που 
έχουν λάβει μετά την 1η Δε-
κεμβρίου 2022 οι Οικονομι-
κές Επιτροπές και οι Επιτροπές 
Ποιότητας Ζωής των Δήμων 
και των Περιφερειών, σύμφω-
να με την τελεσίδικη απόφαση  
της Ολομέλειας του  Συμβου-
λίου της Επικρατείας.

Στην απόφαση του το ΣτΕ  
ακυρώνει τον νόμο του τέως  
υπουργού Εσωτερικών Τά-
κη Θεοδωρικάκου, κρίνοντας 
αντισυνταγματικές όλες εκεί-
νες τις διατάξεις του (σύνθε-
ση και αρμοδιότητες Οικονο-
μικής Επιτροπής και Ποιότητας 
Ζωής) με υπερεκπροσώπηση 
της παράταξης των Δημάρχων 
που δεν διέθεταν πλειοψηφία, 
σύμφωνα με το εκλογικό απο-
τέλεσμα.

Παραμένει στη θέση του 
ο πλάτανος

Έτσι, όλες οι αποφάσεις 
που ελήφθησαν τον Δεκέμ-
βριο και στο Δήμο Αλεξαν-
δρούπολης από την Οικονομι-
κή Επιτροπή και την Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής είναι άκυρες. 
Στις αποφάσεις αυτές, περι-

λαμβάνεται και η απόφαση κο-
πής του πλατάνου στην οδό 
Ελένης Φιλιππίδη, που προ-
κάλεσε αντιδράσεις, με την 
Οικολογική Εταιρεία να ζητά 
μάλιστα παρέμβαση εισαγγε-
λέα. Η εισήγηση της υπηρε-
σίας για την κοπή του πλατά-
νου υπερψηφίστηκε, σύμφωνα 
με το σχετικό έγγραφο,  από 
τον πρόεδρο της Επιτροπής 
και Δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη, 
και από τα παρόντα μέλη της 
: Πέτρο Κυριακίδη, Αναστάσιο 
Σεραφειμίδη, Χρήστο Βαρσα-
μάκη, Θεόδωρο Βουρδόλη και 
Νίκο Ραπτόπουλο.

Σημειώνεται ότι στην εισή-
γηση της υπηρεσίας αναφέρο-
νταν ότι κατά την αυτοψία στο 
σημείο που υπάρχει ο πλάτα-
νος, διαπιστώθηκαν τα εξής:

«Στο σημείο φύονται ένα 
δένδρο (Πλάτανος) , το οποίο 
είναι μεγάλου ύψους χονδρό 
κορμό με

μεγάλα απλωμένα κλαδιά 
μόνο από την πλευρά του δρό-
μου, τα κλαδιά του είναι κλα-
δεμένα από

την πλευρά του πεζοδρομί-
ου, δεν υπάρχει ξήρανση του 
φυλλώματος τους και των 
κλαδιών.

Οι ρίζες του έχουν κοπεί 
πολλές φορές από την πλευ-
ρά του πεζοδρομίου λόγω ερ-
γασιών

διαφόρων οργανισμών 
(ΔΕΗ, ΔΕΥΑΑ κλπ.) Οι επιφα-
νειακές του ρίζες έχουν σηκώ-
σει τις πλάκες

πεζοδρομίου και των φρε-
ατίων, έτσι είναι δύσκολη η 
διέλευση των πεζών από τα 
σημείο.

Διαβάστε ακόμη  Άνδρας 
έπεσε από μπαλκόνι ξενοδο-
χείου στην πόλη της Ξάνθης

Το δένδρο είναι παράπλευ-
ρα στο κτήριο, με στενό πεζο-

δρόμιο και έτσι δεν υπάρχει 
επαρκής

χώρος για να αναπτυχθεί.
Λόγω του επαναλαμβανό-

μενου αυστηρού κλαδέματος 
που γίνεται ανά τακτά χρονικά

διαστήματα, υπάρχει πρό-
βλημα σήψης στη ένωση που 
διακλαδίζονται τα κλαδιά του 
στα τρία μέτρα ύψος από το 
έδαφος». 

Απαντώντας σε αυτές τις 
διαπιστώσεις, η Οικολογική 
Εταιρεία Έβρου είχε επισημά-
νει, μεταξύ άλλων: 

«– Το συγκεκριμένο δέντρο 
έχει στηθαία διάμετρο μικρότε-
ρη του ενός μέτρου συνεπώς 
δεν πρόκειται για άτομο μεγά-
λης ηλικίας. Σημειωτέο ότι ο 
πλάτανος είναι μακρόβιο είδος 
που ζει εκατοντάδες χρόνια.

– Το πλατάνι αυτό εμφανί-
ζει φύλλα, κλαδιά, και κορμό 
υγιή και προφανώς δεν βρί-
σκεται στην ηλικία της φυσι-
κής ωριμότητας.

– Από την φύση του αυ-
τό το δασικό είδος έχει βαθύ 
και ευρύ ριζικό σύστημα και 
ως εκ τούτου δεν κινδυνεύει 
για να καταρρεύσει από ισχυ-
ρό άνεμο.

– Στο δένδρο αυτό δεν εμ-
φανίζεται στον κορμό εσωτε-
ρική σήψη.

– Βρίσκεται σε πεζοδρόμιο 
και δεν εμποδίζει την κυκλο-
φορία οχημάτων και των πε-
ζών.

– Μια ιδιαιτερότητα του εί-
ναι ότι πρόκειται για τον μονα-
δικό μάλλον αυτοφυή πλάτανο 
στην πόλη της Αλεξανδρούπο-
λης. Παρόλα αυτά η Δημοτική 
αρχή αποφάσισε να τον καρα-
τομήσει.

– Στις περιοχές της Μα-
γνησίας, της Χαλκιδικής, της 
Δράμας και της Ροδόπης, 
στις οποίες οι δημοτικές αρ-
χές έμπρακτα διέπονται από 
ευαισθησία για το αστικό πρά-
σινο, διατηρούνται σε αστικούς 
χώρους άτομα πλατάνου με 
στηθαία διάμετρο δύο και τρι-
ών μέτρων και τα θεωρούν δι-
καίως φυσικά ως κοσμήματα 
της πόλης. Ιδιαίτερα στην γει-
τονική Κομοτηνή όταν ο Δή-
μος αποφάσισε την υλοτομία 
ενός μεγάλου πλατάνου οι ευ-
αίσθητοι για το πράσινο πολί-
τες αντέδρασαν και ακυρώ-
θηκε η απόφαση του Δήμου.

-Αν ισχύει ο ισχυρισμός ότι 
η παρουσία του πλατάνου ενο-
χλεί το συγκεκριμένο πεζοδρό-
μιο, τότε ο Δήμος θα πρέπει 
να εξηγήσει γιατί δεν ισχύει 
το ίδιο και με τις δυο κολώνες 
της ΔΕΗ που βρίσκονται ακρι-

βώς δίπλα στο δέντρο.
– Οι πλάκες του πεζοδρομί-

ου είναι στη θέση τους και δεν 
έχουν ανυψωθεί από τις επι-
φανειακές ρίζες, συνεπώς δεν 
δυσκολεύεται σε καμία περί-
πτωση η διέλευση των πεζών.

– Η μόνη και απαραίτητα 
χρήσιμη ενέργεια που οφείλει 
ο Δήμος να κάνει, είναι η απο-
μάκρυνση των τσιμέντων μαζί 
με τις πλάκες που ασφυκτικά 
ζώνουν το δέντρο στη βάση 
του, και στη συνέχεια να το-
ποθετήσει κυκλική- ακτινωτή 
σιδερένια σχάρα, όπως μπο-
ρείτε να δείτε στην τελευταία 
φωτογραφία, έτσι όπως πράτ-
τουν εδώ και πολλά χρόνια οι 
δήμοι που ενδιαφέρονται για 
το αστικό πράσινο και σέβονται 
τα δέντρα τους».

Ανακοίνωση παράταξης 
Λαμπάκη 
«Η απάθειά του 

είναι απίστευτη!

Εντός του συμβουλίου ο 
επικεφαλής μας, πριν από ένα 
μήνα, είχε προτείνει στον με-
γάλο απόντα πως θα έπρεπε 
μετά την έκδοση της απόφα-
σης του Συμβουλίου Της Επι-
κρατείας (ΣτΕ) που έκρινε αντι-
συνταγματική την λειτουργία 

της Οικονομικής Επιτροπής και 
της Ποιότητας Ζωής, τα θέμα-
τα των Επιτροπών αυτών να 
συζητιούνται πλέον μέσα στο 
συμβούλιο.

Οι τροποποιήσεις στην 
Νομοθεσία που έγιναν πριν 3 
χρόνια είχαν δώσει την πλει-
οψηφία στον μεγάλο απόντα, 
παρά τη λαϊκή βούληση. Πα-
ράλληλα πολλές αρμοδιότη-
τες των συμβουλίων δόθηκαν 
στις επιτροπές αυτές. Έτσι η 
μειοψηφία αποφάσιζε για την 
πλειοψηφία.

Το ΣτΕ λοιπόν έκρινε πρό-
σφατα πως αυτές οι τροποποι-
ήσεις ήταν αντισυνταγματικές!

Άμεσα ο επικεφαλής μας 
πρότεινε, προκειμένου να τη-
ρηθεί η νομιμότητα και να μην 
υπάρξει θέμα εγκυρότητας για 
δεκάδες αποφάσεις που θα 
λαμβανόταν στις επιτροπές, 
να ψηφιζόταν τα θέματα αυ-
τά πλέον στο συμβούλιο.

Ο μεγάλος απόντας φάνηκε 
να μην ταράζεται καθόλου από 
τη απογευματινή του σιέστα 
(κεφάλι πίσω γερμένο στην 
δημαρχιακή καρέκλα-έτοιμος 
για υπνάκο) και σχεδόν όπως 
πάντα ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ! Τρο-
μερή ΑΠΑΘΕΙΑ.

Ο δε αλήθειας, γνωστός και 
ως Ηλίας του 16ου, είχε αρ-
χίσει τα γνωστά ειρωνικά γε-
λάκια του και τους ψευτοτσα-
μπουκάδες του, αδυνατώντας 
να αντιληφθεί την σοβαρότητα 
του ζητήματος. Αυτοί είναι…

Τώρα λοιπόν που καθαρο-
γράφτηκε η απόφαση του ΣτΕ 
και ορίζει ότι κάθε απόφαση 
των Επιτροπών αυτών είναι 
παράνομη από την 1η Δεκεμ-
βρίου 2022, θα κοπούν τα γε-
λάκια.

Δεκάδες υποθέσεις που 
αφορούν έργα, πληρωμές, δι-
αγωνισμούς και την καθημερι-
νότητα θα πάνε πίσω. Τρεχάτε 
τώρα γειτόνοι.

Καλά τα βιντεάκια, καλές οι 
δημόσιες σχέσεις αλλά μόνο 
με αυτά δεν πας μπροστά. Με 
αυτά πας πας μόνο για Σινε-
τσιτά στην καλύτερη.

Τουλάχιστον απ’ όλο αυτό 
προέκυψε και ένα καλό. Δεν 
θα κοπεί ο ιστορικός και ανε-
κτίμητης αξίας πλάτανος στην 
Διον. Σολωμού.

Θα γλυτώσει από την ασχε-
τοσύνη τους!»

Άκυρη η απόφαση κοπής του 
πλατάνου στην Αλεξανδρούπολη

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ ΠΟΥ 
ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ    

Το σχόλιο της παράταξης Λαμπάκη   

Δεν κατάφεραν να προσγειωθούν οι δύο χθεσινές πρωινές 
πτήσεις από την Αθήνα στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπο-
λης. Λόγω της ομίχλης, τα αεροσκάφη της Aegean και της 

Sky Express έφτασαν πάνω από το αεροδρόμιο, αλλά ανα-
γκάστηκαν να γυρίσουν πίσω. Η πτήση της Aegean φτάνει 
λίγο μετά τις 12 στην Αλεξανδρούπολη, ενώ της Sky στις 
3. Και οι δύο πτήσεις θα αναχωρήσουν λίγη ώρα μετά την 
προσγείωσή τους για Αθήνα (στη 1 της Aegean, στις 3.30 
της Sky) ενώ και οι δύο εταιρείες έχουν δρομολογήσει με-
γαλύτερα αεροσκάφη προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλοι 
οι επιβάτες.

Δεν προσγειώθηκαν, λόγω ομίχλης, 
οι πρωινές πτήσεις στο “Δημόκριτος”

Οι πτήσεις θα γίνουν το μεσημέρι, 
με μεγαλύτερα αεροσκάφη για να 
καλυφθούν όλοι οι επιβάτες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμό 128/28-12-2022 διάταξη του Ειρηνοδικείου 
Αλεξανδρούπολης, αναγνωρίσθηκε το σωματείο με την επωνυμία 
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΦΛΕΓΜΟ-
ΝΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.ΜΕ.Α.», με έδρα 
την Αλεξανδρούπολη της Π.Ε. Έβρου και σκοπούς αυτούς που ανα-
γράφονται στο από 15-12-2022 καταστατικό του, αποτελούμενο 
από είκοσι (20) άρθρα.

Αλεξανδρούπολη, 09-01-2023 
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 

Παύλος Δ. Καλεντερίδης
(Α.Μ. ΔΣΑ 91)
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Παρουσία του πρωθυπουρ-
γού, Κυριάκου Μητσοτάκη, θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββα-
το 14 Ιανουαρίου στην Αλε-
ξανδρούπολη, στην αποθήκη 
Τελωνείου του ΟΛΑ, η τελετή 
έναρξης υλοποίησης της επέν-
δυσης Μονάδα Ηλεκτροπαρα-
γωγικής Αλεξανδρούπολης. Η 
επένδυση ύψους περίπου 400 
εκατ. ευρώ θα υλοποιηθεί από 
την εταιρεία «Ηλεκτροπαρα-
γωγή Αλεξανδρούπολης Μο-
νοπρόσωπη Α.Ε.», στην οποία 
συμμετέχουν η ΔΕΗ που έχει 
συμφωνήσει να αποκτήσει το 
51% των μετοχών της νέας 
εταιρείας, η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 

29% και η Damco Energy του 
ομίλου Κοπελούζου με 20%.

Το αναλυτικό πρόγραμμα 
της επίσκεψης θα γίνει γνωστό 
τις επόμενες ημέρες ωστόσο , 
σύμφωνα με τις πληροφορίες 
μας, θα προηγηθεί συνέντευ-
ξη τύπου προς τα Μέσα Ενη-
μέρωσης της περιοχής. 

