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Υπεγράφη η επέκταση του φράχτη 
του Έβρου κατά 35 χιλιόμετρα

Αφορά το τμήμα μεταξύ του οικισμού Ψαθάδες στο Διδυμότειχο και 
της Κορνοφωλιάς. Πρόκειται για έκταση που περιλαμβάνει «κόκκινα» 

σημεία, στα οποία παρατηρείται αυξημένη παρουσία μεταναστών
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Εναρκτήριο λάκτισμα για την κατασκευή 
της «Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής 

Αλεξανδρούπολης»

Πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης του έργου παρουσία του πρω-
θυπουργού κου Μητσοτάκη: «Ενεργειακό hub στα πρότυπα ολλανδι-

κού TTF δημιουργείται στην Αλεξανδρούπολη» σημείωσε
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Ηταν Άθλος 
και πανηγύρισε 

σημαντική νίκη  !

Την πρώτη του νίκη στο 
2023 πανηγύρισε στο κλει-
στό «Ν. Σαμαράς» ο Άθλος 
Ορεστιάδας στο πρωτάθλη-

μα της Βόλει Λιγκ!
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9η ήττα σε 10 αγώνες 
για την… βελτιωμένη 

Αλεξανδρούπολη

Την ήττα με 2-0 στην έδρα 
της από τον ΑΟ Καβάλας 

γνώρισε η Αλεξανδρούπολη 
FC στο πρώτο εντός έδρας 

ματς της για το 2023. 
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Ιστορικό αφιέρωμα: Οι τελευταίες Ιστορικό αφιέρωμα: Οι τελευταίες 
στιγμές του Βασιλέως Αλεξάνδρου στιγμές του Βασιλέως Αλεξάνδρου 
και η αγάπη του για την Θράκηκαι η αγάπη του για την Θράκη

18 σύμβουλοι ζητούν ενημέρωση 18 σύμβουλοι ζητούν ενημέρωση 
για τον διαχειριστικό έλεγχο στη για τον διαχειριστικό έλεγχο στη 
Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης  Αλεξανδρούπολης  

� 44Περιφέρεια ΑΜΘ: «360+ 
έργα» στο αναπτυξιακό 

πρόγραμμα της κυβέρνησης

 Οι βασικοί του άξονες όπως παρουσιάστηκαν στην 
Κομοτηνή. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη σιγουριά ότι το 
συγκεκριμένο σχέδιο θα γίνει πράξη, θα υλοποιηθεί βάσει 

συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων
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� 10-11 10-11

Υποψήφιος βουλευτής στον 
Έβρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΕΙΔΗΣΗ ΕΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

● Τα βασικά σημεία της τοποθέτησής του κατά τη συνέντευ-
ξη τύπου

● Μίλησε για μεταφορά της Νοσηλευτικής Σχολής στην Αλε-
ξανδρούπολη και για λειτουργία Τμήματος Ψυχολογίας στο 
Διδυμότειχο 

● Τι ανέφερε για τα χρίσματα σε Δημοτικές – περιφερεια-
κές εκλογές 

● Η εκτίμησή του για την ένταση με την Τουρκία � 7
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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
1707
Το Σκωτσέζικο Κοινοβούλιο επι-
κυρώνει την ένωση της Σκωτίας 
με την Αγγλία, που θα δημιουρ-
γήσει τη Μεγάλη Βρετανία.

1920
Αρχίζει η Ποτοαπαγόρευση στις 
ΗΠΑ.

1972
Η ταχεία αμαξοστοιχία «Ακρόπο-
λις Εξπρές», προερχόμενη από 
το Μόναχο, συγκρούεται μετω-
πικά με επιβατική αμαξοστοιχία 
(«πόστα»), προερχόμενη από την 
Αθήνα, μεταξύ των χωριών ∆ο-
ξαρά και Ορφανά της Λάρισας, 
με αποτέλεσμα 17 άνθρωποι να 
σκοτωθούν και 38 να τραυμα-
τιστούν.

1980
Αρχίζει η δεύτερη μεγαλύτερη 
απεργία του κλάδου των τραπε-
ζοϋπαλλήλων, που θα διαρκέσει 
έως τις 25 Φεβρουαρίου. Γνωστή 
ως απεργία των 39 ημερών, αφο-
ρά το ωράριο και την υπογραφή 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. 
Τελικά, η ΟΤΟΕ θα επιβάλλει τις 
απόψεις της.

1992
Το Ειδικό ∆ικαστήριο εκδίδει την 
ετυμηγορία του για το σκάνδαλο 
της Τράπεζας Κρήτης. Ο Ανδρέας 
Παπανδρέου αθωώνεται με ψή-
φους 7-6, ενώ καταδικάζονται ο 
∆ημήτρης Τσοβόλας σε φυλάκιση 
2,5 ετών και ο Γιώργος Πέτσος 
σε φυλάκιση 12 μηνών.

2006
Η Έλεν Τζόνσον-Σίρλιφ αναλαμ-
βάνει Πρόεδρος της Λιβερίας και 
γίνεται η πρώτη αφρικανίδα που 
εκλέγεται στο ύπατο αξίωμα της 
χώρας της.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1948
Τζον Κάρπεντερ, αμερικανός σκη-
νοθέτης. («Κριστίν»)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1940
Καλλιρρόη Παρρέν, λογία και δη-
μοσιογράφος, από τις πρώτες ελ-
ληνίδες φεμινίστριες. (Γεν. 1861)

1998
∆ημήτρης Χορν, έλληνας ηθοποι-
ός. (Γεν. 9/3/1921)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Δήμος Αλεξανδρούπολης καλεί Ryanair 
14

IAN
2012

Η δημοσιοποίηση της έναρξης 
της νέας αεροπορικής σύνδεσης 
της Αλεξανδρούπολης με τη Φρα-
γκφούρτη της Γερμανίας από την 
Ryanair, έδωσε ελπίδες για τό-
νωση της κίνησης στην περιοχή, 
σε μια περίοδο βαθιάς ύφεσης. 
Την έναρξη των δρομολογίων της 
εταιρείας χαιρετίζει ο δήμαρχος 
της Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγ-
γελος Λαμπάκης, ο οποίος, προ-
τείνει στην Εταιρεία, να ενισχύ-
σει περαιτέρω την παρουσία της 
στην περιοχή με δρομολόγιο που 
θα περιλαμβάνει και την Αγία Πε-
τρούπολη. Ο ∆ήμαρχος κ. Λαμπά-
κης απέστειλε αναλυτική επιστολή 
με το προφιλ και τις δυνατότητες 
συνεργασίας στην περιοχή μας, 
με τον ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο 
της Ryanair, κ. Michael O’ Leary

Ο καιρός σήμερα

5
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Ανατολή - 07:39
Δύση - 17:12
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Επικίνδυνη για μικρούς και μεγάλους η συγκεκριμένη, αρκετά βαθιά τρύπα, στην ανάπλαση της 
παραλιακής Αλεξανδρούπολης. Μία στιγμή απροσεξίας αρκεί για να μπει κανείς σε περιπέτειες, 
γι’ αυτό  θα πρέπει να υπάρξει άμεσα μέριμνα από τον Δήμο. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
επανεξετάσει τα αδήλωτα ταξί-
δια των ευρωβουλευτών και τα 
νομοθετήματα που ενδέχεται 
να έχουν επηρεαστεί, ως απο-
τέλεσμα του φερόμενου συ-
στήματος «μετρητά για ευνοϊ-
κή μεταχείριση». Εξετάζουμε τη 
διαδικασία υποβολής τροπο-
λογιών, τα χρονοδιαγράμματα, 
τον τρόπο διαπραγμάτευσης 
των ψηφισμάτων, εξετάζουμε 
τα πάντα.
Ρ.  ΜΕΤΣΟΛΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Είπαν

Η γνωμοδότηση του κ. Ντογιά-
κου λέει ότι η ΑΔΑΕ δεν μπορεί 
να προβεί στον σχετικό έλεγχο 
ύστερα από καταγγελία. Εμείς 
λέμε ότι η Αρχή οφείλει να ελέγ-
ξει, να διαπιστώσει αν όντως 
συντρέχουν οι λόγοι της παρα-
κολούθησης του οποιουδήπο-
τε. Συγχέοντας την ενημέρωση 
του ενδιαφερόμενου και τη δι-
εξαγωγή του ελέγχου, ο κ. Ντο-
γιάκος ουσιαστικά καταργεί το 
Σύνταγμα.