Κεντρική ομιλία στην 
Κομοτηνή 

Σύμφωνα με όσα έκανε 
γνωστά μέσα από τη συχνό-
τητα του ράδιο Χρόνος 87.5fm 
ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ ΝΔ Ρο-
δόπης Γιάννης Τζαμπάζης το 
απόγευμα της ερχόμενης Πα-

ρασκευής, περί των 19:00, θα 
πραγματοποιηθεί η κεντρική 
ομιλία στο Μέγαρο Μουσικής 
Κομοτηνής, ενώ νωρίτερα στο 
ξενοδοχείο Χρήστος & Εύη θα 
υπάρχει συνάντηση με βου-

λευτές.
Ο πρωθυπουργός αναμένε-

ται στην Κομοτηνή τις πρώτες 
μεσημβρινές ώρες, όπου ανα-
μένεται ν’ αναπτύξει επαφές 
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστή-

μιο Θράκης και να κάνει περί-
πατο στην αγορά της πόλης. 
Από το πρωί στην Κομοτηνή 
θα βρίσκεται μεγάλο υπουρ-
γικό κλιμάκιο, το οποίο εκτός 
απροόπτου θα απαρτίζεται από 

την υπουργό Παιδείας & Θρη-
σκευμάτων Νίκη Κεραμέως, 
τον υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης & Τροφίμων Γιώργο 
Γεωργαντά, τον υφυπουργό 
Ανάπτυξης Νίκο Παπαθανά-
ση κι εκπρόσωπο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών. Όλοι τους 
από το πρωί θα κάνουν ξεχω-
ριστές επαφές ανάλογα με το 
χαρτοφυλάκιο τους.

«Ο πρωθυπουργός έχει δεί-
ξει ότι ενδιαφέρεται για την 
περιοχή, πριν έξι μήνες ήταν 
πάλι εδώ. Δεν έχουμε δει πρω-
θυπουργό να έρχεται στη Ρο-
δόπη κάθε έξι μήνες και κάθε 
δύο μήνες να έχουμε υπουρ-
γούς» δήλωσε ο Γιάννης Τζα-
μπάζης και υποστήριξε πως γι’ 
αυτό «βλέπουμε δημοσκοπι-
κά ότι η Νέα Δημοκρατία είναι 
μπροστά, γιατί είναι δίπλα στον 
πολίτη, αυτή είναι η ουσία».

«Η περιοχή της Θράκης 
αναπτύσσεται και γεωστρα-
τηγικά έχει μπει στην παγκό-
σμια σκακιέρα» υποστήριξε σε 
άλλη αποστροφή του, αν και 
αναγνώρισε πως «υπάρχουν 
και στραβά πράγματα, γι’ αυτό 
πρέπει να φωνάζουμε και να 
διεκδικούμε, αλλά δεν μπορού-
με να τα ακυρώσουμε όλα».

Σε Έβρο, Ροδόπη 13-14 Ιανουαρίου 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ       

Το Σάββατο θα εγκαινιάσει στην 
Αλεξανδρούπολη την επένδυση «Μονάδα 
Ηλεκτροπαραγωγής» και θα παραθέσει 
συνέντευξη τύπου, ενώ μια ημέρα νωρίτερα 
στην Κομοτηνή θα πραγματοποιήσει 
κεντρική ομιλία στο Μέγαρο Μουσικής

Στα σχολεία επέστρεψαν οι 
μαθητές μετά από δύο εβδομά-
δες διακοπών εν μέσω έξαρ-
σης γρίπης και αναπνευστικών 
ιώσεων, αλλά και με σημαντι-
κές ελλείψεις στα φάρμακα ευ-
ρείας κατανάλωσης που χορη-
γούνται για την ανακούφιση 
των συμπτωμάτων.

Αυξημένη είναι η προσέλευ-
ση των παιδιών με συμπτώμα-

τα πυρετού, βήχα και κόπωσης 
από νωρίς το πρωί στα παιδια-
τρικά νοσοκομεία της Αθήνας 
αλλά και των ενηλίκων στις 
παθολογικές κλινικές λόγω 
των αναπνευστικών ιώσεων, 
της γρίπης και του κορονοϊού. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
ΕΡΤ, 1500 ενήλικες νοσηλεύ-
ονται με κορονοϊό σε όλη την 
Ελλάδα και 165 από αυτούς 
είναι σε κλίνες ΜΕΘ το τελευ-
ταίο 24ωρο. Στα παιδιατρικά 
νοσοκομεία η πληρότητα αγ-
γίζει το 50%.

Στο νοσοκομείο Παίδων “Η 
Αγία Σοφία” είναι κατειλημμέ-

νες οι 401 κλίνες από τις 642 
που έχει δυναμικό. Στο Αγλαΐα 
Κυριακού είναι κατειλημμένες 
οι 183 από τις 380 κλίνες και 
στο Παίδων Πεντέλης είναι κα-
τειλημμένα τα 71 από τα 113 
κρεβάτια. Συνολικά 15 παιδιά 
νοσηλεύονται με γρίπη και άλ-
λα 15 με κορονοϊό στα τρία 
μεγάλα νοσοκομεία Παίδων 
της Αθήνας.

Ρεκόρ πενταετίας παρου-
σίασαν και οι επισκέψεις στον 
γιατρό ατόμων με γριπώδη 
συνδρομή, δηλαδή με συμπτώ-
ματα πυρετού, καταβολής και 
κεφαλαλγίας σύμφωνα και με 

την τελευταία έκθεση του ΕΟ-
ΔΥ. Συγκεκριμένα, εμφανίζο-
νται σε πάνω από το 15% των 
επισκέψεων σε γιατρό.

Ο Δημοσθένης Σαρηγιάν-
νης Καθηγητής Περιβαλλο-
ντικής Μηχανικής ΑΠΘ, επι-
σήμανε πως περιμένουμε στο 
μάξιμουμ 16.000 ημερήσια 
κρούσματα κορονοϊού από 
τα μέσα Φλεβάρη, ωστόσο «η 
ανοσία είτε από προηγούμενη 
νόσηση είτε και κυρίως από 
εμβολιασμό, έχει δουλέψει πά-
ρα πολύ καλά».

Από πλευράς του ο Στέλιος 
Λουκίδης Πρόεδρος της Πνευ-

μονολογικής Εταιρείας μιλώ-
ντας στην ΕΡΤ εκτίμησε πως 
θα έχουμε αυξημένο ποσοστό 
λοιμώξεων γρίπης και κορο-
νοϊού για το επόμενο τρίμηνο, 
γεγονός που ήδη διαφαίνεται 
από τον διπλασιασμό των ει-
σαγωγών στα νοσοκομεία.

Το επόμενο 10ήμερο θα 
ομαλοποιηθεί η αγορά 
των φαρμάκων

Καθυσηχαστικός εμφανί-
στηκε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο 
πρόεδρος του ΕΟΦ, Δημήτρης 
Φιλίππους, τονίζοντας ότι το 
πρόβλημα με τις ελλείψεις 

στα φάρμακα θα ομαλοποι-
ηθεί εντός του επόμενου δε-
καημέρου, εκτός απροόπτου.

Μιλώντας για τη λίστα των 
161 φαρμάκων που είναι σε 
έλλειψη από την ελληνική αγο-
ρά ο κ. Φιλίππου δήλωσε ότι 
είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα 
το οποίο είναι ιδιαίτερα έντονο 
στην Ευρώπη, πιο πολύ από ότι 
στη χώρα μας ενώ αναφορι-
κά με την ανησυχία που δημι-
ουργήθηκε σχολίασε ότι «εμείς 
υπερβάλλουμε λιγάκι εαυτόν 
αυτές τις μέρες».

Προβληματισμός για τα φάρμακα 
εν μέσω πίεσης στα νοσοκομεία 
Στοιχεία για 
τις νοσηλείες 
πανελλαδικά

Η Ιερά Μητρόπολη Αλεξαν-
δρουπόλεως  από χθες ξεκίνη-
σε την καταβολή του Επιδόμα-
τος Τρίτου Τέκνου. Σύμφωνα 
με σχετική απόφαση της αρ-
μόδιας Επιτροπής Επιδόματος 
Τρίτου Τέκνου της Εκκλησίας 
της Ελλάδος ο τρόπος της κα-

ταβολής των χρημάτων είναι 
πλέον ο εξής:

α) Ο/Η δικαιούχος με την 
ταυτότητά του, υποχρεούται 
να προσέλθει και να υπογρά-
ψει την κατάσταση.

β) Θα πραγματοποιεί-
ται εντός της ημέρας μέσω 
internet banking η κατάθεση 
των χρημάτων στο λογαριασμό 
που έχει δηλώσει ο κάθε δικαι-
ούχος στην Ιερά Μητρόπολη.

Η προσέλευση των δικαιού-

χων στο Ανθίμειο Εκκλησιαστι-
κό Κέντρο (Πλαταιών και Αμ-
φιπόλεως, παραπλεύρως του 
Ι. Ναού Αγίας Κυριακής) θα 
πραγματοποιείται  σύμφωνα 
με το πρώτο γράμμα του επι-
θέτου τους και με συγκεκριμέ-
νο ωράριο για κάθε ημέρα, ως 
ακολούθως:

• Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023 
από Ζ έως και Κ το πρωί από 
9.00’-13.00’.

• Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 

2023 από Λ έως και Ο το πρωί 
από 9.00’-13.00’.

• Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 
2023 από Π έως και Τ το πρωί 
από 9.00’-13.00’.

• Παρασκευή 13 Ιανουαρί-
ου 2023 από Φ έως και Ω το 
πρωί από 9.00’-13.00’.

Οι δικαιούχοι που δυσκο-
λεύονται με το ανωτέρω πρό-
γραμμα, ανεξαρτήτως του 
αρχικού γράμματος του επω-
νύμου τους, μπορούν να προ-

σέρχονται και:
• το απόγευμα της Πέ-

μπτης 12 Ιανουαρίου 2023, 
από 18.00’-20.30’,

• το απόγευμα της Παρα-
σκευής 13 Ιανουαρίου 2023, 
από 18.00’-21.00’.

Παρακαλούνται οι δικαιού-
χοι να είναι συνεπείς στις πα-
ραπάνω ημερομηνίες και ώρες, 
ώστε να τηρηθεί αυστηρά το 
Πρόγραμμα και να ολοκληρω-
θεί ομαλά και εγκαίρως η δι-

αδικασία. Βασικός στόχος εί-
ναι αποφυγή του συνωστισμού 
στο χώρο των γραφείων της 
Μητροπόλεως αλλά, κυρίως, 
η καλύτερη δυνατή διαπεραί-
ωση του νέου τρόπου καταβο-
λής των χρημάτων. 

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Καταβολή επιδόματος Γ' τέκνου 
από τη Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης 
Τι προβλέπει η 
διαδικασία 
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Την αύξηση του μετοχικού κεφα-
λαίου της Gastrade κατά το ποσό των 
8,9 εκατ. ευρώ αποφάσισε η έκτακτη 
Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στις 22 Δεκεμβρίου 2022.

Κατόπιν της ΑΜΚ το μετοχικό κε-
φάλαιο της εταιρείας που προωθεί 
την ανάπτυξη δύο μονάδων FSRU 
στην Αλεξανδρούπολη ανέρχεται σε 
15.155.000 ευρώ και διαιρείται σε 
3.031.000 ονομαστικές μετοχές των 
5 ευρώ εκάστη. Θα πρέπει να σημει-
ωθεί ότι η Gastrade συστάθηκε το 
2010, με αρχικό κεφάλαιο 60.000 
ευρώ και τα επόμενα χρόνια ακολού-
θησαν 14 ΑΜΚ.

Η ενίσχυση της κεφαλαιακής βά-
σης της εταιρείας έρχεται σε μια στιγ-
μή που το όλο εγχείρημα της δημι-
ουργίας του πρώτου FSRU στη χώρα 
εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση της 
κατασκευής, με στόχο την ολοκλή-
ρωση του project μέχρι τα τέλη της 
φετινής χρονιάς.

Ήδη πριν λίγες ημέρες φαίνεται να 
ήρθησαν τα τελευταία εμπόδια που 
υπήρχαν καθώς υπεγράφη η συμφω-
νία σύνδεσης με τον ΔΕΣΦΑ, κάτι που 
αποτελούσε καθοριστικό παράγοντα 
για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρω-

σης του έργου. Στο μετοχικό σχήμα 
της Gastrade συμμετέχουν ο Όμιλος 
Κοπελούζου, -μέσω της Ελμίνας Κο-
πελούζου που είναι και Πρόεδρος του 
Δ.Σ. της εταιρείας-, η Gaslog Cyprus 
Investments Ltd, η ΔΕΠΑ Εμπορίας, 
η Bulgartransgaz και ο ΔΕΣΦΑ, με 
ποσοστό 20% καθένας.

Προσφάτως, πάντως, η οικογένεια 
Κοπελούζου ανακοίνωσε ότι θα συμ-
μετάσχει σε σχήμα με τη ΔΕΗ για τη 
δημιουργία μονάδας ηλεκτροπαρα-
γωγής από φυσικό αέριο στην ΒΙ.ΠΕ 
Αλεξανδρούπολης.

Το FSRU της Αλεξανδρούπολης
Το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης θα 

αποτελέσει μια νέα πύλη εφοδιασμού, 
διασφαλίζοντας νέες ποσότητες φυ-
σικού αερίου για την τροφοδοσία της 
ελληνικής και της περιφερειακής αγο-
ράς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
Ταυτόχρονα θα συμβάλει στην διεύ-
ρυνση των πηγών και των οδών προ-
μήθειας φυσικού αερίου, στην προώ-
θηση του ανταγωνισμού προς όφελος 
του τελικού καταναλωτή, καθώς και 
στην ασφάλεια εφοδιασμού της Ελ-
λάδας και των Βαλκανικών χωρών.

Την είσοδο του έργου στην τελι-
κή ευθεία σηματοδότησε ο Κυριάκος 

Μητσοτάκης,  σε ειδική τελετή που 
πραγματοποιήθηκε στην παλιά Απο-
θήκη του Τελωνείου Αλεξανδρού-
πολης στις 3 Μαΐου, παρουσία των 
Πρωθυπουργών της Ελλάδας και της 
Βουλγαρίας Κ. Μητσοτάκη και Kiril 
Petkov. Προηγουμένως είχαν ολοκλη-
ρωθεί τα Market Test και οι διαγωνι-
σμοί για την προμήθεια της πλωτής 
μονάδας (από την GasLog) και άλλα 
τεχνικά σκέλη του project.

Οι δυνατότητες
Η Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης 

και Αεριοποίησης χωρητικότητας 
153.500 κ.μ. και τεχνικής δυναμικό-
τητας 5,5 δισ. κ.μ. LNG ανά έτος, θα 
συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Με-
ταφοράς Φυσικού Αερίου με αγωγό 
μήκους 28 χλμ., μέσω του οποίου το 
αεριοποιημένο LNG θα προωθείται 
στις αγορές της Ελλάδας, της Βουλ-
γαρίας και της ευρύτερης περιοχής 
(Ρουμανία, Σερβία, Β. Μακεδονία κ.α.)

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παράλ-
ληλα τρέχουν και οι διεργασίες για το 
«ΑΣΦΑ Θράκης», που θα αναπτυχθεί 
στο Θρακικό Πέλαγος, ανοικτά της 

Αλεξανδρούπολης.
Το δεύτερο αυτό FSRU, το οποίο 

θα αναπτύξει επίσης η Gastrade, θα 
έχει ικανότητα αποθήκευσης 170.000 
κ.μ. και θα μπορεί να παραδώσει έως 
και 22,7 εκ. κ.μ. φυσικού αερίου ημε-
ρησίως ή 5,5 δισ. κ.μ. ετησίως. Το έρ-
γο θα περιλαμβάνει επίσης ένα σύ-
στημα χερσαίου και υποθαλάσσιου 
αγωγού που θα συνδέει το FSRU με 
τους υφιστάμενους αγωγούς μετα-
φοράς φυσικού αερίου στην περιοχή.
crisimonitor.gr

ΑΜΚ 9 εκατ. για το FSRU 
της Αλεξανδρούπολης

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ         

Κινήσεις που καταδεικνύουν ωρίμανση 
του έργου της κατασκευής του FSRU της 
Αλεξανδρούπολης κάνει η εταιρία Gastrade που 
έχει αναλάβει την εδραίωση και λειτουργία του 
νέου τερματικού σταθμού.

Δύο πολιτικές ομιλίες πραγματοποιεί 
στον Έβρο ο βουλευτής Έβρου της ΝΔ 
Χρήστος Δερμεντζόπουλος. Η πρώτη 

έγινε χθες στην Ορεστιάδα, η έτερη θα 
πραγματοποιηθεί αύριο στην Αλεξαν-
δρούπολη .Πιο συγκεκριμένα την Τε-
τάρτη 11 Ιανουαρίου και ώρα 19:00 στο 
Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης.

Αύριο στο Δημοτικό Θέατρο 

Ο κ. Φώτιος Μάρης, Καθη-
γητής του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών, είναι ο νέος Πρύ-
τανης του Δημοκριτείου Πανε-
πιστημίου Θράκης και αναλαμ-
βάνει τα καθήκοντά του.

Στο ΦΕΚ αριθ. 4/2009 τ. 
ΥΟΔΔ δημοσιεύτηκε η διαπι-
στωτική πράξη Αριθμ. ΔΠΘ/
ΔΔΚ/25927/2643 για την Εκλο-
γή Πρύτανη και τον ορισμό τεσ-
σάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης.

Οι ορισθέντες Αντιπρυτάνεις 
είναι:

1. Μαρία Γρηγορίου, Καθη-
γήτρια του Τμήματος Μοριακής 
Βιολογίας και Γενετικής

2. Κωνσταντίνος Χαλιορής, 
Καθηγητής του Τμήματος Πο-
λιτικών Μηχανικών

3. Γεώργιος Μπρούφας, Κα-
θηγητής του Τμήματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης

4. Βασίλειος Γούργουλης, Κα-
θηγητής του Τμήματος Επιστή-
μης Φυσικής Αγωγής και Αθλη-

τισμού
Η θητεία του Πρύτανη και 

των τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Δημοκριτείου Πανεπι-
στημίου Θράκης λήγει την 31η 
Αυγούστου 2026

Αναλαμβάνει καθήκοντα ο νέος 
Πρύτανης του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης 
Καθηγητής Φώτιος Μάρης

Ορίστηκαν οι τέσσερις 
Αντιπρυτάνεις

Πολιτική ομιλία 
Δερμεντζόπουλου 
στην Αλεξανδρούπολη
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Σύσκεψη με το νέο Προϊστά-
μενο της Ειδικής Υπηρεσίας Δι-
αχείρισης του Προγράμματος 
«Ανατολική Μακεδονία, Θρά-
κη» κ. Παναγιώτη Κουδουμάκη 
πραγματοποίησε ο Περιφερει-
άρχης Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος 
στο γραφείο του στην Κομοτηνή.

Αντικείμενο της σύσκεψης 
ήταν η πορεία υλοποίησης του 
τρέχοντος ΕΣΠΑ της Περιφέρει-
ας 2014-2020, οι άμεσες ενέρ-
γειες για την ενεργοποίηση του 
νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 καθώς 
και οργανωτικά ζητήματα της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.

Ειδικότερα εξετάστηκαν συ-
γκεντρωτικά στοιχεία όλων των 
Περιφερειών της χώρας, όπως 
φαίνονται στον ακόλουθο πίνα-
κα στον οποίο παρουσιάζονται, 
στη δεύτερη στήλη, ο προϋπολο-
γισμός του Προγράμματος κάθε 
Περιφέρειας, στην τρίτη στήλη, 
το ποσό απορρόφησης σε από-
λυτα νούμερα (δαπάνες σε €) και 

στην τέταρτη στήλη, το ποσοστό 
απορρόφησης κάθε Περιφέρει-
ας σε σχέση με τον προϋπολογι-
σμό του Προγράμματός της (δα-
πάνες %):

Ως τελικό συμπέρασμα της 
σύσκεψης ο κ. Μέτιος ανέφερε:

«Μέχρι το τέλος του 2022, 
η Περιφέρειά μας έχει απορρο-
φήσει πόρους ύψους 379,9 εκα-
τομμυρίων ευρώ. Γεγονός που 
σημαίνει ότι 379,9 εκατομμύρια 
έχουν ήδη επενδυθεί στην περι-
οχή μας προς όφελος των πολι-
τών και των επιχειρήσεών μας.

Το ποσό αυτό είναι το 3ο με-
γαλύτερο ποσό απορρόφησης 
μεταξύ των 13 Περιφερειών της 
χώρας σε απόλυτα νούμερα, πα-
ρά το γεγονός ότι σε επίπεδο 
ποσοστού απορρόφησης κατα-
τασσόμαστε στην 8η θέση, με 
82,96%, σε σχέση με τον προ-
ϋπολογισμό του Προγράμμα-
τός μας.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός 
ότι το Πρόγραμμα κάθε Περιφέ-

ρειας έχει σημαντικά διαφορετι-
κό προϋπολογισμό. Το δικό μας 
Πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 
457,1 εκατομμύρια ευρώ, ενώ 
για παράδειγμα, το Πρόγραμμα 
της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου έχει 
προϋπολογισμό 154,8 εκατομ-
μύρια  ευρώ, της Πελοποννήσου 
254,9 εκατομμύρια ευρώ, του Β. 
Αιγαίου 269,3 εκατομμύρια ευ-
ρώ, της Ηπείρου 295,5 εκατομ-
μύρια ευρώ και ούτω καθεξής.

Και καθώς το έτος 2022 πε-
τύχαμε τη μεγαλύτερη αύξη-
ση σε ποσοστό απορρόφησης 
από όλες τις Περιφέρειες, από 
55,21% σε 82,96%, εξέφρασα 
στον κ. Κουδουμάκη την ικανο-
ποίησή μου για την πορεία υλο-
ποίησης του Προγράμματός μας. 

Το ίδιο μεθοδικά και συστη-
ματικά θα συνεχίσουμε και στο 
μέλλον.» 

Μέτιος: «Μέχρι το τέλος του ’22, 
η Περιφέρειά μας έχει απορροφήσει 
πόρους ύψους 379,9 εκ. ευρώ»

ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ ΤΟ 3ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 
ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ, 
ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ   

Σύσκεψη του Περιφερειάρχη ΑΜΘ με το 
νέο Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας 
για την πορεία υλοποίησης του τρέχοντος 
ΕΣΠΑ της Περιφέρειας 2014-2020

Μέσα στην επόμενη διετία 
φαίνεται ότι θα ληφθούν οι 
οριστικές αποφάσεις για το 
κατά πόσο θα προχωρήσει η 
υλοποίηση του αγωγού μετα-
φοράς πετρελαίου που θα συν-
δέει την Αλεξανδρούπολη με 
το Μπουργκάς στη Βουλγαρία, 
καθώς η υπηρεσιακή κυβέρνη-
ση της γειτονικής χώρας ενέ-
κρινε χθες το σχετικό μνημό-
νιο συνεργασίας μεταξύ των 
δύο κρατών.

Πρόκειται για ένα σημαντι-
κό βήμα, καθώς η έγκριση του 
μνημονίου συνεργασίας αποτε-
λεί την πρώτη ουσιαστική πο-
λιτική πράξη για την υποστή-

ριξη ενός έργου για το οποίο 
πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι 
τα αγκάθια για την αναβίωσή 
του είναι τόσο μεγάλα που να 
θέτουν εν αμφιβόλω τις προ-
οπτικές του, όπως έχει γράψει 
το energypress. 

Φαίνεται, όμως, ότι το ενδι-
αφέρον της Βουλγαρίας είναι 
ζωηρό, καθώς, όπως επίσης 
έχει γράψει το energypress, η 
βουλγαρική πλευρά απεργάζε-
ται διάφορα σενάρια προκειμέ-
νου να ενισχυθούν οι προοπτι-
κές βιωσιμότητας του έργου.

Το μνημόνιο συνεργασίας 
προβλέπει τη συγκρότηση μιας 
ειδικής ομάδας εργασίας, με τη 
συμμετοχή εκπροσώπων του 
ΥΠΕΝ, του υπουργείου Ενέρ-
γειας της Βουλγαρίας, καθώς 
και άλλων ενδιαφερόμενων 
μερών από τις δύο χώρες. 

Η εξειδικευμένη αυτή ομά-
δα θα διεξάγει τις απαραίτη-
τες προκαταρκτικές μελέτες, 

θα διερευνήσει τις πιθανότη-
τες ανάπτυξης του έργου και 
θα αναλύσει τις επιλογές για 
τη χρηματοδότησή του. 

Στόχος της ομάδας εργασί-
ας θα είναι η εκπόνηση ενός 
Σχεδίου Δράσης για την ανά-
πτυξη του έργου μέχρι το τέ-
λος του 2024.

Η χωρητικότητα του πετρε-
λαιαγωγού προβλέπεται να εί-
ναι τόση ώστε να μπορούν να 
αντικατασταθούν πλήρως από 
εναλλακτικές πηγές οι ποσότη-
τες ρώσικου αργού πετρελαίου 
που μέχρι σήμερα εισάγει δια 
της θάλασσας η Βουλγαρία.
Ας σημειωθεί ότι, από 
βουλγαρικής πλευράς, η 
έγκριση του μνημονίου 
συνεργασίας τελεί προς 
το παρόν υπό την αίρεση 
της επικύρωσής της από 
την Εθνοσυνέλευση 
της γειτονικής χώρας. 
(energypress)

Εντός διετίας το Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση 
του πετρελαιαγωγού Αλεξανδρούπολη – Μπουργκάς

Η Βουλγαρία 
ενέκρινε το 
μνημόνιο 
συνεργασίας
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Με αφορμή την χθεσινή 
έναρξη των χειμερινών εκ-
πτώσεων, ο πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου της 
Αλεξανδρούπολης κ.Κασα-
πίδης Βασίλης δήλωσε:

«Μετά το πέρας της εορτα-
στικής περιόδου, οι επαγγελ-
ματίες της Αλεξανδρούπολης 
προσδοκούν σε μια καλή και 
παραγωγική εκπτωτική περί-
οδο. Καλούμε λοιπόν, το κα-
ταναλωτικό κοινό να επισκε-
φτεί από την πρώτη στιγμή τα 
εμπορικά καταστήματα και να 
εκμεταλλευτεί τις πολύ ελκυ-
στικές τιμές, καλύπτοντας τις 
οικογενειακές ανάγκες με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο.

 Ο Εμπορικός Σύλλο-
γος της Αλεξανδρούπολης 
και εγώ προσωπικά, ευχό-
μαστε ολόψυχα το 2023 να 
αποτελέσει το έτος που θα 
αφήσουμε οριστικά πίσω τις 
κακές αναμνήσεις του παρελ-
θόντος.

  Ο Εμπορικός Σύλλογος 
της Αλεξανδρούπολης ενη-

μερώνει ότι η περίοδος των 
χειμερινών εκπτώσεων αρχί-
ζει τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 
και λήγει την Τρίτη 28 Φε-

βρουαρίου.
  Τα καταστήματα θα μπο-

ρούν να είναι προαιρετικά 
ανοιχτά την Κυριακή 15 Ια-
νουαρίου, με προτεινόμενο 
ωράριο λειτουργίας από τις 
11:00’ έως 14:00’.

  Οι εμπορικές επιχειρήσεις 
θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτε-
ρη προσοχή στα κάτωθι:

  Η αναγραφή διπλής τι-
μής, δηλαδή της παλαιάς (δι-
αγεγραμμένης) και της νέας 
τιμής όλων των ειδών που 

πωλούνται με έκπτωση είναι 
υποχρεωτική.

  Επιτρέπεται και η ανα-
γραφή και η εμπορική επικοι-
νωνία ποσοστού έκπτωσης.

  Εφόσον παρέχεται μειω-
μένη τιμή σε περισσότερα από 
το 60% του συνόλου των πω-
λούμενων ειδών, η επίδειξη 
του παρεχόμενου ποσοστού 
έκπτωσης επιβάλλεται, οπό-
τε θα πρέπει να αναγράφε-
ται στην προθήκη του κατα-
στήματος και σε οποιαδήποτε 
άλλη εμπορική επικοινωνία.

  Στην περίπτωση που 
υπάρχουν διαφορετικά πο-
σοστά έκπτωσης ανά κατη-

γορίες προϊόντων, θα πρέπει 
να αναγράφεται το εύρος του 
παρεχόμενου ποσοστού («από 
…. % έως …. %»).

  Σε κάθε άλλη περίπτωση 
θα αναγράφεται ότι οι εκπτώ-
σεις αφορούν επιλεγμένα εί-
δη με αναφορά στο αντίστοι-

χο ποσοστό.
  Οι καταστηματάρχες θα 

πρέπει, σε περίπτωση ελέγ-
χου, να είναι σε θέση να απο-
δείξουν, ότι η παλαιά τιμή 
πώλησης που αναγράφεται 
στην πινακίδα, ανταποκρίνε-
ται στην πραγματικότητα

Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης: 
Προσδοκίες για μια παραγωγική 
εκπτωτική περίοδο

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΣΑΠΙΔΗ            

Χρήσιμες οδηγίες για τις χειμερινές 
εκπτώσεις που ξεκίνησαν χθες

Η περίοδος των χειμερινών 
εκπτώσεων άρχισε τη Δευτέρα 9 
Ιανουαρίου και λήγει την Τρίτη 28 

Φεβρουαρίου
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Η «Ηλεκτροπαραγωγή Αλε-
ξανδρούπολης» σχεδιάζει την 
κατασκευή και εκμετάλλευση νέ-
ας μονάδας παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας με καύσιμο φυσι-
κό αέριο, στην Αλεξανδρούπολη. 
Η κατασκευή της νέας μονάδας 
θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο 
του 2023 και αναμένεται να εί-
ναι έτοιμη στο τέλος του 2025.