Ν. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 
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Μικρογνωμικά

Απαντώντας σε ερώτηση του δημοσι-
ογράφου Νίκου Πατούνα από το Ράδιο 
Έβρος στη συνέντευξη που παραχώρησε 
από την Αλεξανδρούπολη το Σάββατο, ο 
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, 
αναφέρθηκε στο έντονο δημογραφικό 
πρόβλημα της ΑΜΘ, λέγοντας:

"Με προβληματίζει η δημογραφική 
συρρίκνωση συνολικά της Περιφέρειας 
της Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης. Είναι κάτι το οποίο το είπα και χθες. 
Αποτυπώνει βέβαια την πραγματικότητα 
της προηγούμενης δεκαετίας. Ελπίζω και 
εύχομαι, και θα κάνω ό,τι περνάει από το 
χέρι μου, όταν θα κάνουμε την επόμενη 
απογραφή αυτή να έχει αντιστραφεί".

Δύο παρατηρήσεις: Με προβληματι-
σμούς, ελπίδες και ευχολόγια, το δημο-
γραφικό δεν λύνεται. Επιπλέον, θα περί-
μενε κανείς πως σε μια τέτοια ερώτηση, 
ένας Πρωθυπουργός που κυβερνά ήδη 
εδώ και 3,5 χρόνια, θα είχε: α) ήδη πα-
ράξει κάποιο έργο για το συγκεκριμέ-
νο ζήτημα, βασικά σημεία του οποίου, 
με την ευκαιρία, θα μας υπενθύμιζε και 
β) θα ήταν έτοιμος να ανακοινώσει για 
την επόμενη 4ετία, εφόσον επανεκλεγεί, 
συγκεκριμένο πλάνο δράσεων και πρω-
τοβουλιών, στο οποίο επίσης θα αναφέ-
ρονταν, έστω και με τίτλους. 

Κ.Η.

Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης 

Στις 22 Ιανουαρίου βγαίνουν τα τρα-

κτέρ στις πλατείες σε όλη την Ελλάδα

Στις 22 Ιανουαρίου θα βγουν τα τρακτέρ 
στις πλατείες όλων των χωριών σε όλη την 
Ελλάδα. Αυτό αποφάσισαν οι 100 Αγροτι-
κοί Σύλλογοι και 12 Ομοσπονδίες, που βρέ-
θηκαν την περασμένη Κυριακή στην Νίκαια 
της Λάρισας. 

 «Τα τρακτέρ θα βγουν προειδοποιητικά 
στις πλατείες. Αν δεν πάρουμε τις λύσεις που 
πρέπει, τα τρακτέρ θα μετακινηθούν στις 

εθνικές οδούς, για να πάρουν το μήνυμα οι 
εκάστοτε κυβερνώντες πως θα πρέπει να 
στηρίξουν ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα 
με έργα και όχι μόνο με λόγια», τόνισε ο κ. 
Τζέλας, μέλος της Γραμματείας της Πανελ-
λαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, Κώστας 
Τζέλας, ζητώντας Αφορολόγητο, Αγροτικό 
Πετρέλαιο, μείωση της τιμής του ρεύματος 
και πλαφόν, αναπλήρωση της χαμένης τιμής 
σε αγροτικά προϊόντα και αλλαγή του κα-
νονισμού του ΕΛΓΑ.

Την ομιλία του πρωθυπουργού στην 
Κομοτηνή παρακολούθησε και ο Σταύ-
ρος Σταυράκογλου, το όνομα του οποί-
ου ακούγεται τελευταία ότι θα είναι 
ένας από τους διεκδικητές του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης στις εκλογές του 
Οκτώβρη. Ο ίδιος σε ανάρτησή του 
το βράδυ της Παρασκευής έγραψε: 
"Ισχυρή Θράκη σημαίνει ισχυρή Ελλά-
δα. Ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ισχυρή 
Θράκη. #η_Ελλάδα_αλλάζει #Θράκη"

Ένας φίλος του, σε σχόλιό του εξέ-
φρασε προβληματισμό για το γεγο-
νός ότι στα χωριά του βόρειου και 
κεντρικού Έβρου έχουν απομείνει 
ελάχιστοι κάτοικοι. Ο κ. Σταυράκο-
γλου απάντησε ως εξής, εστιάζοντας 
στην τοπική αυτοδιοίκηση: "Δυστυ-
χώς το σκηνικό μεταβλήθηκε από τό-
τε που πέρασαν αλλά πρότυπα στη 
ζωή και αποθεώθηκε το μοντέλο της 
ζωής στην πόλη. Το πρόβλημα είναι 
πως επικρατεί η αντίληψη στην το-
πική αυτοδιοίκηση πως το θέμα αυτό 
θα το λύσει ένας σωτήρας με το μα-
γικό του ραβδί. Το πρώτο που πρέπει 
να αλλάξει  είναι η νοοτροπία των 
τοπικών κοινοτήτων και αρχόντων. 

Να μην αναζητούμε ευθύνες μακριά 
από εμάς, εάν δεν έχουμε εξαντλήσει 
πρώτα εμείς τις δικές μας δυνατότητες. 
Νομίζω πως αυτό είναι η επιλογή για 
την λύση αυτού που ανέφερες καθώς 
Για παράδειγμα  θα μπορούσαν να γί-
νουν δράσεις εναλλακτικού τουρισμού 
ή άλλες που θα επιφέρουν μικρές επεν-
δύσεις, κέρδη, θέσεις εργασίας, που θα 
φέρουν «άλλους» στον τόπο μόνιμα να 
δραστηριοποιηθούν εκεί".

Κ.Η.

Ενημερωτική εκδήλωση για τις 
επιδημίες του χειμώνα   

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και το ΚΕΠ 
Υγείας που διαθέτει, σας προσκαλούν να 
συμμετάσχετε, στη νέα Καμπάνια Ενημέ-
ρωσης του Ελληνικού Διαδημοτικού Δι-
κτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. με τίτλο: 
“Οι Επιδημίες του Χειμώνα - Οι Πολίτες 
ρωτούν, οι Ειδικοί Ιατροί απαντούν”, η 
οποία πραγματοποιείται με τη συνεργασία 
της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας 
και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Η εκδήλωση έχει στόχο την ορθή ενη-

μέρωση για την αντιμετώπιση των επιδη-
μιών του χειμώνα, όπως ιώσεις, γρίπη κα-
θώς και έναντι της πανδημίας Covid-19, 
που ταλαιπωρούν τόσο τους ενήλικες όσο 
και τα παιδιά.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί δι-
αδικτυακά μέσω Zoom, τη Δευτέρα 16 
Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18:00 - 19:30.

Σύνδεσμος πλατφόρμας Zoom (link): 
https://us06web.zoom.us/webinar/
register/WN_mM39hH4jT2ywCchF-
SUdTg

Ευχολόγια και προβληματισμοί 
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Εσπευσμένα κατατίθεται η 
τροπολογία - νομοθετική ρύθ-
μιση του υπουργείου Εσωτερι-
κών για τη λειτουργία των 2/3 
των δήμων μετά την απόφαση 
του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας (ΣτΕ) με την οποία κρί-
νονται αντισυνταγματικές οι 
διατάξεις του νόμου Θεοδω-
ρικάκου, ως προς τη σύνθεση 
και τις αρμοδιότητες της Οι-
κονομικής Επιτροπής και της 
Ποιότητας Ζωής.

Πρόκειται για διορθωτική 
ρύθμιση που θα ενταχθεί στο 
ήδη κατατεθέν νομοσχέδιο στη 
βουλή για την Πολυεπίπεδη 
Διακυβέρνηση και η οποία 
συμμορφώνεται με την καθα-
ρογραμμένη πλέον απόφαση 
της Ολομέλειας του Συμβου-

λίου της Επικρατείας, το οποίο 
ως γνωστόν δεν μένει μόνο 
στην κρίση περί αντισυνταγ-
ματικότητας, αλλά θέτει και 
συγκεκριμένη ημερομηνία για 
την εφαρμογή της απόφασης. 

Συγκεκριμένα, με βάση την 
απόφαση, από την 1η Δεκεμ-
βρίου 2022 και μετά όλες οι 
αποφάσεις 225 δήμων, όπου 
η διοίκηση δεν διαθέτει από-
λυτη πλειοψηφία, θεωρούνται 
άκυρες και μπορούν να προ-
σβληθούν νομικά.

Σύμφωνα με ασφαλείς 
πληροφορίες του makthes.
gr η τροπολογία - νομοθετι-
κή ρύθμιση του Μάκη Βορίδη 
θα εναρμονίζει τη νομοθεσία 
με τις επιταγές της πρόσφα-
της απόφασης του ΣτΕ, η 

οποία μάλιστα επιδόθηκε στον 
υπουργό Εσωτερικών στις 2 
Ιανουαρίου 2023. 

Άρα, όπως εκτιμούν νομικοί 
σύμβουλοι δήμων, είναι εύλο-
γο το χρονικό διάστημα της 
κατάθεσης της σχετικής νομο-
θετικής ρύθμισης και την ψή-
φισή της από τη Βουλή μέχρι 
τα τέλη της άλλης εβδομάδας.

Τι προβλέπει η 
νομοθετική ρύθμιση

Η τροπολογία Βορίδη, προ-
σανατολίζεται στη μη αλλαγή 

του τρόπου συγκρότησης των 
δυο επιτροπών, Οικονομική και 
Ποιότητας Ζωής, διότι αυτό 
δεν επιτάσσεται με βάση της 
απόφαση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας.

Επομένως, θα προβλέπει 
είτε ολική επαναφορά των 
αρμοδιοτήτων στα δημοτικά 
συμβούλια από τις Οικονομι-
κές Επιτροπές, όπου είχαν με-
ταφερθεί με τις διατάξεις Θε-
οδωρικάκου, είτε ορισμένων 
μόνον, οι οποίες αξιολογού-
νται ως σημαντικές με βάση 

και το σκεπτικό της επίμαχης 
απόφασης του ΣτΕ.

Αναφορικά με τη σύνθεση 
της Οικονομικής Επιτροπής 
και της Ποιότητας Ζωής των 
δήμων δεν θα υπάρξει καμία 
αλλαγή, αλλά θα μείνουν ως 
έχουν με βάση την ισχύουσα 
διάταξη.

«Η κυβέρνηση θα νομο-
θετήσει, σεβόμενη απολύτως 
τις κατευθύνσεις που δίνει το 
Συμβούλιο της Επικρατείας και 
τις επιλογές της. Θα συμμορ-
φωθεί πλήρως και θα διασφα-

λίσει και την κυβερνησιμότητα 
των δήμων, με την τροπολο-
γία αυτή. Η τροπολογία αυτή 
θα κατατεθεί, κατά πάσα πι-
θανότητα, στις 16 Ιανουαρίου, 
για να συζητηθεί στις 17 του 
μήνα στην Ολομέλεια» δήλω-
σε ο υπουργός Εσωτερικών 
Μάκης Βορίδης κατά τη συ-
ζήτηση στην κοινοβουλευτική 
επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, 
Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύ-
νης του νομοσχεδίου για την 
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.

Με τροπολογία Βορίδη επιστρέφουν οι 
αρμοδιότητες στα Δημοτικά Συμβούλια

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ, 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ, ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    

Τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση

Στην επιστροφή 230.000 ευ-
ρώ, που έλαβαν ως δώρα Χρι-
στουγέννων και Πάσχα, υποχρε-
ώνει δικαστική απόφαση τους 
εργαζόμενους της ΔΕΥΑΑ, κα-
θώς, σύμφωνα με την παράταξη 
«Πόλη & Πολίτες» η απόφαση 
της δημοτικής αρχής Ζαμπούκη, 
με την οποία είχαν δοθεί αυτά τα 
χρήματα, ήταν παράνομη.

«ΣΟΚ !Από σήμερα ξεκίνησε 
η επίσημη αντίστροφη μέτρη-
ση για τον κ. Ζαμπούκη και την 
παρέα του. Θυμόσαστε την από-
φαση που πήρε ο κ. Ζαμπούκης 
ως τότε Πρόεδρος της ΔΕΥΑΑ 
μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του 
Δ.Σ. που ανήκουν στην παράτα-
ξη του; Μαζί και ο κ. Μπάμπης 
(των υδάτων) Μιχαηλίδης, η κ. 
Ελένη Ιντζεπελίδου, ο κ. Πέτρος 
Κυριακίδης (από εμβόλιμη μετα-
γραφή) και οι λοιποί.

Ενώ όλοι μας, συνεχίζουμε 
να ζούμε με περικοπές στα ει-
σοδήματά μας και να έχουμε 
οικονομική στενότητα, αποφά-
σισαν να καταβάλλουν τα δώ-

ρα Χριστουγέννων και Πάσχα 
στους εργαζόμενους της ΔΕΥ-
ΑΑ, την στιγμή μάλιστα, που τα 
συγκεκριμένα επιδόματα έχουν 
καταργηθεί από το 2013 στον 
δημόσιο τομέα.

Πλήρωσε λοιπόν τότε η 
ΔΕΥΑΑ στους εργαζόμενους 
230.000 € χωρίς οι εργαζόμε-
νοι να δικαιούνται την καταβο-
λή δώρων! 

Αξίζει να αναφερθεί πως κα-
μία ΔΕΥΑ σ’ όλη την Ελλάδα δεν 
πληρώνει αντίστοιχα επιδόματα,  
αφού, τα δώρα είχαν καταργη-
θεί με νομοθετική ρύθμιση.

Ο κ. Ζαμπούκης όμως, πήρε 
230.000 € από το ταμείο της 
ΔΕΥΑΑ (δηλ. τις τσέπες των δη-
μοτών) και τις μοίρασε στους 

εργαζόμενους!
ΣΗΜΕΡΑ, το Πρωτοδικείο 

Αλεξανδρούπολης με απόφα-
σή του υποχρεώνει όσους εί-
χαν λάβει τα χρήματα αυτά, να 
τα επιστρέψουν στα ταμεία της 
ΔΕΥΑΑ.  

Ο κ. Ζαμπούκης, για το θέμα 
αυτό, διώκεται για κακουργη-
ματική απιστία με την υπόθεση 
να εκκρεμεί.

Τα λάθη είναι πολλά! Δυστυ-
χώς για τους δημότες, τα λάθη 
της Διοίκησης Ζαμπούκη, θα αρ-
χίσουν ΠΛΕΟΝ να πληρώνονται!

ΣΗΜΕΡΑ είναι μια μέρα 
ΟΡΟΣΗΜΟ για την χειρότερη 
διοικούσα αρχή που πέρασε πο-
τέ! ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΠΛΕΟΝ!»