Καθώς το φυσικό αέριο έχει 
νευραλγικό ρόλο κατά την περί-
οδο της ενεργειακής μετάβασης 
στην πράσινη ενέργεια που δια-
νύουμε, η μονάδα ηλεκτροπα-
ραγωγής της Αλεξανδρούπολης 
ως μονάδα παραγωγής ενέργει-
ας από φυσικό αέριο συμβάλ-
λει σημαντικά στην ενεργειακή 
ασφάλεια της χώρας και ενισχύει 
την εδραίωση της θέσης της ως 
καθοριστικού ενεργειακού εταί-
ρου στην ευρύτερη περιοχή των 
δυτικών Βαλκανίων.

Σε κομβικό σημείο

Η νέα μονάδα ηλεκτροπαρα-
γωγής στην Αλεξανδρούπολη 
βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο 
για την ασφάλεια τροφοδοσίας 
της Ελλάδας αλλά και της ευρύ-
τερης περιοχής. Πρόκειται για μια 
μονάδα που θα συνδέεται απευ-
θείας με το FSRU της Αλεξαν-
δρούπολης, βρίσκεται μια ανα-
πνοή από τον ελληνοβουλγαρικό 
αγωγό IGB ενώ παράλληλα θα 
μπορεί να εξάγει ηλεκτρική ενέρ-
γεια σε όλες τις γειτονικές χώρες.

Η μονάδα θα είναι ονομαστι-
κής ισχύος 840MW και αναμένε-
ται να είναι η πιο αποδοτική μο-
νάδα της χώρας, με συντελεστή 
απόδοσης 63%. Αναμένεται να 
έχει το χαμηλότερο μεταβλητό 
κόστος ανάμεσα στις θερμικές 
μονάδες, γεγονός που θα της 
δίνει τη δυνατότητα να μπαίνει 
πρώτη στη χονδρεμπορική αγο-
ρά με υψηλό συντελεστή χρησι-
μοποίησης.

Η Μονάδα Ηλεκτροπαραγω-
γής και ο Υποσταθμός 400 kV 

αναπτύσσονται σε έκταση συνο-
λικής επιφάνειας 181.181 m2, 
στην Βιομηχανική Περιοχή Αλε-
ξανδρούπολης, στον κόμβο των 
πηγών και διαδρομών φυσικού 
αερίου. Η μονάδα θα μπορεί 
να προμηθεύεται φυσικό αέριο 
απευθείας από το FSRU Αλε-
ξανδρούπολης της GasTrade, 
επιτυγχάνοντας μεγάλες εξοι-
κονομήσεις, χωρίς ρίσκο εφο-
διασμού.

Η νέα μονάδα θα είναι συν-
δεδεμένη στον υποσταθμό Υψη-
λής Τάσης Νέα Σάντα, ιδανικά 
τοποθετημένη για εξαγωγές ηλε-
κτρικής ενέργειας στις γειτονικές 
χώρες, στις οποίες δεν προβλέ-
πεται λειτουργία νέων μονάδων 
φυσικού αερίου που να καλύ-
πτουν τις ανάγκες τους στα προ-
σεχή έτη.

Η συμφωνία

Η σχετική συμφωνία για τη 
εξαγορά του 51% των μετοχών 
της εταιρείας “Ηλεκτροπαραγω-
γή Αλεξανδρούπολης Μονοπρό-
σωπη Α.Ε.” από τη ΔΕΗ και του 
29% από την ΔΕΠΑ Εμπορίας, 
υπεγράφη στις 21 Δεκεμβρίου 

από τη ΔΕΗ, τη ΔΕΠΑ Εμπορί-
ας και την Damco Energy του 
Ομίλου Κοπελούζου. Η Damco 
Energy διατηρεί το 20% και θα 
συμμετέχει στο νέο σχήμα.

«Η συμφωνία που υπεγράφη 
μεταξύ της ΔΕΗ, της ΔΕΠΑ και 
της Damco Energy για την κα-
τασκευή μιας μεγάλης μονάδας 
ηλεκτροπαραγωγής στη χώρα 
μας, αποτελεί έναν ακόμα ισχυρό 

κρίκο στην αλυσίδα των προσπα-
θειών που κάνουμε για να θω-
ρακίσουμε την ενεργειακή επάρ-
κεια της χώρας μας. Με γρήγορα 
αλλά σταθερά βήματα, μετατρέ-
πουμε την Ελλάδα σε βασικό πυ-
λώνα ενεργειακής ασφάλειας 
για ολόκληρη τη Νοτιοανατο-
λική Ευρώπη. Συγχαίρω όλους 
όσοι συνετέλεσαν στο να ευοδω-
θεί αυτή η συνεργασία», δήλωσε 
σχετικά ο υπουργός Ενέργειας κ. 
Κώστας Σκρέκας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος της ΔΕΗ Γεώργιος 
Στάσσης εξηγώντας τους λό-
γους για τος οποίους συμμετέ-
χει η ΔΕΗ στην επένδυση έχει 

αναφέρει:
«Όπως είναι γνωστό, η καθα-

ρή ενέργεια βρίσκεται στο επίκε-
ντρο του στρατηγικού μας σχε-
διασμού. Αυτός περιλαμβάνει 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργει-
ας, τις μεθόδους αποθήκευσης 
αλλά και το “πράσινο” υδρογό-
νο. Πιστεύουμε ότι οι ΑΠΕ και 
η αποθήκευση θα αποτελέσουν 
τη ραχοκοκαλιά του συστήματος 

Ηλεκτρισμού τα επόμενα χρόνια.

Ωστόσο, με δεδομένο ότι οι 
σημερινές τεχνολογίες μακρο-
χρόνιας αποθήκευσης ενέργει-
ας είναι είτε πολύ ακριβές είτε 
βρίσκονται σε ερευνητικό στά-
διο, το φυσικό αέριο έχει έναν 
καίριο ρόλο να παίξει. Οι νέες 
μονάδες φυσικού αερίου οφεί-
λουν να είναι ευέλικτες και όσο 
το δυνατόν πιο αποτελεσματικές 
και εν τέλει να έχουν τη δυνατό-
τητα να αποτελέσουν μέρος ενός 
συστήματος μηδενικών ρύπων.

Ταυτόχρονα πρέπει να είναι 
σε θέση να χρησιμοποιήσουν και 
άλλα καύσιμα, όπως για παρά-
δειγμα το υδρογόνο. Οποιαδή-
ποτε επένδυση σε αεριοστρό-
βιλους συνδυασμένου κύκλου, 
τους λεγόμενους CCGT, όχι μό-
νο δεν θα παρεκκλίνει από τους 
στρατηγικούς στόχους της ευ-
ρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 
αλλά αντίθετα θα εξυπηρετήσει 
μια ακόμη πιο ομαλή μετάβαση 
σε αυτή».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
ΔΕΠΑ Εμπορίας Κωνσταντίνος 
Ξιφαράς αντίστοιχα είχε τονίσει 
τη σημασία της επένδυσης και 
για την ΔΕΠΑ, τονίζοντας:

«Η συμφωνία αυτή ανοίγει 
ένα νέο κεφάλαιο για τη ΔΕΠΑ 
Εμπορίας, και εντάσσεται στη γε-
νικότερη στρατηγική της Εταιρεί-
ας που έχει ως στόχο να ενισχύ-
ει την ενεργειακή ασφάλεια της 
χώρας μας και τον ρόλο που δι-

αδραματίζει στο ενεργειακό το-
πίο της ΝΑ Ευρώπης.

Με τη σημερινή συμφωνία η 
ΔΕΠΑ εισέρχεται σε μια νέα αγο-
ρά και κάνει ένα ακόμη αποφασι-
στικό βήμα για τη μετατροπή της 
σε μια σύγχρονη και ολοκληρω-
μένη ενεργειακή επιχείρηση με 
υψηλή καθετοποίηση. Παράλ-
ληλα, εξασφαλίζει οικονομική και 
περιβαλλοντικά φιλική ενέργεια 
για τους πελάτες της θυγατρικής 
της – Φυσικό Αέριο, εδραιώνο-
ντας περαιτέρω και τη θέση της 
στη λιανική αγορά ενέργειας της 
χώρας μας.

Η νέα Μονάδα Συνδυασμέ-
νου Κύκλου στην Αλεξανδρού-
πολη, θα είναι τελευταίας τεχνο-
λογίας και υψηλής απόδοσης, η 
οποία εν μέρει θα τροφοδοτείται 
με φυσικό αέριο από τη ΔΕΠΑ 
Εμπορίας, γεγονός που την κα-
θιστά ακόμα πιο ανταγωνιστική».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
του Ομίλου Κοπελούζου 
Χρήστος Κοπελούζος 
δήλωσε:

«Η Μονάδα Ηλεκτροπαραγω-
γής Αλεξανδρούπολης, θα απο-
τελέσει ένα νέο πυλώνα για την 
ενεργειακή επάρκεια στην Ν.Α. 
Ευρώπη. Μια νέα γέφυρα για 
τη μετάβαση στην πράσινη ενέρ-
γεια. Η Αλεξανδρούπολη και η 
ευρύτερη περιοχή της καθίσταται 
πλέον ένας ενεργειακός κόμβος 
για το φυσικό αέριο και την ηλε-
κτρική ενέργεια, με απτά οφέλη 

για το περιβάλλον – καθώς θα 
βοηθήσει στην περαιτέρω διείσ-
δυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό 
ισοζύγιο-, τις τοπικές κοινωνίες 
αλλά και τον Έλληνα καταναλω-
τή. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα απο-
κτά έναν αναβαθμισμένο ενερ-
γειακό ρόλο καθώς θα μπορεί να 
εξάγει ηλεκτρική ενέργεια προς 
τα γειτονικά βαλκανικά κράτη, 
συγκεκριμένα προς Βουλγαρία 
και Βόρεια Μακεδονία και, κατ’ 
επέκταση, Σερβία. Για τον Όμι-
λο Κοπελούζου, η Μονάδα είναι 
μια απτή απόδειξη της δέσμευ-
σής μας στον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση εμβληματικών έργων 
που αλλάζουν και αναβαθμίζουν 
τις δυνατότητες της χώρας. Και 
είμαστε ευτυχείς γι’ αυτό».

imerisia.gr
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Ξεκινά η κατασκευή της νέας μονάδας 
ηλεκτροπαραγωγής στην Αλεξανδρούπολη

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΠΕΡΙ ΤΑ 
600 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΩ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ 
ΟΤΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ 90 ΜΟΝΙΜΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    
             
Tο Σάββατο 14/1 η τελετή έναρξης 
υλοποίησης της επένδυσης, παρουσία του 
Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύμφωνα με ανακοί-
νωση πριν περίπου ένα 
χρόνο, κατά την διάρ-
κεια κατασκευής του 
έργου θα απασχολη-
θούν περί τα 600 άτο-
μα, ενώ εκτιμάται ότι εν 
συνεχεία θα δημιουρ-
γηθούν 90 μόνιμες θέ-
σεις εργασίας καθ' όλη 
την περίοδο λειτουργί-
ας του

Info

Η κατασκευή της νέας μονάδας 
θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο 

του 2023 και αναμένεται να είναι 
έτοιμη στο τέλος του 2025.

Η «Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης» σχεδιάζει την κατασκευή και 
εκμετάλλευση νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο 
φυσικό αέριο, στην Αλεξανδρούπολη.
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Αναλύσεις

Πόσο στοιχίζει στη χώρα  η  
μακρά προεκλογική εκστρατεία 

παροχών της κυβέρνησης; 

Γ
ελοιογραφία αθηναϊκής 
εφημερίδας εμφάνιζε τον 
υπουργό Οικονομικών να 
κάθεται στα έδρανα της 
Βουλής και να προβλημα-
τίζεται: "Τί άλλο να δώσω; τί 

άλλο να δώσω;" σκεφτόταν. Όταν όμως 
το κομματικό υπερισχύει του δημοσί-
ου συμφέροντος με μοναδική επιδίωξη 
την κυβερνητική εξουσία, με συνεχείς 
προεκλογικές παροχές και επιδόματα, 
αντί παραγωγικών επενδύσεων, που 
θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις 
πραγματικής ανάπτυξης, τότε η επόμενη 
οικονομική κρίση που θα σαρώσει για 
άλλη μια φορά την κοινωνία αποτελεί 
θέμα χρόνου.

Παράδειγμα; Μπορεί τα παρακμια-
κά φαινόμενα να αποτελούν χαρακτη-
ριστικό ολόκληρης της περιόδου της 
μεταπολίτευσης αλλά αποκορύφωμά 
της υπήρξε η περίοδος από τον Μάρ-
τιο του 2004 έως τον Σεπτέμβριο του 
2009, της διακυβέρνησης του Κώστα 
Καραμανλή. Ποιος ήταν ο απολογισμός 
της καραμανλικής περιόδου; «Ο Κώστα 
Καραμανλής  παρέλαβε χρέος ύψους 
183,2 δις ευρώ το 2004 και παρέδω-
σε χρέος 299,5 δις ευρώ το 2009, δηλ. 
το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ εκτο-
ξεύτηκε από το 98,9% στο 128,7%. 
Το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2009 
ξεπέρασε τα 36 δις ευρώ και έκλεισε 
στο 15,7% του ΑΕΠ το 2009». (Καθη-
μερινή 27/4/2014). Συνολικά η κυβέρ-
νηση Καραμανλή δανείστηκε 109,3 δις 
ευρώ αθροιστικά το 2008 και το 2009 
(Καθημερινή 27/4/2014). Πρόσθετα: 
«Παράνομες  αμοιβές σε δημοσίους και 
δημοτικούς υπαλλήλους, προσλήψεις 
εκτός νόμου, μη νόμιμες καταβολές 
αποζημιώσεων σε αιρετούς άρχοντες, 
επιδοτήσεις σωματείων για να κάνουν 
δημόσιες σχέσεις, κατατμήσεις και απ’ 
ευθείας αναθέσεις έργων περιγράφει 
το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του 
για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
του 2009. Το αποτέλεσμα ήταν τα έξο-
δα του προϋπολογισμού να υπερβούν 
το στόχο κατά 47 δις ευρώ» (Καθημε-
ρινή 22/3/2013). Όλα αυτά τα επιβε-
βαίωσε ο Χοακίν Αλμούνια, επίτροπος 
Οικονομικών της Ε.Ε. τότε, ο οποίος 
σε συνέντευξή του, είχε δηλώσει: «Το 
πρόβλημα, είπε, ήταν η καταστροφική 
διαχείριση των δημοσίων οικονομικών 
από την ελληνική κυβέρνηση το 2009, 
λόγω της ανικανότητας αυτής της κυ-
βέρνησης και της ενασχόλησής της με 
τις εκλογές». 