Καταγγελία της 
παράταξης «Πόλη & 
Πολίτες» 

Την ανακοίνωση των απο-
τελεσμάτων του διαχειριστι-
κού ελέγχου στην Διεύθυνση 
Καθαριότητας του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης ζητούν 18 δη-
μοτικοί σύμβουλοι. Σχετικά αι-
τήματα, όχι με επίσημη  μορφή, 
έχουν καταθέσει κατά καιρούς 
αρκετοί σύμβουλοι, δίχως να 
υπάρχει ανταπόκριση από τη 
δημοτική αρχή. 

Στο σχετικό αίτημα αναφέ-

ρονται τα εξής:

«Σε συνέχεια του με αριθ. 
πρωτ: 195/02-01-2023 εγγρά-
φου του Ευάγγελου Λαμπάκη 
που εμπεριείχε αίτημα παρά-
δοσης της έκθεσης ορκωτών 
λογιστών με τα αποτελέσμα-
τα του διαχειριστικού ελέγχου 
στην Δ/νση καθαριότητας του 
Δήμου μας, με την παρούσα, αι-
τούμεθα, την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων της (έκθεσης) 
στην συνεδρίαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου στα πλαίσια 
της ειδικής συνεδρίασης την 
Τετάρτη 18-01-2023, καθόσον 
πέραν των άλλων άπτεται του 
αντικειμένου της ειδικής συ-
νεδρίασης με θέμα «Απολογι-
σμός πεπραγμένων Δημοτικής 
Αρχής».

Υπογράφουν οι δημοτικοί 
σύμβουλοι : ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥ-
ΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΣ, ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣ-
ΤΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, 
ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΟΥΖΟΥΝΙ-
ΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΚΟΥΡΑ-

ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΦΑΛΕΚΑΣ ΙΩ-
ΑΝΝΗΣ, ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑ-
ΚΟΣ, ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙ-
ΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
(ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙ-
ΚΗΣΗ), ΔΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ (ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΝΕΑ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ), ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 
ΛΑΖΑΡΟΣ (ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΝΕΑ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ), ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
ΠΑΥΛΟΣ  (Ανεξάρτητος Δημοτι-
κός σύμβουλος), ΚΟΛΙΟΣ ΔΗ-
ΜΗΤΡΗΣ ( Ανεξάρτητος Δημο-
τικός σύμβουλος).

18 δημοτικοί σύμβουλοι 
ζητούν ενημέρωση για τον 
διαχειριστικό έλεγχο
Στη Δ/νση 
Καθαριότητας 
του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης

Στην επιστροφή 230.000 ευρώ 
υποχρεώνονται με δικαστική 
απόφαση εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΑ
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Όπως μας πληροφορεί σε 
ανάρτησή του ο Δήμαρχος 
Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρί-
δης, η  ανάπτυξη της ψηφι-
ακής εφαρμογής Orestiada 
Pathways ως στόχο έχει την 
προβολή και παρουσίαση των 
περιπατητικών διαδρομών του 
Δήμου Ορεστιάδας. «Με την 
χρήση φορητών συσκευών και 
με σκοπό την αναβάθμιση της 
φυσικής πλοήγησης των επι-
σκεπτών στον χώρο, και κατ’ 
επέκταση την ανάδειξη και με 
ψηφιακά μέσα του πολιτιστι-
κού, ιστορικού και αρχαιολο-
γικού ενδιαφέροντος τόσο της 
Ορεστιάδας όσο και της ευρύ-
τερης περιφέρειάς της.

Μέσω της ψηφιακής εφαρ-
μογής ξεναγού, ο χρήστης 
μπορεί να περιηγηθεί στα προ-
τεινόμενα από τις διαδρομές 

σημεία ενδιαφέροντος και να 
διατρέχει ένα πλούσιο όγκο 
πληροφορίας και υλικού τεκ-

μηρίωσης».
Οι χρήστες μπορούν να 

κάνουν λήψη της εφαρμογής 
στα κινητά τους τηλέφωνα μέ-
σω από τα application stores:

Google Play: https://bit.
ly/3CHc8iw

App Store: https://apple.
co/3H02vy2

Η εφαρμογή του Δήμου Ορεστιάδας που 
φέρνει τα δασικά μονοπάτια στην ψηφιακή 
εποχή ξεπέρασε τις 2.000 λήψεις στον 
πρώτο μήνα!

Συνελήφθη το βράδυ της 
Πέμπτης 12/1 στην Αλεξαν-
δρούπολη, από αστυνομικούς 
της Υποδιεύθυνσης Ασφάλει-
ας Αλεξανδρούπολης ένας 
ημεδαπός, διότι νωρίτερα ει-
σήλθε σε επιχείρηση και εκ-
μεταλλευόμενος την απουσία 
προσωπικού, αφαίρεσε ένα 
τσαντάκι που περιείχε χρήμα-
τα και διάφορα έγγραφα. Στο 
πλαίσιο των ερευνών βρέθη-

καν τα αφαιρεθέντα έγγρα-
φα και μέρος των χρημάτων, 
τα οποία κατασχέθηκαν και 
αποδόθηκαν στον δικαιούχο 

τους. Την προανάκριση ενερ-
γεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλει-
ας Αλεξανδρούπολης

Αλεξανδρούπολη: Βρήκε άδειο 
το μαγαζί και έκλεψε χρήματα

Συνελήφθη 
ο δράστης

Σαρώνει η εφαρμογή του 
Δήμου Ορεστιάδας για τα 
δασικά μονοπάτια

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

Την διακήρυξη για την κα-
τασκευή του πρώτου Σταδίου 
επέκτασης του φράχτη στον 
Έβρο, υπέγραψαν ο Υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη, Τάκης 
Θεοδωρικάκος και ο Υφυπουρ-
γός Προστασίας του Πολίτη, 
Ελευθέριος Οικονόμου.Πλέον 
με την τυπική έγκριση από την 
ηγεσία του υπουργείου, ανα-
μένεται να επισπευσθούν οι δι-
αδικασίες για το διαγωνιστικό 
σκέλος, καθώς τις επόμενες 
ημέρες θα κατατεθούν οι πρώ-
τες προσφορές από υποψήφι-
ες εταιρείες για την υλοποίη-
ση του έργου. Σε ανακοίνωση 
του το Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη, χαρακτηρίζει ως 
«αναγκαία και κατεπείγουσα» 
την επέκταση του φράχτη, ση-
μειώνοντας την απρόβλεπτη 
και ασυνήθιστη αύξηση των 
μεταναστευτικών ροών λόγω 
τηε «εργαλειοποίηση» του με-
ταναστευτικού ζητήματος, από 
την Τουρκία.

Το έργο αφορά την κατα-
σκευή τεχνητού εμποδίου και 
συνοδών έργων σε έκταση 38 

χλμ. μεταξύ του οικισμού Ψα-
θάδες στο Διδυμότειχο και της 
Κορνοφωλιάς Σουφλίου. Η συ-
γκεκριμένη έκταση περιλαμ-
βάνει «κόκκινα» σημεία, στα 
οποία παρατηρείται αυξημένη 
παρουσία μεταναστών.

Τα περάσματα που ακολου-
θούν οι διακινητές, βρίσκονται 
σε απόσταση από 400 μέτρα 
έως 1 χιλιόμετρο από την Εθνι-
κή Οδό, με τα «καραβάνια» να 
κινούνται σε ορεινές τοποθε-
σίες αναζητώντας δίοδο προς 
την Κομοτηνή. Το υψόμετρο 
στο οποίο βρίσκονται τα «μο-
νοπάτια», προκαλεί δυσκολία 
στις αναζητήσεις του στρατού 
και της αστυνομίας, με απο-
τέλεσμα σε αρκετές περιπτώ-
σεις οι παράτυποι μετανάστες 
να βρίσκουν «τρωτά» σημεία 
και να καταφέρνουν να περά-
σουν τα σύνορα. Ο προϋπολο-
γισμός για το έργο υπολογίζε-
ται στα 100.000.000 ευρώ και 
θα εγκριθεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών.

Υπενθυμίζεται ότι η πρό-
θεση της κυβέρνησης και του 

Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη, αφορά την τοποθέτηση 
φράχτη στο σύνολο των 140 
χλμ. της ελληβοτουρκικής με-
θορίου στον Έβρο. Ήδη υπάρ-
χουν 29 χλμ. τεχνητού εμποδί-
ου κατά μήκος του Έβρου. Τα 
11 από αυτά βρίσκονται ανά-
μεσα στις Καστανιές και τη Νέα 
Βύσσα, στο σημείο όπου υπήρ-
χε παλαιότερος φράχτης, ενώ 
ακόμα 18 χλμ βρίσκονται νοτι-
ότερο στο πέταλο Φερών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση 
του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη:

Σε εφαρμογή της απόφα-

σης του ΚΥΣΕΑ και του σχε-
δίου ΑΚΡΙΤΑΣ του Υπουργεί-
ου Προστασίας του Πολίτη και 
της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 
Υπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος και 
ο Υφυπουργός Προστασίας του 
Πολίτη, Ελευθέριος Οικονό-
μου, υπέγραψαν σήμερα, Πέ-
μπτη 12 Ιανουαρίου 2023, την 
διακήρυξη για το νέο φράχτη 
στον Έβρο.

Το παρόν έργο αφορά στην 
κατασκευή Τεχνητού Εμποδίου 
και συνοδών έργων κατά μή-
κος της Ε/Τ Μεθορίου στην 
περιοχή Ψαθάδες Διδυμοτεί-

χου έως Κορνοφωλιά Σουφλί-
ου στην Π.Ε. Έβρου, προς δι-
ασφάλιση της δημόσιας τάξης 
και ασφάλειας.

Σημειώνεται ότι, οι ραγδαί-
ες εξελίξεις που σχετίζονται 
με την «εργαλειοποίηση» του 
μεταναστευτικού ζητήματος, 
έχουν ως αποτέλεσμα την 
απρόβλεπτη και ασυνήθιστη 
αύξηση των μεταναστευτικών 
ροών που εκτείνεται κατά μή-
κος των χερσαίων συνόρων 
της χώρας με απρόβλεπτες συ-
νέπειες για τη δημόσια τάξη 
και ασφάλεια.

Για το λόγο αυτό, απαιτεί-

ται ταχεία και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του διαπιστω-
μένου προβλήματος. Επιπλέ-
ον, θεωρείται αναγκαία και 
κατεπείγουσα η επέκταση του 
υπάρχοντος αποτρεπτικού 
εμποδίου σε Α’ φάση, σε μή-
κος περίπου 35 χιλιομέτρων 
στην περιοχή μεταξύ του οικι-
σμού «Ψαθάδες» Διδυμοτείχου 
έως την περιοχή Κορνοφωλιάς 
Σουφλίου και το οποίο αποτε-
λεί το πρώτο κομμάτι από τα 
συνολικά 140 χιλιόμετρα.

Υπεγράφη η επέκταση του φράχτη 
του Έβρου κατά 35 χιλιόμετρα

ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΨΑΘΑΔΕΣ 
ΣΤΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑΣ             

Πρόκειται για έκταση που περιλαμβάνει 
«κόκκινα» σημεία, στα οποία παρατηρείται 
αυξημένη παρουσία μεταναστών

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

     Π  Ρ  Υ  Τ  Α  Ν  Ε  Ι  Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΛΗΡΩΣΗΣ 

 ΘΕΣΗΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Στο αριθ. 3238/30.12.2022 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η προ-
κήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ για τις ανάγκες 
Τμήματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 

με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιολογία».
ΑΔΑ: ΨΚ4Η46ΨΖΥ1-ΥΩ3  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛ-

ΛΑ»: ΑΡΡ 31625
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: Δευ-

τέρα 13 Μαρτίου 2023

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιό-
τητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία 
αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Περισσότερες πληροφορίες 
παρέχονται από τη Γραμματεία του  Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και 
Γενετικής: Kτίριο Φώτης Καφάτος, Πανεπιστημιούπολη, 6ο χλμ Αλεξαν-
δρούπολης - Μάκρης, Τ.Κ. 68100, Αλεξανδρούπολη, τηλ. 2551030610.

Κομοτηνή  13/01/2023
Ο Πρύτανης

Καθηγητής Φώτιος Μάρης
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Την περαιτέρω αναβάθμι-
ση του ρόλου της Ελλάδας ως 
ενεργειακού κόμβου στη Νοτιο-
ανατολική Ευρώπη, σηματοδο-
τεί η σημερινή τελετή έναρξης 
υλοποίησης της «Μονάδα Ηλε-
κτροπαραγωγής Αλεξανδρού-
πολης», που διεξήχθη παρουσία 
του Πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη, στις εγκαταστάσεις 
του Οργανισμού Λιμένος Αλε-
ξανδρούπολης.

Το παρόν στην εκδήλωση, με-
ταξύ άλλων υψηλών προσκεκλη-
μένων έδωσαν σε κυβερνητικό 
επίπεδο ο Υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, κ. Κώστας 
Σκρέκας ο οποίος απηύθυνε και 
χαιρετισμό, ο Βούλγαρος ομό-
λογός του, κ. Rosen Hristov, ο 
Υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, 
ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. 
Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Υφυ-
πουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης, ο 
Υφυπουργός Εσωτερικών αρ-
μόδιος για θέματα Μακεδονίας – 
Θράκης, κ. Σταύρος Καλαφάτης 
και ο Υφυπουργός Εξωτερικών 
αρμόδιος για την οικονομική δι-
πλωματία και την εξωστρέφεια, 
κ. Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης. 
Επίσης, στην εκδήλωση παρέστη-
σαν ο Περιφερειάρχης Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης, κ. 
Χρήστος Μέτιος, καθώς και ο 
Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. 
Γιάννης Ζαμπούκης.

Το κυβερνητικό κλιμάκιο, απο-
τελούνταν ακόμη από τον Υφυ-
πουργό παρά τω Πρωθυπουρ-
γό, κ. Γιάννη Οικονόμου, τον κ. 
Γιάννη Μπρατάκο, Υφυπουργό 
παρά τω Πρωθυπουργώ, τη Γε-
νική Γραμματέα Διεθνών Οικο-
νομικών Σχέσεων και Εξωστρέ-
φειας, κα. Βασιλική Λοΐζου και 
τη Γενική Γραμματέα Ενέργειας 
και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κα 
Αλεξάνδρα Σδούκου.

Ακόμη, την τελετή τίμησαν με 
την παρουσία τους ο Πρόεδρος 
& Διευθύνων Σύμβουλος του 
ΑΔΜΗΕ, κ. Μανούσος Μανου-
σάκης, οι Αντιπρόεδροι της ΡΑΕ 
Δρ. Δημήτριος Ψυχογυιός και 
κ. Δημήτριος Φούρλαρης, ο Δι-
οικητής ΑΑΔΕ, κ. Γεώργιος Πι-
τσιλής, ο Γραμματέας της Νέας 
Δημοκρατίας, κ. Παύλος Μαρι-
νάκης, καθώς και οι Βουλευτές 
του Νομού Έβρου, κ. Αναστάσιος 
Δημοσχάκης, κ. Δερμεντζόπου-
λος Χρήστος, κ. Σταύρος Κελέ-
τσης και η κα. Νατάσα Γκαρά και 
ο Βουλευτής Ροδόπης, κ. Ευρ. 
Στυλιανίδης. Παρόν, επίσης, και 

ο Οικονομικός Σύμβουλος της 
Αμερικανικής Πρεσβείας, κ. Erik 
Holmgren.