Όμως η περίοδος διακυβέρνησης 
Καραμανλή ωχριά μπροστά στην τε-
τραετία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ιδι-
αίτερα από την έναρξη της πανδημίας 
μέχρι σήμερα. Όταν ρίχνεις στην οι-
κονομία 43 δις ευρώ δανεικά χρήμα-
τα με αφορμή την πανδημία που αντι-
στοιχούσαν στο 25% του ΑΕΠ,  με τον 
τρόπο που τα έριξε η κυβέρνηση, δηλ  
με οριζόντια κριτήρια, τότε η ερμηνεία 

της "ανάπτυξης" είναι εύλογη. Αυξά-
νονται οι καταθέσεις, αυξάνεται η κα-
τανάλωση, μαζί όμως αυξάνονται και 
οι  αυταπάτες ότι η οικονομία αλλάζει 
μοντέλο και τροχιά. Διότι, αν τα 43 δις 
δόθηκαν με τη λογική να αντιμετωπι-
στούν τα οικονομικά προβλήματα που 
δημιούργησε η πανδημία θα έπρεπε να 
είχαν εξαντληθεί για την αντιμετώπισή 
των προβλημάτων. Πώς περίσσεψαν 
χρήματα και κινούν ακόμη και σήμερα 
την οικονομία μέσω της κατανάλωσης; 

Την απάντηση την έδωσε ένα δοκίμιο 
εργασίας του Ελληνικού Δημοσιονομι-
κού Συμβουλίου (ΕΔΣ) με τίτλο "Διε-
ρεύνηση των προσδιοριστικών παρα-
γόντων των δαπανών COVID - 19 στην 
Ελλάδα και στη Ευρωζώνη" (Καθημερι-
νή 22/5/2021). Σύμφωνα με τα στοι-
χεία του ΔΝΤ που επεξεργάστηκαν οι 
μελετητές, οι άμεσες δαπάνες της χώ-
ρας μας για τη στήριξη της οικονομίας 
της, σε τομείς πλην της Υγείας, ανήλθαν 
σε 10,7% του ΑΕΠ της, ποσοστό που 
άφησε δεύτερη της Γερμανία με 9,8% 
του ΑΕΠ. Παρόλα αυτά, τα στοιχεία 
της Eurostat  που επεξεργάστηκαν οι 
μελετητές δείχνουν ότι οι δαπάνες δεν 
εξασφάλισαν υψηλό ποσοστό αναπλή-
ρωσης της απώλειας εισοδήματος. Το 
αντίθετο μάλιστα! Σύμφωνα με τη με-
λέτη του ΕΔΣ, το ποσοστό αναπλήρω-
σης ήταν μόλις 41,2%, που τοποθετεί 
τη χώρα μας στην 11η θέση μεταξύ των 
19 της Ευρωζώνης καίτοι πρώτη στις 
δαπάνες, και στην 16η μεταξύ των 27 
της ΕΕ. Αυτά τα συγκριτικά στοιχεία και 
μόνον, μεταξύ της υπερβολικής δαπά-
νης και του πενιχρού αποτελέσματος 
αναπλήρωσης του απολεσθέντος εισο-
δήματος, αποδεικνύουν ότι η δαπάνη 
κατευθύνθηκε προς την κοινωνία κατά 
τρόπο άνισο ευνοώντας προφανώς κά-
ποιες κοινωνικές ομάδες. Έτσι λοιπόν  
ένα ποσοστό 58,8%, δηλαδή περί τα 25 
δις ευρώ, κινήθηκε άστοχα δημιουργώ-
ντας την αύξηση των καταθέσεων κα-
τά 22,5 δις, την εκτίναξη της κατανά-
λωσης και της ανοικοδόμησης. Εξ ου 
και η ανάπτυξη ≥5% για το 2022 που 
έχει πλασματικό χαρακτήρα διότι είναι 
προϊόν της κρατικής χρηματοδότησης 
και του πληθωρισμού και όχι παραγω-
γικής ανάπτυξης. Όμως ας μη ξεχνάμε 
πως ολόκληρη τη δεκαετία του 2000, 
η αύξηση του ΑΕΠ που στηρίχτηκε στην 
κατανάλωση και στα στεγαστικά δάνεια 
προσέγγιζε ετήσια το 4,5% ενώ η χώρα 
απαξιώνονταν παραγωγικά, οδήγησε 
στη μεγάλη κρίση και διέλυσε κυριο-
λεκτικά τη χώρα. Αθροιστικά σε περί-
που δύο χρόνια η κυβέρνηση μαζί με 
τα pass διένειμε πάνω από 56 δις, με 
ισόποση αύξηση του δημοσίου χρέους, 
ποσό που υπερβαίνει το κούρεμα του 
χρέους των 53 δις (το PSI) του 2012 
για το οποίο θριαμβολογούσαν τότε. Η 
Ν.Δ. επαγγέλλεται προεκλογικά τη στα-
θερότητα ως χαρακτηριστικό της πολι-
τικής της αλλά αυτοδιαψεύδεται πάντα 
από τον πελατειακό της χαρακτήρα.

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Γνώμη

« Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στον 
βωμό της προεκλογικής περιόδου»

Π
αρέμβαση του υποψήφι-
ου βουλευτή Έβρου του 
ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Μενέλαου 
Μαλτέζου για το θέμα 
δανεισμού των Γλυπτών 
του Παρθενώνα από το 

Βρετανικό Μουσείο:
“Η αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη 

ως υπουργός πολιτισμού της Ελλάδας 
το 1982 με ομιλία της στο Μεξικό, 
στην αρμόδια επιτροπή της UNESCO, 
άνοιξε επισήμως το ζήτημα της διεκ-
δίκησης σε διεθνές επίπεδο των Γλυ-
πτών Μαρμάρων του Παρθενώνα το-
νίζοντας ότι δεν υπάρχουν Ελγίνεια 
Μάρμαρα.

Αυτές τις ημέρες υπάρχει ένας ΚΑ-
ΤΑΙΓΙΣΜΟΣ δημοσιευμάτων σε μεγά-
λα διεθνή ΜΜΕ, αλλά κυρίως σε βρε-
τανικά, εσχάτως όλο και πιο συχνά στο 
Bloomberg, περί επικείμενης συμφω-
νίας Ελλάδας – Βρετανικού Μουσείου 
για μερική επιστροφή των γλυπτών 
του Παρθενώνα αποκαλύπτει το μίγ-
μα κυνισμού και πανικού που έχει κα-

ταλάβει την κυβέρνηση και ιδιαίτερα 
το μέγαρο Μαξίμου.

Η διοχέτευση μιας πανσπερμίας 
πληροφοριών και διαρροών που καλ-
λιεργούν προσδοκίες για την υλο-
ποίηση ενός συλλογικού οράματος 
δεκαετιών έχουν υποβολείς τον πρω-
θυπουργό και το επικοινωνιακό επιτε-
λείο του. Οι αθεόφοβοι δεν διστάζουν 
να παίξουν στα ζάρια του προεκλο-
γικού τους παιγνιδιού ακόμη και την 
αποκατάσταση της συνοχής του κο-
ρυφαίου και οικουμενικής αξίας μνη-
μείου, του Παρθενώνα.

Τα ¨πετσωμένα¨ υποβολιμαία δη-
μοσιεύματα αναδεικνύουν τον τυχο-
διωκτισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη 
που, προκειμένου να προσθέσει ένα 
προεκλογικό σύνθημα, ένα τηλεοπτικό 
σποτ της Ν.Δ., μια διακοσμητική φω-

τογραφία στα φυλλάδια του κυβερνώ-
ντος κόμματος ρισκάρει να εξευτελίσει 
και να καταστρέψει μια μακρόχρονη, 
δίκαιη και διεθνώς υποστηριζόμενη 
διεκδίκηση γύρω από την οποία συ-
ντάσσονται όλο το πολιτικό σύστημα 
της χώρας και η συντριπτική πλειονό-
τητα της ελληνικής κοινωνίας.

Προσωπικά θα ήθελα πολύ εν ζωή 
να δω την επιστροφή των γλυπτών 
του Παρθενώνα από το Βρετανικό 
Μουσείο πίσω στην Ακρόπολη και της 
Νίκης της Σαμοθράκης απ’ το Μου-
σείο του Λούβρου στον φυσικό της 
χώρο στο Νησί.

Αυτή όμως η πολιτική της ανταλ-
λαγής αρχαιοτήτων ανάμεσα στην 
Ελλάδα και τη Βρετανία που υπο-
κρύπτει την αναγνώριση, μέσω του 
δανεισμού, της ιδιοκτησίας των Γλυ-
πτών του Παρθενώνα στο Βρετανι-
κό μουσείο, συνιστά υποχώρηση από 
την εθνική γραμμή για την επιστρο-
φή τους.

Μετά το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα 
της efsyn.gr και την καθολική αντί-
δραση της κοινωνίας, δυστυχώς στην 
ανακοίνωση του υπουργείου δεν δια-
βάσαμε καμία ουσιαστική διάψευση 

για τα δημοσιεύματα του ξένου Τύπου 
για το deal Μητσοτάκη, αλλά απενα-
ντίας διαβάσαμε ότι για όλα φταίει η 
κορυβαντιούσα αντιπολίτευση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ_ΠΣ. ΙΣΩΣ ΑΞΙΖΕΙ να θυμίσουμε 
στον κυνικό πρωθυπουργό τη ρήση 
του ποιητή: «Σε τούτα εδώ τα μάρμα-
ρα κακιά σκουριά δεν πιάνει».

Η σκουριά των υποκλοπών, της 
«αρπαγής» του δημόσιου χρήματος, 
της βουλιμικής συμπεριφοράς των 
βουλευτών Ν.Δ Πάτση, Χειμάρα, Καπ-
πάτου και Μαραβέγια, της ενεργεια-
κής κερδοσκοπίας, της ενδημικής αι-
σχροκέρδειας, της αστυνομικής βίας, 
της επικοινωνιακής εκμετάλλευσης 
του προσφυγικού έχει κάτσει όλη στα 
μάρμαρα του Μαξίμου”.

ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 
ΜΑΛΤΕΖΟΥ
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Με αρνητικό τρόπο ξεκίνησε το 
2023 για τη Νίκη Αλεξανδρούπολης.

Η ομάδα του Έβρου στο πρώτο 
της ματς για το νέο έτος στην Α2 
κατηγορία ηττήθηκε 3-2 σετ εντός 
έδρας της Αργώ Βόλου.

Η Νίκη μπήκε καλά στο ματς και 
πήρε το πρώτο σετ. Ισοφαρίστηκε, 
πέρασε μπροστά με 2-1 και εκεί που 
όλα έδειχναν πως θα έπαιρνε το τρί-
ποντο καθώς προηγούνταν με 15-
8 στο 4ο σετ, έχασε το προβάδισμα 
της. Η αναμέτρηση οδηγήθηκε σε 
τάι μπρέικ, με την ομάδα της Θράκης 
εκεί να είναι απογοητευτική γνωρί-
ζοντας την ήττα με 15-5.

Τα σετ: 25-17, 20-25, 25-20, 20-
25, 5-15.

Νίκη Αλεξ/πολης (Μουστακίδης): 
Καράτζαλη, Καράμπαλη, Καραμιχά-
λη, Μπαρή, Προφάντη, Σάκαλη, λ- 
Φιλίππα (λ- Πασπαλά, Τσακιργιάννη 
Ι., Στεφάνου).

Αργώ Βόλου (Σταθόπουλος): 
Αργυροπούλου, Γερολυμάτου, Μα-
στρογιάννη, Prokudina, Ξανθή, Πό-

λη, λ- Καλοφορίδη (Σουντουλου-
μάκη).

Βαριά ήττα Φοίνικα, τέλος η 
Μολά

Την ήττα με 3-0 σετ από τον Περ-
σέα στην Θεσσαλονίκη γνώρισε ο 
Φοίνικας Αλεξανδρούπολης, στην 
πρεμιέρα του για το 2023.

Το παιχνίδι δεν χρίζει κριτικής 
αφού ο Περσέας ήταν ανώτερος σε 
όλο το διάστημα του αγώνα φτάνο-
ντας πολύ εύκολα στη νίκη.

Ο Φοίνικας ταξίδεψε στην Θεσ/

νίκη με σημαντικές απουσίες, καθώς 
δεν βρέθηκε στην αποστολή το βασι-
κό του λίμπερο η Κοντογιάννογλου, 
η αρχηγός Αρχιμανδρίτη αλλά και η 
Molla η οποία αποτελεί παρελθόν 
από την ομάδα της Αλεξανδρούπο-
λης και συνεχίζει στην Κύπρο.

Τα σετ: 25-13, 25-8, 25-12.
Φοίνικας Αλεξ/πολης (Τσουλ-

κανάκης): Οικονομίδου, Παπαβασι-
λείου, Μάρκουλη, Μάρτση, Ζάικου, 
Διαμάντη, λ- Μίτσικα (Βούλγαρη, 
Χαϊδεμένου).

Το ΤΑΑ Άθλος Ορεστιάδας ανα-
κοινώνει τη λύση της συνεργασίας 
του με τον προπονητή κ. Ηλία Κρε-
ούζη. Καθήκοντα νέου προπονητή 
στην ομάδα αναλαμβάνει ο μέχρι 
πρότινος συνεργάτης του κ. Κρε-
ούζη και «αρχιτέκτονας» της ιστορι-

κής ανόδου του Άθλου Ορεστιάδας 
στην κορυφαία κατηγορία κατηγο-
ρία του ελληνικού βόλεϊ, Θεόδωρος 
Χουσίδης.

“Ευχαριστούμε τον κ. Κρεούζη 
για την προσφορά του στην ομάδα 
και του ευχόμαστε καλή συνέχεια σε 

προσωπικό κι επαγγελματικό επίπε-
δο, στον επόμενο σταθμό της καριέ-
ρας του” καταλήγει η ανακοίνωση 
του Άθλου

Θυμίζουμε ότι ο Ηλίας Κρεούζης 
ανέλαβε τον Άθλο Ορεστιάδας πριν 
από την έναρξη του πρωταθλήμα-
τος μετά την απόλυση του Ατάνας 
Πετρόφ, μετά τα ματς του Λιγκ Καπ 
στην Πολίχνη. Ο Κρεούζης οδήγη-
σε τον Άθλο σε νίκες επί του ΟΦΗ 
και της Κηφισιάς, ενώ έφτασε στο 
τάι μπρέικ με τον Ολυμπιακό και τον 
Παναθηναϊκό, με συγκομιδή 8 βαθ-
μών. Η ήττα όμως από τον Φοίνικα 
θεωρήθηκε αποτυχία, αφού στό-
χος της διοίκησης ήταν η είσοδος 
στην εξάδα!

Αλλάζει προπονητή 
ο Άθλος Ορεστιάδας, 
παρελθόν ο Κρεούζης

Ξεκινά σήμερα 10 Ιανουαρίου 
Ειδικό πρόγραμμα άσκησης, 
για χρόνια πάσχοντες

" Η άσκηση είναι ζωή - Exercise is Life" με την 
τεχνική υποστήριξη του Δρομέα Θράκης

Ειδικό πρόγραμμα άσκησης, για χρό-
νια πάσχοντες, με την τεχνική υποστήρι-
ξη του Δρομέα Θράκης, ξεκινά στις 10/1 
και θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη και 
Πέμπτη 7-8μμ.

Η Ημερίδα με θέμα “Χρόνιες Παθή-
σεις και Άσκηση – Από την Θεωρία στην 
Πράξη”, που διεξήχθη τον Δεκέμβριο, 
έφερε τα πρώτα αποτελέσματα.

Οι σύλλογοι ΣυνεχίΖΩ, καρκινοπαθών 
και φίλων Ν.Εβρου - ο σύλλογος Διαβη-

τικών Νόμου Έβρου (ΣΥΔΝΕ) - ο Σύλλο-
γος ΓΑΛΗΝΟΣ, προσωπικού και φίλων 
καρδιοχειρουργικής κλινικής του ΔΠΘ, με 
την τεχνική υποστήριξη του Δρομέα Θρά-
κης, δημιουργούν ένα πιλοτικό τμήμα δο-
μημένης άσκησης, για χρόνια πάσχοντες, 
με εξειδικευμένη καθηγήτρια Φ.Αγωγής , 
για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων.

Ενδιαφερόμενοι του προγράμμα-
τος, μπορούν να επικοινωνούν με το 
τηλ.6977973142.

Ήττες για Νίκη και Φοίνικα Αλεξ/πολης 

Δεν ξεκίνησαν καλά 
το νέο έτος οι ομάδες 
του Έβρου στην Α2 
γυναικών βόλει

Με ήττα μπήκε και στο 
2023 η Αλεξανδρούπολη
Έμεινε για 9η αγωνιστική χωρίς νίκη 
έχοντας 8 ήττες και 1 ισοπαλία.

Με το «αριστερό» έκανε ποδαρικό 
στο νέο έτος η Αλεξανδρούπολη FC 
που έμεινε για 9η αγωνιστική χωρίς 
νίκη έχοντας 8 ήττες και 1 ισοπαλία.

Η ομάδα του Έβρου είχε τις στιγ-
μές με μεγαλύτερη αυτή του Ευθυ-
μιάδη στο 52', αλλά δεν κατάφερε 
να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα 
γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 από 
τον Ποσειδώνα στη Νέα Μηχανιώνα 
Θεσσαλονίκης, με τους Ξανθόπουλο 
στο 49' και Ταουσιάνη στο 90+4 να 
σκοράρουν για τη νίκη των γηπεδού-
χων. Ντεμπούτο στο αριστερό άκρο 
της άμυνας έκανε για την Αλεξ/πολη 
ο Τζατζανάς.

Το φιλμ του αγώνα
8' Πατσιώρας Κώστας σουτ έξω 

από την περιοχή δίπλα από το δεξί 
δοκάρι του Κυριακίδη.

14' ΓκαϊδατζΉς σουτ μέσα από την 
περιοχή ψηλά αουτ.

20' Καλλίδης προλαβαίνει τον 
Μπογλου προτού πιάσει την μπά-
λα στο αέρα, παίρνει την κεφαλιά 
όμως ο πορτιερε των φιλοξενούμε-
νων μπλοκάρει την μπάλα προτού 
καταλήξει στα δίχτυα. Διαμαρτυρίες 
από τη Μηχανιώνα ότι η μπάλα πέ-
ρασε τη γραμμή.

27' Μεγάλη στιγμή για την Αλε-
ξανδρούπολη. Σέντρα ακριβείας από 
τον Τζατζανά, κεφαλιά o Γκαϊδατζής 
δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι.

49' Ωραία συνεργασία του Πρού-
ντση με τον Κανέλλη, με τον τελευ-

ταίο να πασάρει έξυπνα στον Ξαν-
θόπουλο, ο οποίος με πανέμορφο 
πλασέ “κρέμασε” τον Μπογλου για 
το 1-0.

52' Μεγάλη ευκαιρία για τους φι-
λοξενούμενους, με τον Ευθυμιάδη 
από κοντά να νικιέται από τον Κυ-
ριακίδη, ο οποίος απέκρουσε με τα 
πόδια σε κόρνερ.

81' Τεράστια ευκαιρία για το 2-0.Ο 
Καλλίδης κερδίζει τις κόντρες βγαί-
νει απέναντι από τον τερματοφύλακα 
σπάει στον Κυζίλη ο οποίος αστοχεί 
προ κενής εστίας.

84' Κόρνερ Ξανθόπουλος κεφαλιά 
στο πρώτο δοκάρι από τον Γκέσιο πά-
νω από οριζόντιο δοκάρι.

87' Πολύ έξυπνη κάθετη του Τε-
μερτζόγλου με τον Ταουσάνη να βγαί-
νει απέναντι από την εστία και να 
στέλνει την μπάλα ψηλά άουτ.

90+4' Ο Κυζίλης πασάρει από τα 
αριστερά στον Ταουσάνη, ο οποίος 
πλάσαρε ιδανικά στην δεξιά γωνία 
του Μπογλου για το 2-0.

Συνθέσεις:
Ποσειδώνας Ν. Μηχανιώνας: Κυ-

ριακίδης, Καλλίδης, Τραχανάς, Λα-
γόντζος, Δεληζάνος, Τεμερτζόγλου, 
Προύντσης, Κανέλλης, Ξανθόπουλος, 
Πάγιος, Γκέσιος.

Αλεξανδρούπολη: Μπόγλου, Δο-
ρουγιδένης, Τζατζανάς, Παπαγεωρ-
γίου, Σωτηράκης, Πατσιώρας Α., Πα-
πάζογλου, Ευθυμιάδης, Γκαϊδατζής, 
Πατσιώρας Κ., Ράλλης

ΛΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΝ ΕΒΡΙΤΗ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΟΥΣΙΔΗΣ           

Ο Κρεούζης ανέλαβε τους ΒορειοΕβρίτες πριν από 
την έναρξη του πρωταθλήματος μετά την απόλυση 
του Ατάνας Πετρόφ
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 SUDoKU

9 1 5

8 9 5 4

5 6 8 9

4 6

5 3 7 8 1

9 5

4 9 8 3

1 9 3 4

6 3 7

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Jan  9 09:27:53 2023 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.69)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Jan  5 08:57:12 2023 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

1 7

6 7 9 8 3

5 1 2

3 6

4 6 3 1 8 7

8 6

3 6 7

5 2 8 6 3

9 7

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.50)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Jan  9 09:27:55 2023 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Τοκ – τοκ χτυπάει κάποιος στη πόρτα:

Ποιός είναι; ρωτά η γιαγιά

– Ο χάρος

– Και τι θες; λέει ο παππούς

– Ήρθα να πάρω έναν από εσάς

– Εμένα πάρε λέει ο παππούς, άσε τη γιαγιά 

να ζήσει!!

– Όχι, λέει η γιαγιά, εμένα πάρε, άμα χάσω τον 

παππού, πως θα ζήσω μόνη μου;

– Αποφασίστε τέλος πάντων, λέει ο χάρος και 

θα ξανάρθω

– Άμα σε χάσω λέει η γιαγιά στον παππού δεν 

θα μπορώ να ζήσω

– Πάω στο καφενείο λέει ο παππούς να σκεφτώ.

Ο παππούς  όμως ξέχασε τα κλειδιά του και γύ-

ρισε να τα πάρει.

Χτυπά την πόρτα.

– Ποιος είναι; ρωτά η γιαγιά

– Ο χάρος, λέει ο παππούς κρυφογελώντας, ήρ-

θα να πάρω τον ένα σας…

Και απαντάει η γιαγιά:

– Δεν είναι εδώ …στο καφενείο θα τον βρεις…

* * * * * *

Τρεις  καρδιακοί φίλοι συζητάνε για τις γυναί-

κες τους και για το πως μπορούν να τις κάνουν να 

μην γκρινιάζουν.

Λέει ο πρώτος:

– Εγώ παιδιά πέρσι την πήγα στο Λονδίνο και 

φέτος λέω να την πάω Σουηδία.

Ο δεύτερος:

– Εγώ πέρσι την πήγα Παρίσι  και φέτος λέω να 

την πάω στο Σικάγο… Εσύ μωρέ Μανωλιό; (λένε 

στον τρίτο και κρητικό της παρέας)

– Εγώ μωρέ κοπέλια την πήγα σ’ ένα σπιτάκι 

ερημικό απάν στον Ψηλορείτη!

– Και φέτος;

– Εφέτος μωρέ λέω να πάω να την πάρω την 

δόλια!!!

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Ανθρώπινο ομοίωμα από άχυρα.
12. Αδικαιολόγητη απουσία.
13. Γιαπωνέζος σκηνοθέτης του σινεμά.
14. Διώχνει… γαλλικά.
15. Προτρεπτικό μόριο.
17. Άγγλων… διάζευξη.
18. Ακάθαρτος, βρόμικος.
20. Η κινηματογραφική… γυρίζεται.
22. Αρχή… εργασίας.
23. Είδος πλέξης με σχέδια.
25. Όνομα Βρετανών.
26. Θυμίζει… Γκιτρί.
28. Γαλλικό διαστημικό πρόγραμμα.
30. Χαμίνι, μόρτης.
32. "Πιάνει" ζώα.
34. Φίλος από το… Παρίσι.
36. Μεσουράνημα του ήλιου.
38. Ο αριθμός 450.
39. Άλλα, διάφορα (αρχ.).
41. Θεότητα του ζωροαστρισμού.
43. Την πετάει… ηθοποιός.
44. Πόλη, γνωστή από τη διάσκεψη του 
1945.
46. Τα υγρά σύμφωνα.
47. Διάσημη Ρουμάνα γεροντολόγος.
49. Ασιατική φυλή.
50. Παλιά, ραδιοτηλεοπτικά αρχικά.
52. Τέτοια ρούχα τα γιλέκα.
54. Ανατρεπόμενη έχουν μερικά φορτηγά.
55. Αρχαία αιγυπτιακή θεά.

-- Συστατικά --
• 160 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα, ψιλοκομμένη
• 160 γρ. βούτυρο
• 5 αυγά, χωρισμένα
• 1 φλ. ζάχαρη
• 1 φλ. αμύγδαλα, αλεσμένα
• 100 γρ. αμύγδαλα, καβουρδισμένα, ψιλο-

κομμένα
• 30 γρ. ξύσμα σοκολάτας
• 1 φλ. αμύγδαλα, καβουρδισμένα και ψιλο-

κομμένα (για γαρνίρισμα)

--Για την επικάλυψη--
•  125 γρ. κουβερτούρα, σε κομμάτια
• Μισό φλ. κρέμα γάλακτος

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, προθερμαίνουμε το φούρνο στους 160 

βαθμούς Κελσίου, σε ταψάκι ή φόρμα 22 εκατο-
στών, βουτυρωμένο και στρωμένο με λαδόκολλα.

• Σε χαμηλή φωτιά λιώνουμε τη σοκολάτα και το 
βούτυρο, αφήνοντας να έρθει σε θερμοκρασία δω-
ματίου.

• Στην συνέχεια, χτυπάμε κρόκους με ζάχαρη 6 με 7 

λεπτά, μέχρι να αφρατέψει και να ασπρίσει.
• Ρίχνουμε μέσα τη λιωμένη σοκολάτα και τα αλε-

σμένα αμύγδαλα.
• Χτυπάμε τα ασπράδια μαρέγκα και ρίχνουμε το μείγ-

μα, διπλώνοντας το απαλά με σπάτουλα.
• Το αδειάζουμε στη φόρμα και το ψήνουμε 40 με 

45 λεπτά.
• Το αφήνουμε 15 λεπτά και μετά το βγάζουμε σε 

πιατέλα.
• Στο μεταξύ, φτιάχνουμε την επικάλυψη λιώνοντας 

σε χαμηλή φωτιά τη σοκολάτα με την κρέμα.
• Τέλος, περιχύνουμε την τούρτα με την επικάλυψη 

και πασπαλίζουμε με τα αμύγδαλα.
• Καλή σοκολατένια απόλαυση!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Εύκολη τούρτα σοκολάτα με αμύγδαλα

Κάθετα
1. Μάλλον… ανεπιθύμητα είναι.
2. Οξεία, λοιμώδης ασθένεια.
3. Αντίθετο του… κατά.
4. Γερακοκέφαλος θεός των αρχαίων Αι-
γυπτίων.
5. Απαραίτητη στη… ζωή.
6. Συμφωνία δηλώνει.
7. Διεθνής φιλανθρωπική λέσχη.
8. … παρών: σαν να ήταν εδώ.
9. Με το "φι" στα… γρήγορα.
10. Διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους.
11. Σούζαν…: διάσημη ηθοποιός.
16. … Φο: Ιταλός θεατράνθρωπος.
19. Παλιός, Τούρκος πρόεδρος.
21. … Ρίτσι: οίκος μόδας.
24. Κι έτσι τα πολύ μακριά λεπτά πόδια.
27. Θήκη της κλωστής στη ραπτομηχανή.
29. Ενώσεις οξέων με βάσεις.
31. Τέλλος…: ποιητής.
33. Παραλλαγή του χασάπικου.
35. Όχι ιδιαίτερα αξιόλογη… επίδοση.
37. Ναυτικό παράγγελμα.
40. Αριθμός για ώρα ανάγκης.
42. Το κέντρο της αρχαίας Ολυμπίας.
43. … Γκίνες: Άγγλος ηθοποιός που έγινε 
και σερ.
44. Άπιαστο το σουτ σ'… αυτό.
45. Ήρωας της "Ιλιάδας".
48. … Πάλμας: λιμάνι της Ισπανίας στα Κα-
νάρια νησιά.
51. Συνεχόμενα στον… άρρητο.
53. Γράμμα… πρωτάρηδων οδηγών.
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Ήττες από τους Απόλλωνα 
Παραλιμνίου, Καμπανιακό και 
Ποσειδώνα Ν. Μηχανιώνας 
γνώρισαν οι Ορφέας Ξάνθης, 
Άρης Αβάτου και Αλεξανδρού-
πολη στο πλαίσιο της 9ης αγω-
νιστικής στον 1ο όμιλο της Γ’ 
Εθνικής. Η ομάδα του Έβρου με 
δυο γκολ που δέχθηκε στην αρ-
χή και στο τέλος ου δευτέρου 
ημιχρόνου, γνώρισε μια ακόμη 
ήττα και παρέμεινε στην τελευ-
ταία θέση.