Με τη σύμπραξη των τριών 
μεγάλων ενεργειακών ομίλων 
της χώρας, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ Εμπορίας 
και Damco Energy του Ομίλου 
Κοπελούζου, ξεκινά άμεσα η κα-
τασκευή της νέας μονάδας παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 
καύσιμο φυσικό αέριο, στην Αλε-
ξανδρούπολη, ένα κομβικό έργο 
για την ενεργειακή ασφάλεια της 
Ελλάδας, αλλά και της ευρύτε-
ρης περιοχής των Βαλκανίων.

Ο σταθμός παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας θα συνδέεται 
απευθείας με την, υπό κατασκευή, 
Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης 
και Αεριοποίησης Φυσικού Αε-
ρίου (FSRU) της Gastrade, μετα-
τρέποντας την Αλεξανδρούπολη 
σε ένα ενεργειακό σταυροδρόμι 
δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας 
και φυσικού αερίου, με δυνατό-
τητες τροφοδοσίας της εγχώρι-
ας αγοράς αλλά και των γειτο-
νικών χωρών.

Η κατασκευή και λειτουργία 
της Μονάδας Ηλεκτροπαραγω-
γής Αλεξανδρούπολης, θα συμ-
βάλλει επίσης στην επίτευξη των 
στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσι-
νης Συμφωνίας και τη μετάβαση 
στην παραγωγή ενέργειας χαμη-
λών ρύπων. Ο εξοπλισμός που 
εγκαθίσταται στη μονάδα έχει 
δυνατότητα για καύση υδρογό-
νου και μπορεί να λειτουργεί με 
μεικτό καύσιμο.

Η νέα μονάδα ηλεκτροπαρα-
γωγής αναμένεται να τεθεί σε 
λειτουργία στα τέλη του 2025. 
Θα είναι συνδυασμένου κύκλου 
και θα έχει εγκατεστημένη ισχύ 
840 MW, δηλαδή περίπου όση η 
καθαρή ισχύς 3 υπό απόσυρση 
λιγνιτικών μονάδων. Λόγω δε 
του υψηλότατου βαθμού από-
δοσης της, θα διασφαλίσει την 
απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρι-
κής ενέργειας σε χαμηλά επίπε-
δα τιμών.

Μητσοτάκης: Ενεργειακό hub 

στα πρότυπα ολλανδικού TTF 

δημιουργείται στην Αλεξαν-

δρούπολη

Σε διεθνή και ευρωπαϊκό 
ενεργειακό κόμβο μετατρέπεται 
η Αλεξανδρούπολη, όπως τόνι-
σε ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης στη διάρκεια της 
τελετής για την υλοποίηση της 
νέας μονάδας παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας με καύσιμο το 
φυσικό αέριο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαι-

ρέτησε την εκδήλωση για το νέο 
CCGT των ομίλων ΔΕΗ, ΔΕΠΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ και Κοπελούζου, λέ-
γοντας πως με τη λειτουργία του 
FSRU στις αρχές του 2024 και 
την κατασκευή και λειτουργία 
της νέας μονάδας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 840 
MW «κάνουμε ένα δίδυμο απο-
δοτικό βήμα προς το αύριο».

Φυσικό αέριο και υδρογόνο

Ο ίδιος τόνισε τη σημασία του 
φυσικού αερίου αλλά και της συ-
γκεκριμένης μονάδας ηλεκτρο-
παραγωγής ως προς τον κύριο 
στόχο που είναι η μετάβαση στις 
ΑΠΕ: «Η νέα μονάδα θα μπορεί 
να καίει μίγμα φυσικού αερίου 
και υδρογόνου. Πρόκειται για μία 
επένδυση που υπηρετεί πλήρως 
τους στόχους της πράσινης με-
τάβασης».

Το κόστος της επένδυσης 
ανέρχεται στα 400 εκ. ευρώ και 
στη διάρκεια της κατασκευής θα 
απασχοληθούν 800 θέσεις εργα-
σίας, ενώ στη φάση της λειτουρ-
γίας της μονάδας θα προσλη-
φθούν 100 άτομα. Ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης επισήμανε πως «η 
Αλεξανδρούπολή μετατρέπεται 
σε ενεργειακό κόμβο με ευρω-
παϊκή και διεθνή διάσταση. Η 
Ελλάδα γίνεται εξαγωγές ηλε-
κτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου προς τα Βαλκάνια», είπε 
χαρακτηριστικά αναφερόμενος 
στους αγωγούς IGBκαι TAP, το 
FSRU Αλεξανδρούπολης και τη 
νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής.

Ενεργειακό hub
Λίγο νωρίτερα ο υπουργός 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Κώστας Σκρέκας αναφερόμε-
νος στην ενεργειακή πολιτική 
της κυβέρνησης, υπογράμμισε 
πως «στόχος μας είναι να δημι-
ουργήσουμε στην Αλεξανδρού-
πολη ενεργειακό hub στα πρότυ-
πα του ολλανδικού, με τον δείκτη 
TTF. Ο ίδιος επανέλαβε τα έργα 
υποδομής.

Με μηνύματα τους οι διευ-

θύνοντες σύμβουλοι της ΔΕΗ Γ. 
Στάσσης, της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
Κ. Ξιφαράς και του ομίλου Κοπε-
λούζου Χ. Κοπελούζος αλλά και 
ο πρόεδρος της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙ-
ΑΣ Ι. Παπαδόπουλος περιέγρα-
ψαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
της νέας μονάδας ηλεκτροπα-
ραγωγής στην Αλεξανδρούπολη 
καθώς και τους λόγους λήψης 
της συγκεκριμένης επενδυτικής 
απόφασης.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος της ΔΕΗ, κ. Γε-

ώργιος Στάσσης σημείωσε: 

«Η νέα μονάδα Ηλεκτροπαρα-
γωγής Αλεξανδρούπολης, την 
έναρξη της κατασκευής της 
οποίας εγκαινιάζουμε σήμερα, 
είναι αποτέλεσμα της δημιουρ-
γικής σύμπραξης του Ομίλου της 
ΔΕΗ με δύο σημαντικούς εταί-
ρους, την ΔΕΠΑ Εμπορίας και 
τον Όμιλο Κοπελούζου, με στόχο 
να βάλουμε ένα ακόμη λιθαράκι 
στην ενδυνάμωση του ρόλου της 
χώρας ως ισχυρού και γιατί όχι 
εξαγωγικού παραγωγικού παίκτη 
στην ευρύτερη περιοχή της Νο-
τιοανατολικής Ευρώπης. Όπως 
είναι γνωστό, η καθαρή ενέρ-
γεια βρίσκεται στο επίκεντρο του 
στρατηγικού μας σχεδιασμού.

Δεδομένου ότι οι σημερινές 
τεχνολογίες που παρέχουν μα-
κροπρόθεσμη αποθήκευση της 
παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ 
βρίσκονται είτε σε πειραματικό 
στάδιο είτε είναι πολύ δαπανη-
ρές, αναμφισβήτητα το φυσικό 
αέριο έχει να διαδραματίσει ση-
μαντικό ρόλο. Οι νέες μονάδες 
φυσικού αερίου οφείλουν να εί-
ναι ευέλικτες και όσο το δυνα-
τόν πιο αποτελεσματικές και εν 
τέλει να έχουν τη δυνατότητα 
και να αποτελέσουν μέρος ενός 
συστήματος μηδενικής ενεργει-
ακής κατανάλωσης με την χρήση 
καθαρών καυσίμων όπως για πα-
ράδειγμα το πράσινο υδρογόνο. 
Στο πλαίσιο αυτό η επένδυσή μας 
στην νέα μονάδα συνδυασμένου 
κύκλου της Αλεξανδρούπολης 

όχι μόνο δεν παρεκκλίνει από 
τους στρατηγικούς μας στόχους 
αλλά εξυπηρετεί μία ακόμα πιο 
ομαλή μετάβαση. Παράλληλα θα 
συμβάλει στην ενεργειακή επάρ-
κεια της χώρας, αλλά και την πε-
ραιτέρω εδραίωση της θέσης της 
ΔΕΗ ως καθοριστικού ενεργεια-
κού εταίρου στην ευρύτερη πε-
ριοχή της νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης».

Ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑ Εμπο-

ρίας κ. Ιωάννης Παπαδόπου-

λος ανέφερε: «Η σημερινή 
ημέρα αποτελεί ένα σημαντι-
κό ορόσημο, τόσο για τη ΔΕ-
ΠΑ Εμπορίας και τους μεγά-
λους ενεργειακούς Ομίλους με 
τους οποίους ενώσαμε τις δυ-
νάμεις μας για την υλοποίηση 
της επένδυσης, όσο και για την 
Αλεξανδρούπολη, την Ελλάδα 
και τη Ν.Α. Ευρώπη. Με τη Μο-
νάδα Ηλεκτροπαραγωγής στην 
Αλεξανδρούπολη η Ελλάδα απο-
κτά ένα ακόμη κρίσιμο έργο που 
θα συμβάλλει στην απρόσκοπτη 
τροφοδοσία με πιο οικονομική 
ενέργεια. Ταυτόχρονα, η χώρα 
μας αποκτά και μια νέα γέφυρα 
για τη μετάβαση στην πράσινη 
ενέργεια, καθώς η μονάδα συν-
δυασμένου κύκλου θα εξισορρο-
πεί το σύστημα, επιτρέποντας τη 
μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ 
στο ενεργειακό μείγμα».

Στη σπουδαιότητα του έργου 

αναφέρθηκε και ο Διευθύ-

νων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ 

Εμπορίας, κ. Κωνσταντίνος 

Ξιφαράς, τονίζοντας: «Σήμερα 
εγκαινιάζουμε ένα έργο σημαντι-
κό για την ενεργειακή ασφάλεια 
της Ελλάδας και της ευρύτερης 
περιοχής των Βαλκανίων. Αξι-
οποιεί το φυσικό αέριο για την 
παραγωγή ηλεκτρισμού και για 
εμάς σηματοδοτεί την εφαρμο-
γή του business plan που έχουμε 
καταρτίσει και υλοποιούμε από 
το 2020, με στόχο τη μετατρο-
πή της ΔΕΠΑ Εμπορίας σε μια 
ολοκληρωμένη ενεργειακή επι-

χείρηση. Η Μονάδα Ηλεκτροπα-
ραγωγής στην Αλεξανδρούπολη, 
αποτελεί, ένα πολύ σημαντικό 
μέρος του επιχειρησιακού μας 
σχεδιασμού, που θα επιτρέψει 
την κάλυψη ενός ευρύτερου 
φάσματος δραστηριοτήτων και 
τη διασφάλιση του ενεργειακού 
μετασχηματισμού για τη ΔΕΠΑ 
Εμπορίας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του 

Ομίλου Κοπελούζου, κ. Χρή-

στος Κοπελούζος κατά την 

τοποθέτησή του, σημείωσε: 

«Είμαστε εδώ για να καλωσορί-
σουμε ένα έργο που αλλάζει τα 
ενεργειακά δεδομένα: Η Ελλάδα 
θωρακίζεται, αποκτά ενεργεια-
κή επάρκεια. Ταυτόχρονα δημι-
ουργείται ένας νέος ενεργειακός 
πυλώνας για τη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη, καθώς η χώρα μας θα 
μπορεί να εξάγει ηλεκτρική ενέρ-
γεια προς τα γειτονικά βαλκανι-
κά κράτη. Προς τη Βουλγαρία, 
την Βόρεια Μακεδονία, ακόμη 
και τη Σερβία.

Ως Όμιλος, επιλέξαμε τη θέ-
ση της Μονάδας εδώ στην Αλε-
ξανδρούπολη. Εξάλλου, εδώ και 
χρόνια δίνουμε ιδιαίτερη βαρύ-
τητα στην ευρύτερη περιοχή 
του Έβρου, αναγνωρίζοντας την 
σπουδαία γεωστρατηγική της θέ-
ση και δημιουργώντας υποδομές, 
που μαζί με άλλα έργα που υλο-
ποιούνται στην περιοχή, όπως το 
«FSRU Αλεξανδρούπολης», δη-
μιουργούν προοπτικές ανάπτυ-
ξης της τοπικής οικονομίας και 
πολλές, νέες και μόνιμες θέσεις 
εργασίας.

Με εμπιστοσύνη στην Ελλά-
δα και τους ανθρώπους της στον 
Όμιλο Κοπελούζου θα συνεχί-
σουμε να αναπτύσσουμε έργα 
«εθνικής ταυτότητας». Σε αυτά, 
συγκαταλέγονται επενδύσεις που 
προετοιμάζονται πολύ μεθοδικά, 
όπως η ηλεκτρική διασύνδεση 
της Ελλάδας με την Αίγυπτο και 
τα off shore αιολικά πάρκα. Για 
ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο 
μέλλον».

Εναρκτήριο λάκτισμα για 
την κατασκευή της «Μονάδα 
Ηλεκτροπαραγωγής Αλεξανδρούπολης»

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΤΕΛΕΤΗ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
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Στο νομό Έβρου θα είναι 
υποψήφιος βουλευτής στις 
επερχόμενες εθνικές εκλογές 
που θα γίνουν την Άνοιξη, όταν 
και συμπληρώνεται η τετραε-
τία, δήλωσε ο  πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη 
σημερινή συνέντευξη Τύπου 
στην Αλεξανδρούπολη.

Συγκεκριμένα, για τις βου-
λευτικές εκλογές ο πρωθυ-
πουργός είπε ότι θα γίνουν 
την άνοιξη και σε χρόνο τέ-
τοιο ώστε πρακτικά θα έχει 
εξαντληθεί η τετραετία.

Ο ίδιος θα είναι υποψήφι-
ος βουλευτής στο νομό Έβρου 
για λόγους συμβολικούς και 
ουσιαστικούς. «Επιλέγω να εί-
μαι υποψήφιος στον Έβρο για 
λόγους συμβολικούς.  Ο Έβρος 
βρέθηκε στην πρώτη γραμμή 
των μεγάλων εθνικών προκλή-
σεων. Κατά συνέπεια η υποψη-
φιότητά μου εδώ στον Έβρο 
πιστεύω ότι θα έχει την δική 
της ξεχωριστή σημασία.  Είναι 
ενδεικτική της προσοχής που 
προσωπικά αποδίδω σε όλη 
την Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη και ειδικά στον ακριτι-
κό Έβρο» είπε

Σε ερώτηση αν φοβάται το 
ενδεχόμενο να εκφραστεί στις 
πρώτες κάλπες η δυσαρέσκεια 
των πολιτών λόγω των προ-
βλημάτων από την ακρίβεια και 
την ενεργειακή κρίση, απάντη-
σε ότι γνωρίζει πώς μπορεί να 
υπάρξει δυσαρέσκεια και νευ-
ρικότητα, ωστόσο τα διλήμμα-
τα θα είναι πολύ ξεκάθαρα. Η 
πρώτη κάλπη θα είναι η κρίσι-
μη, θα στείλει τα μηνύματα και 
η δεύτερη κάλπη θα τα επιβε-
βαιώσει, είπε ο κ. Μητσοτάκης. 
Τόνισε πως ο ίδιος ουδέποτε 
επιδίωξε το τοξικό κλίμα και 
την αντιπαράθεση ενόψει των 
επερχόμενων εκλογών.