Αναλυτικά τα αποτελέσμα-
τα:

Απόλλων Παραλιμνίου – 
Ορφέας Ξάνθης 5-1

Μ.Α. Ορφανίου – Νέστος 
1-1 (8' – 33' Σκαθαρούδης)

Πανδραμαϊκός – Βύρων Κα-
βάλας 2-0 (76' & 86' Παυλί-
δης)

Μηχανιώνα – Αλεξανδρού-
πολη 2-0 (49' Ξανθόπουλος, 
94' Ταουσάνης)

Θερμαϊκός Θέρμης – Δόξα 

Δράμας 0-2 (75' Κυριακίδης, 
89' Χατζηδημητρίου)

ΑΟ Καβάλα – Αγροτικός 
Αστέρας 3-2

Άρης Αβάτου – Καμπανιακός 
0-2 (70' Ιγνατίδης, 85' Ξανθό-
πουλος)

Ρεπό: Πανθρακικός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(9 αγωνιστικές)
1. Καμπανιακός 23 (15-2)
2. Πανδραμαϊκός 19 (16-4) *
3. ΑΟ Καβάλα 17 (20-6) *
4. Απόλλων Παραλιμνίου 16 
(20-9) *
5. Δόξα Δράμας 16 (12-7)*
6. Ποσειδώνας Μηχανιώνας 16 
(11-6) *
7. Πανθρακικός 15 (16-13) *
8. Θερμαϊκός Θέρμης 13 (6-7)
9. Βύρων Καβάλας 12 (12-12)
10. Ορφέας Ξάνθης 11 (10-14)
11. Άρης Αβάτου 9 (8-11)*
12. Αγροτικός Αστέρας 7 (9-11)
13. Αλεξανδρούπολη FC 1 (3-
21)
14. Νέστος 1 (5-18) *
15. Μέγας Αλ Ορφανίου 1 (5-
27) *

*Έχουν κάνει ρεπό.

Με τον ίδιο τρόπο που αποχαιρέτησε 
το 2022, υποδέχθηκε και το νέο έτος ο 
Άθλος Ορεστιάδας. Η ομάδα μας, παρά 
την ήττα με 0-3 (26-28, 21-25, 23-25) 
από το Φοίνικα Σύρου ΟΝΕΧ, στο ματς 
της 10ης αγωνιστικής της Volleyleague 
στο νέο κλειστό της πόλης «Ν. Σαμαράς», 
άφησε καλές εντυπώσεις με τη μαχητικό-
τητά της και το καλό βόλεϊ για δύο σετ, 
περιόρισε τα "όπλα"' των Συριανών, ενώ 
σημαντική βοήθεια πρόσφεραν ερχόμε-
νοι από τον πάγκο οι Β. Μποζίδης και Κ. 
Τσιουτσιουλούδης. Στον αγώνα που με 
αφορμή τη συμπλήρωση των 10 χρό-
νων από την απώλεια του Νικου Σαμαρά, 
ήταν αφιερωμένος στον πρόωρα χαμένο 
«αετό» του ελληνικού βόλεϊ, τηρήθηκε 

ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του αείμνη-
στου άσου της Ορεστιάδας και του ελ-
ληνικού βόλεϊ.

Ο τεχνικός μας Ηλίας Κρεούζης στις 
δηλώσεις του εμφανίστηκε ικανοποιημέ-
νος από τη μαχητική εικόνα που έδειξαν 
οι αθλητές του για δύο σετ, απέναντι σε 
ένα αντίπαλο με διαφορετικούς στόχους 
και κυρίως από τα παιδιά που ήρθαν από 
τον πάγκο και βοήθησαν: «Ενώ ξεκινήσαμε 
πολύ σωστά, κάναμε ακριβώς ό,τι είχαμε 
σχεδιάσει στο χαρτί αλλά ο Φοίνικας ήταν 
ανώτερος. Εγώ κρατάω τα θετικά, γιατί 
έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην ομάδα μου, 
ήρθαν τα παιδιά από τον πάγκο και βοή-
θησαν και τους ευχαριστώ πολύ. Για μας 
το σημερινό ματς ήταν διδακτικό και έχω 

απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα και στη 
διοίκηση και είμαι βέβαιος πως στη συνέ-
χεια θα εμφανιστούμε καλύτεροι».

Τα σετ: 0-3 (26-28, 21-25, 23-25) σε 
94 .́

ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Ηλίας Κρεού-
ζης): Γκλαντστόουν 8π. (5/9επ., 3 μπλοκ), 
Κάιο ντε Πρα 10 (10/25επ.), Κασαμπαλής 
3 (2/3επ., 67%υπ.), Αλγκούλ 11 (9/11επ., 
2 μπλοκ), Ριζόπουλος 9 (8/16επ., 1 άσ-
σος, 85%υπ., 38%αρ.), Γκένοφ 3 (3/14επ., 
53%υπ., 21%αρ.) / Βελούδης (λ. - 86%υπ., 
50%αρ.), Τσιουτσιουλούδης, Μποζίδης 5 
(4/8επ., 1 μπλοκ), Διαμαντίδης (50%υπ., 
25%αρ.), Τσολακίδης.

Το πάλεψε ο Αθλος Ορεστιάδας, 
υπέκυψε από τον ανώτερο Φοίνικα Σύρου

Πρώτη και 
αήττητη η ομάδα 

της Αλεξανδρούπολης 
έκανε το 9Χ9 στην 

Α2 ανδρώνΟι συνήθειες λένε ότι δύσκολα 
κόβονται και η ομάδα volley του Εθνι-
κού το επιβεβαίωσε με τον καλύτερο 
τρόπο, συνεχίζοντας το αήττητο σερί 
της, φτάνοντας κόντρα στον Μακε-
δονικό, στις εννιά νίκες σε ισάριθμα 
παιχνίδια. Οι παίκτες του Γιώργου Αν-
δραβίζου, αν και πιέστηκαν σε κάποια 
σημεία από τους φιλοξενούμενους, 
κατάφεραν και πήραν τη νίκη με 3-1.

Το πρώτο σετ ήταν μονόλογος 
του Εθνικού, με τους γηπεδούχους 
να έχουν σε όλη τη διάρκεια του σετ, 
απόσταση ασφαλείας. Τα αλάνθαστα 
σερβίς του Μακεδονικού και κάποια 
αβίαστα λάθη του Εθνικού, έφεραν 

το 22-25. Το τρίτο σετ ξεκίνησε με 
τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πό-
ντο πόντο, ωστόσο ο Εθνικός ήταν 
αυτός που έδειξε πως δεν είναι δι-
ατεθειμένος να χάσει άλλο σετ. Τα 
μπλοκ από τον Καβαρατζή, οι επιθέ-
σεις του Δημητριάδη και τα σερβίς 
του Μπουφίδη, έδωσαν ξανά από-
σταση ασφαλείας στον Εθνικό, νικώ-
ντας με 25-16.

Έχοντας τη ψυχολογία με το μέ-
ρος τους, οι παίκτες του Εθνικού μπή-
καν δυνατά στο τέταρτο σετ, με τον 
Κωνσταντινίδη να είναι αλάνθαστος 
στις υποδοχές και τους Στοιλούδη-
Ανδρεάδη να δίνουν λύσεις, η δια-

φορά μεγάλωσε και δόθηκε η ευκαι-
ρία στον κόουτς Ανδραβίζο να δώσει 
χρόνο συμμετοχής στους Μπατίλη, 
Καραπιπέρη, Κεσκίνη, Κοντοστάθη 
και Ποιμενίδη, που μπήκαν ως αλ-
λαγές.

ΤΑ ΣΕΤ 1ο: 9-4, 12-8, 18-10, 25-
13 2ο: 6-4, 11-11, 18-14, 22-25 3ο: 
6-5, 15-11, 18-14, 25-16 4ο: 6-1, 
12-5, 18-6, 25-14

Επαιξαν οι: Δημητριάδης, Καβα-
ρατζής, Στοιλούδης, Μπουφίδης, Κα-
ψαλιάρης, Ανδρεάδης και Κωνστα-
ντινίδης (libero). Αλλαγές: Κεσκίνης, 
Μπατίλης, Κοντοστάθης, Καραπιπέ-
ρης και Ποιμενίδης.

Συνεχίζει ασταμάτητο το “τρένο” 
της ομάδας βόλεϊ του Εθνικού

Ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο 
πρόσθεσε στην συλλογή του ο 
Γιώργος Ματζαρίδης, μετά την 
επιτυχημένη παρουσία του 
στο Διεθνές Μίτινγκ 
Κλειστού Στίβου που 
διεξήχθη στη Σόφια 
της Βουλγαρίας 
στις 7 Ιανουαρίου.

Ο πρωταθλητής του Πολυνίκη 
Ορεστιάδας βρίσκεται σε εξαιρε-
τική κατάσταση και το απέδειξε 

ακόμη μία φορά κατα-
κτώντας την 1η θέ-

ση στα 800μ. με 
χρόνο 1:53:05, 
φτάνοντας έτσι 
πολύ κοντά στο 

ατομικό του ρεκόρ.
Υπενθυμίζεται ότι ο Εβρίτης 

αθλητής έχει συμπεριληφθεί στην 
αποστολή της Εθνικής Ομάδας 
για τους Μεσογειακούς Αγώνες 
Στίβου Κ23 που θα γίνουν στις 
22 Ιανουαρίου στη Βαλένθια της 
Ισπανίας.

sportsaddict.gr

Χρυσό μετάλλιο για τον Εβρίτη Ματζαρίδη 
στο Διεθνές Μίτινγκ Κλειστού Στίβου

Δεν ξεκολλά από την τελευταία θέση 
η Αλεξανδρούπολη FC 

Sports

Ο 
πρωταθλητής 
του Πολυνίκη 
Ορεστιάδας 

κατέκτησε την 
1η θέση στα 

800μ. 

«Το παλέψαμε μέχρι το τέλος, αλλά αυτό είναι το βόλεϊ! Πάντα λέμε μεταξύ μας ότι είμαστε πολύ 
καλή ομάδα, προσπαθούμε σε κάθε παιχνίδι και δεν θέλω να δώσω κάποια υπόσχεση, αλλά ελπίζω να 

κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να είμαστε στις καλύτερες ομάδες της κατηγορίας.» 
Μοχάμεντ Αλγκούλ Λίβυος κεντρικός Αθλου Ορεστιάδας

Ο 
αγώνας ήταν 

αφιερωμένος στη 
μνήμη του Νίκου 

Σαμαρά

Γνώρισε 
νέα ήττα στη 

Μηχανιώνα, για την 
9η αγωνιστική της 

Γ΄Εθνικής 
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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

ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Γ. - ΚΑΝΙΔΗΣ Γ. ΟΕ
Μομφεράτου 42  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551025331

ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Εμμ. Ρήγα 35  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο :  25520 26404

ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Μοσχονησίων 01 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551023694

ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΕΕ
1ο χλμ  Αλεξ/πολης - Συνόρων
Τηλέφωνο : 25510 25171

ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Λ. Δημοκρατίας 85  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551035013

INFORMATICA A.E.
2ο χιλ Αλεξ/πολης - Χιλής
Τηλέφωνο : 25510 33733

ΓΑΒΑΝΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Εμπόριο Μηχ. Γραφείου
Λ. Δημοκρατίας 37 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551023204

Πληροφορική
Υπολογιστές

ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • Πολ. μηχ.
Φυλής 02 & Υψηλάντου •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027558

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ • Πολ. μηχ.
Λ. Δημοκρατίας 197 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 6973384974

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ • Πολ. μηχ.

Λ. Δημοκρατίας 275  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026868

ΤΟΚΑΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • Πολ. μηχ.
Μαυρομιχάλη 29  •  Διδ/χο
Τηλέφωνο : 2553023900

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • Τοπ. μηχ.

Χαριλάου Τρικουπη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027017

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Τοπ. μηχ.

Ι. Δραγούμη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029626

Τοπογράφοι
Μηχανικοί

ΑΚΜΩΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.
Εμπορίου 5Α  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551037645

Τεχνικές
Εταιρίες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ρήγα Φεραίου 7  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027477

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΜΒΕ
Ρήγα Φεραίου 7 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027477

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σκρα 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551023390

ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ •  Ηλεκτρ. Μηχ.
Κομνηνών 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551020464

ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ •  Ηλεκτρ. Μηχ.
Νικομηδείας 1  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551020412

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ • Μηχανολ.Μηχ.
Ανθεμίου 18  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551025080

ΣΙΔΕΚΑΤ ΑΕ • Οικοδομικά Υλικά
Καραόλη Δημ. 44 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026000

ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ Γ. - ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ Ι ΟΕ
Είδη Υγειηνής
Κ. Παλαιολόγου 22 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551032655

ΤΕΜΑΚ ΑΕΤΕ • Εμπ. Υδραυλικών Ειδών
ΔΑ13 ΟΤ33Β-ΤΘ1136 • Θεσ/νικη
Τηλέφωνο : 2310569800

ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ • Μονώσεις
Μακάριου 7  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 6934621349

Οικοδομικά
Υλικά

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Χωματουργικές εργασίες
Λ. Δημοκρατίας  2  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551023958

Ηλεκτρ. Μηχανολ.
Χημ. Μηχανικοί

Πολιτικοί
Μηχανικοί

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

ΚΑΦΕ / ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΦΕΤΖΗ
Εμπορίου 41   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 25510 23050

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ
Αδριανουπόλεως 4Α  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 22808

Βιβλιοπωλεία

ΙΣΤΟPIKO MOYΣEIO ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Λ. Δημοκρατίας 335  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο :  2551028926

Πολιτισμός

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ  •  Κολοκοτρώνη 22  
Διδ/χο  •  Τηλέφωνο :  2553024084

"ΜΙΜΟΖΑ"  ΜΠΑΖΑ ΜΑΡΙΝΑ
Ανθοστολισμοί Γάμων - Βάπτισης
Λ. Δημοκρατίας 408  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο : 25510 32805

ΕπιγραφέςΑνθοπωλεία
Φυτώρια

Τυπογραφεία

ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Τυπογραφείο - Βιβλιοδετείο
Εμπορίου 2   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551029520

ΡΙΖΟΣ Α. ΘΕΟΔΩΡΟΣ • Πολ. μηχ.
Ζαρίφη Γεώργιου 3 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 29380

ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ ΣΜΑΡΩ & ΕΙΡΗΝΗ ΟΕ
Συστήματα Συναγερμού
Λ. Δημοκρατίας 134 •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 34156

ΙΕΠΥΑ ΕΒΡΟΣ GUARD  
Υπηρεσίες Φύλαξης
Καραόλη Δημητρίου 40  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 35638

Security

Ηλεκτρολογικά

ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ
(ΑΦΟΙ Χ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε.) 
1ο χλμ. Αλεξ/πολης Κίρκης  2 
Τηλέφωνο :  2551024796

Gym Center Καρυπίδης
Μπουμπουλίνας 24 •  Φέρες
Τηλέφωνο: 25550 24535

Γυμναστήρια
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Πέντε μυστικά 
μαγειρικής για 
καλύτερα πιάτα!!

Μπορεί να τα γνωρίζετε από τη μα-
μά και τη γιαγιά, μπορεί να μην τα έχε-
τε ξανακούσει ποτέ στη ζωή σας. Όπως 
και να ‘χει, τα παρακάτω κόλπα θα σας 
βοηθήσουν στη μαγειρική σας.

Για φρέσκα αυγά
Θέλετε να επιβεβαιώσετε πόσο φρέ-

σκα είναι τα αυγά στο ψυγείο σας; Γε-
μίστε ένα ποτήρι νερό και βυθίστε τα. 
Τα φρέσκα βουλιάζουν, ενώ τα παλιά 
επιπλέουν.

Για φρέσκα βότανα
Για να διατηρήσετε τα βότανά σας 

φρέσκα μέχρι και ένα μήνα, αποθηκεύστε 
τα σε δέσμες, πλυμένα και σφραγισμένα 
σε πλαστικές σακούλες στο ψυγείο. Όταν 
τα χρειαστείτε, μπορείτε να τα ξεπαγώ-
σετε άμεσα στην κατσαρόλα ή το τηγά-

νι και θα είναι πιο εύκολο να τα κόψετε.
Για φρέσκο τυρί
Αν το τυρί σας σκληραίνει και στε-

γνώνει, μπορείτε να το προστατέψετε 
απλώνοντας βούτυρο ή μαργαρίνη στις 
πλευρές που έχει κοπεί, έτσι ώστε να 
σφραγίσετε την υγρασία του.

Για τραγανά λαχανικά
Αν λαχανικά όπως τα ραπανάκια, το 

σέλερι ή τα καρότα χάσουν την τραγα-
νή υφή τους, βάλτε τα σε ένα μπολ με 
παγωμένο νερό, μαζί με μια φέτα ωμής 
πατάτας. Θα ξαναζωντανέψουν αμέσως.

Για τρυφερό κρέας
Για να έχετε νόστιμο και τρυφερό απο-

τέλεσμα στο κρέας σας, μαρινάρετε τα 
σκληρά κομμάτια κρέατος σε τουλάχι-
στον ένα από τα παρακάτω: μπίρα, ξίδι, 
χυμό εσπεριδοειδών, παπάγιας, ντομάτας 
ή ανανά. Τα υγρά αυτά περιέχουν ένζυ-
μα ή οξέα που θα το μαλακώσουν. Δο-
κιμάστε, επίσης, να χαράξετε απαλά την 
επιφάνειά του –για καλύτερα αποτελέ-
σματα, κόψτε αντίθετα από τις ίνες του..

 15

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 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 800-900-1000

ΟΤΕ 25510-56160

ΔΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Μουρούκης Ι. Καβύρη 60 (γωνία Πατρ. Κυ-
ρίλλου) ✆2551029355

ΦΕΡΕΣ 
Χατζή Δήμητρα. Τραϊανουπόλεως 3 
✆2555022744

ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 ✆2554023176 

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

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

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

Θεοσέβια

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Για σήμερα Τρίτη φίλε Κριέ, ο κοινωνικός 
σου περίγυρος, θα σε βοηθήσει, θα ευ-
θύνεται μόνο για θετικές εξελίξεις στην 
ζωή σου και θα σε θαυμάσει ποικιλοτρό-
πως! Άρπαξε ευκαιρίες και πάρε εσύ τον 
έλεγχο σε όλες τις καταστάσεις!  
      
ΤΑΥΡΟΣ
Φίλε Ταύρε, για σήμερα Τρίτη το σπίτι 
και η οικογένεια, είναι οι τομείς που θα 
σε απασχολήσουν την σημερινή ημέρα! 
Ανοίγονται δρόμοι βελτίωσης και σπου-
δαίων λύσεων, κυρίως για παρελθοντι-
κά θέματα!        

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, σήμερα Τρίτη η δράση 
σου, είναι γοργή, οξυδερκής και απόλυ-
τα αποτελεσματική! Ο τρόπος που επι-
κοινωνείς, είναι αξιοθαύμαστο, όπως και 
οι ιδέες σου! Γενικά, θα ανανεώσεις ση-
μαντικά την κοινωνική σου ζωή, αλλά και 
τις σχέσεις σου με αδέρφια και γείτονες!  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, για σήμερα Τρίτη, η εσω-
τερική σου δύναμη, θα επαναφέρει την 
αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση 
σου! Ωριμάζει η συμπεριφορά σου, σε 
όλους τους σπουδαίους τομείς της ζω-
ής σου και σε όλες τις σημαντικές σου 
διαπροσωπικές σχέσεις!    

ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα, για σήμερα Τρίτη είσαι πιο 
λαμπερός από ποτέ, με την Σελήνη να 
ολοκληρώνει ως το απόγευμα την πο-
ρεία της στο ζώδιο σου! Αν πραγματικά 
το επιθυμείς, θα μπορέσεις να έχεις στα 
χέρια σου την επιτυχία, σε κάθε τι που 
σε απασχολεί!     

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, για σήμερα Τρίτη είσαι 
αρκετά κλειστός και συνεσταλμένος κυρί-
ως έως το απόγευμα! Ωστόσο, αυτή σου 
η συμπεριφορά θα λειτουργήσει σαφώς 
υπέρ σου, αφού θα μπορέσεις να κατα-
νοήσεις καλύτερα τι συμβαίνει γύρω σου!

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ, για σήμερα Τρίτη επικε-
ντρώνεσαι στον φιλικό τομέα! Οι κα-
λοί σου φίλοι, σε βοηθούν όπως μπο-
ρούν και στέκονται δίπλα σου! Αρκετά τα 
απρόβλεπτα, την σημερινή ημέρα, γι’αυ-
τό φρόντισε να είσαι σε εγρήγορση και 
να μην χάσεις λεπτό την ψυχραιμία σου!     

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, για σήμερα Τρίτη απο-
λαμβάνεις τον θαυμασμό και τον σεβα-
σμό των άλλων και ξέρεις πως να το 
εκμεταλλευτείς, ώστε να πετύχεις αυτό 
που έχεις σκοπό! Αντιμετωπίζεις τις κα-
ταστάσεις με θάρρος και δυναμισμό, γε-
γονός που θα βελτιώσει στο έπακρο την 
φήμη σου και την κοινωνική σου εικόνα!  

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, για σήμερα Τρίτη βρί-
σκεις τον εαυτό σου! Έχεις κέφι, επικοι-
νωνείς με περισσότερους ανθρώπους και 
πετυχαίνεις υψηλούς στόχους! Να ξέρεις, 
πως πρόκειται για μία ημέρα, γεμάτη συ-
νομιλίες, μηνύματα, γνωριμίες, ευχάρι-
στες μετακινήσεις, τόλμη και άπλετη τύχη! 

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, για σήμερα Τρίτη επιτέ-
λους κινείς εσύ τα νήματα και αποκτάς 
και πάλι τον έλεγχο, σε όλες τις καταστά-
σεις, τους τομείς και τις διαπροσωπικές 
σου σχέσεις! Καταφέρνεις και πετυχαίνεις 
εύκολα τους στόχους σου και τους σκο-
πούς σου, αφού είσαι αποφασισμένος να 
εκπληρώσεις επιθυμίες! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, μία όμορφη και τυχερή 
ημέρα, είναι εδώ για εσένα! Οι διαπρο-
σωπικές σου σχέσεις και συναναστρο-
φές, βελτιώνονται και εξομαλύνονται! 
Η μοναξιά τελειώνει εδώ, αφού αρκε-
τοί άνθρωποι θα σταθούν στο πλάι σου! 

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, για σήμερα Τρίτη απο-
φασίζεις να ασχοληθείς με θέματα κα-
θημερινότητας, υποχρεώσεις, τρεξίματα 
και εκκρεμότητες! Επικοινωνείς με τους 
άλλους αποτελεσματικά, γεγονός που θα 
σε βοηθήσει μακροπρόθεσμα και επιπλέ-
ον εκείνοι θα σε ευγνωμονούν!

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: 
Τηλέφωνα:6978021200& 6909172502
Τιμή πώλησης  57.000€

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ
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της Κικής Ηπειρώτου 
«Πόλος έλξης» για τα σχο-

λεία της ευρύτερης περιοχής 
είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο 
Αλεξανδρούπολης, η μόνιμη 
έκθεση του οποίου εγκαινιά-
στηκε στις 25 Ιουνίου 2022. 
Μάλιστα, μέσα στις δύο πρώ-
τες εβδομάδες, είχε δεχθεί πά-
νω από 2.000 επισκέπτες, δί-

νοντας έτσι ένα πρώτο δείγμα 
της δυναμικής αυτού του νέου 
χώρου πολιτισμού. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα του Μουσείου επιμελή-
θηκε η Εφορεία Αρχαιοτήτων. 
Στη συνέχεια, κοινοποιήθηκαν 
στις διευθύνσεις εκπαίδευσης 
και οργανώθηκαν οι πρώτες 
επισκέψεις σχολείων, όλων 

των βαθμίδων, από όλο το νο-
μό. Μέχρι σήμερα, τα προγράμ-
ματα έχουν γίνει ανάρπαστα 
και για την τρέχουσα σχολική 
χρονιά σχεδόν έχουν εξαντλη-
θεί όλες οι ημερομηνίες. Έτσι, 
το Αρχαιολογικό Μουσείο έχει 
καταφέρει να αποτελεί ένα ζω-
ντανό κύτταρο πολιτισμού και 
ιστορίας για εκατοντάδες μα-
θητές κάθε ηλικίας.

«Η ζήτηση είναι πάρα πολύ 

μεγάλη, από σχολεία όλων των 
βαθμίδων» λέει στη ΓΝΩΜΗ 
η αρχαιολόγος της Εφορεί-
ας Αρχαιοτήτων Έβρου Φένια 
Παρδαλίδου. «Υπάρχει μεγά-
λο ενδιαφέρον, με αποτέλε-
σμα σχεδόν ως τον Μάιο να 
έχουν κλείσει όλες οι διαθέσι-
μες ημερομηνίες. Είμαστε πο-
λύ χαρούμενοι γι’ αυτό, ενώ 
αρκετός είναι ο κόσμος που 
μας επισκέπτεται για να δει τη  

μόνιμη έκθεση του Μουσείου. 
Δεν υπάρχει η ροή που υπήρ-
χε το καλοκαίρι, είμαστε όμως 
πολύ ικανοποιημένοι».

Υπό μελέτη και 
συντήρηση τα νέα 
ευρήματα

Αναφορικά με τα ευρήμα-
τα που εντοπίστηκαν στο κέ-
ντρο της πόλης, κατά τις ερ-
γασίες για το φυσικό αέριο, η 
κα Παρδαλίδου σημειώνει πως 
ολοκληρώθηκαν οι σωστικές 
ανασκαφές, ενώ έχει γίνει η 
αφαίρεση και μεταφορά τους 
στο Μουσείο, προκειμένου να 

προχωρήσει η διαδικασία με-
λέτης και συντήρησής τους. Το 
μόνο σίγουρο, προς το παρόν, 
είναι ότι πρόκειται για τάφους, 
χωρίς να μπορεί να προσδιο-

ριστεί ακόμη και προτού την 
ολοκλήρωση της έρευνας των 
αρχαιολόγων η χρονική προέ-
λευσή τους. 

Τα ευρήματα θα αποθη-
κευτούν στο Μουσείο  και δεν 
προβλέπεται να ενταχθούν στο 
άμεσο μέλλον στη μόνιμη συλ-
λογή, παρά μόνο αν, σε κάποια 
άλλη χρονική στιγμή, οργανω-
θεί κάποια σχετική έκθεση. 

«Πόλος έλξης» για τα σχολεία το 
Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ Η 
ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΜΕ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ 
ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΜΑΪΟ             

Στο μουσείο για συντήρηση και μελέτη τα 
ευρήματα από το κέντρο της πόλης

Μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες, 
είχε δεχθεί πάνω από 2.000 

επισκέπτες, δίνοντας έτσι ένα πρώτο 
δείγμα της δυναμικής αυτού του νέου 

χώρου πολιτισμού

«Πόλος έλξης» για τα σχολεία της ευρύτερης περιοχής 
είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης

Μεγάλη είναι η συμμετοχή στα 
εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου

Στο πλαίσιο εορτασμού 
της επετείου μνήμης για τη 
συμπλήρωση εκατό χρόνων 
από τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή, η Εφορεία Αρχαιο-
τήτων Έβρου, σε συνεργασία 
με τον ζωγράφο Απόστολο 
Ιτσκούδη και την ιστορικό 
τέχνης – επιμελήτρια εκθέ-
σεων Ίριδα Κρητικού, φιλο-
ξενεί από τις 10 Δεκεμβρίου 
2022 στον χώρο περιοδι-

κών εκθέσεων του Αρχαιο-
λογικού Μουσείου Αλεξαν-
δρούπολης την εικαστική 
εγκατάσταση «ΜΝΗΜΕΙΟ 
ΑΝΘΡΩΠΩΝ». Πρόκειται για 
μια ενδελεχή μελέτη πάνω 
στο πορτραίτο του Αγνώ-
στου, που συνθέτει ιστορι-
κά στοιχεία της περιοχής της 
Θράκης, όπου μετά την κα-
ταστροφή μετεγκαταστάθη-
καν πολλοί πρόσφυγες.

Η έκθεση θα παραταθεί 
έως τη Δευτέρα 30 Ιανου-
αρίου 2023.

Η είσοδος στην περιοδική 
έκθεση είναι ελεύθερη για 
το κοινό. Η λειτουργία της 

θα ακολουθεί το πρόγραμ-
μα λειτουργίας του μουσεί-
ου (Δευτέρα, Τετάρτη, Πέ-
μπτη, Παρασκευή, Κυριακή  
08.30-15.30/ Σάββατο 
13.00-20.00/ Τρίτη κλειστό). 

Σε περίπτωση που ο επι-
σκέπτης επιθυμεί να επισκε-
φτεί και τη μόνιμη έκθεση 
του μουσείου θα πληρώνει 
το αντίτιμο του εισιτηρίου, 
όπως προβλέπεται.

Αρχαιολογικό Μουσείο 
Αλεξανδρούπολης
Λεωφόρος Μάκρης 44, 681 

31 Αλεξανδρούπολη
Τηλ. 25510-26103
e-mail: efaevr@culture.gr

Παράταση της εικαστικής εγκατάστασης  
«μνημείο ανθρώπων» του Απ. Ιτσκούδη 
Στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο 
Αλεξανδρούπολης  

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοίνωσε ότι, 
εκτός από τους εν ενεργεία, πλέον και οι συνταξιούχοι εκ-
παιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
καταβολής αντιτίμου επίσκεψης σε αρχαιολογικούς χώρους, 
ιστορικούς τόπους, μνημεία και μουσεία της χώρας, σύμ-
φωνα με τη νέα ΚΥΑ. Στην περίπτωση των αναπληρωτών 
και των ωρομισθίων καθηγητών, η ανανέωση του Δελτίου 
Ελεύθερης Εισόδου είναι δυνατή εφόσον ασκούν το εκπαι-
δευτικό λειτούργημα. 

Info
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