Για την Τουρκία
Δεν περιμένει ότι μπορεί 

να υπάρξει “θερμό” επεισό-
διο ανάμεσα στην Ελλάδα και 
την Τουρκία, ανησυχεί, όμως, 
για την εντεινόμενη ρητορική 
από την κυβέρνηση της γειτο-
νικής χώρας, όπως είπε, ενώ 
σε ερώτηση για το ενδεχόμενο 
να αντιδράσει η Τουρκία στην 
επέκταση του φράχτη κατά μή-
κος όλης της μεθορίου στον 
Έβρο ο πρωθυπουργός απά-
ντησε ότι η επέκταση θα γίνει 
και σημείωσε: “Η Ελλάδα δεν 
δέχεται υποδείξεις για το πώς 
θα ασκήσει την κυριαρχία της 
και τα κυριαρχικά της δικαιώ-
ματα. Ο φράχτης θα επεκταθεί 
σε όλο το μήκος της μεθορί-
ου, Δεν χρειάζεται την έγκρι-
ση κανενός”.

Ο κ. Μητσοτάκης καταφέρ-
θηκε και εναντίον της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης για τη 
στάση της στο θέμα της μικρής 
Μαρίας στον Έβρο. Είπε ότι ξέ-
να μέσα ενημέρωσης ζήτησαν 
συγνώμη, όταν αποδείχτηκε 
ότι ήταν ένα κατασκεύασμα, 
ένα ψέμα, ενώ η αξιωματική 
αντιπολίτευση δεν έχει ζητή-
σει μέχρι τώρα συγγνώμη και 
παρατήρησε πως η στάση της 
αυτή ” αγγίζει τα όρια της εθνι-
κής μειοδοσίας”.

Σε ότι αφορά στη μουσουλ-
μανική μειονότητα της Θράκης 
δήλωσε πως θα κάνει ότι περ-
νάει από το χέρι του για να μην 
επιτρέψει την εργαλειοποίηση 
της για άλλο σκοπό. Ταυτό-
χρονα είπε ότι η Τουρκία δεν 
μπορεί να κουνάει το δάχτυλο 
σχετικά με τη μουσουλμανική 
μειονότητα στη Θράκη, θυμίζο-
ντας πως έχει φερθεί στην ελ-
ληνική μειονότητα στην Κων-
σταντινούπολη.

Για τις παρακολουθήσεις
Σε ερώτηση για το θέμα 

των παρακολουθήσεων και τη 
συζήτηση σχετικά με τη γνω-
μοδότηση του εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντο-
γιάκου, ο πρωθυπουργός απά-
ντησε ότι “δεν είναι δουλειά 
της κυβέρνησης να υποδείξει 
στον εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου και στην ΑΔΑΕ πώς θα 
κινηθούν” και πρόσθεσε πως 
“θα ήταν καλό να επιλυθεί και 
να εκτονωθεί η ένταση ανάμε-
σα στον εισαγγελέα του Αρεί-
ου Πάγου και την ΑΔΑΕ”.

Είπε ακόμα ότι “όλοι έχουν 
υποχρέωση να συμμορφωθούν 
με το νόμο που ψηφίστηκε και 
η ΑΔΑΕ” και ότι ο νόμος αυτός 
ορίζει με σαφήνεια τον τρόπο 
με τον οποίο μπορούν να πλη-
ροφορηθούν οι πολίτες αν πα-
ρακολουθούνται.

Σε σχέση με τη συζήτηση 
που γίνεται γύρω από την τα-
φή του τέως βασιλιά ο κ. Μη-
τσοτάκης είπε ότι έκανε μία 
σαφή δήλωση και η απόφαση 
της κυβέρνησης είναι σωστή.

 «Καταλαβαίνω γιατί 
μπορεί να υπάρχει 
εκνευρισμός»

Ο πρωθυπουργός, ακόμα, 
εξέφρασε την κατανόησή του 
ως προς την πιθανότητα οι πο-
λίτες να δείξουν τη δυσαρέ-
σκειά τους προς την κυβέρ-
νησή του κατά τις προσεχείς 
εθνικές εκλογές.

Επίσης, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης εξαπέλυσε επίθεση κατά 
του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για την απλή 
αναλογική, τονίζοντας: «Κάθε 

εκλογή είναι αξιολόγηση κυ-
βέρνησης και αντιπολίτευσης. 
Ο λόγος που μπορεί να έχουμε 
διπλές εκλογές είναι ότι έχου-
με απλή αναλογική που ψήφι-
σε ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν κατάλαβε 
ότι χάνει τις εκλογές. Βολευ-
όταν σε εκείνη τη συγκυρία. 
Δυσαρέσκεια μπορεί πάντα να 
εκφραστεί. Καταλαβαίνω για-
τί μπορεί να υπάρχει εκνευρι-
σμός. Οι πολίτες πιστώνουν 
στην κυβέρνηση την προσπά-
θεια. Πολλοί προέβλεπαν κα-
ταστροφικό χειμώνα, δεν ήταν 
όμως καταστροφικός χειμώ-
νας. Η αγορά κινήθηκε πολύ 
καλά, όχι μόνο στην Αθήνα αλ-
λά και στην Περιφέρεια, μας 
βοήθησε και ο καιρός. Η κυ-
βέρνηση έχει ξοδέψει πολλά 
δισεκατομμύρια για να στη-
ρίξει την κοινωνία. Η πρώτη 
κάλπη είναι η κρίσιμη. Θα κα-
θορίσει και θα στείλει τα μη-
νύματα».

Διδυμότειχο: Για μεταφορά 

της Νοσηλευτικής Σχολής 

στην Αλεξανδρούπολη μί-

λησε ο Πρωθυπουργός

Τέλος στις ελπίδες όσων 
ζητούσαν στήριξη και παρα-
μονή της Νοσηλευτικής Σχο-
λής στο Διδυμότειχο φαίνεται 
να βάζει η απάντηση του Πρω-
θυπουργού στην συνέντευξη 
Τύπου στην Αλεξανδρούπολη, 
όπου μιλά ξεκάθαρα για μετα-
φορά της Σχολής στην Αλε-
ξανδρούπολη Απαντώντας σε 
ερώτηση αναφορικά με την 
Νοσηλευτική Διδυμοτείχου 
που φιλοξενεί φέτος μόλις 9 
νέους φοιτητές και για τα σχέ-
δια της κυβέρνησης για την 
Σχολή, ο πρωθυπουργός απά-
ντησε: “που πρέπει να βρίσκε-
ται η Νοσηλευτική Σχολή είναι 
ένα αντικείμενο συζήτησης και 
ακούω τις απόψεις αυτές που 
λένε ότι θα έχει λογική, από τη 
στιγμή που μπορούμε να ενι-
σχύσουμε το Διδυμότειχο με 
άλλα τμήματα, η Νοσηλευτική 

ενδεχομένως να μεταφερθεί 
στην Αλεξανδρούπολη για να 
είναι κοντά στο ίδιο το Πανε-
πιστημιακό Νοσοκομείο.

Είναι μία άποψη που νομί-
ζω ότι έχει μία βάση“. Με αυ-
τή την δήλωση φαίνεται πως 
η Κυβέρνηση ξεκάθαρα παίρ-
νει θέση υπέρ της μεταφοράς 
της Νοσηλευτικής Σχολής στην 
Αλεξανδρούπολη, ένα ενδεχό-
μενο που τα τελευταία χρόνια 
και όσο πληθαίνουν τα προ-
βλήματα της σχολής γίνεται 
ολοένα και πιο πιθανό, με σχε-
τικές κινήσεις να έχουν σημει-
ωθεί κατά το παρελθόν αλλά 
και αντιδράσεις από την τοπι-
κή κοινωνία. Να σημειωθεί ότι 
κατά την διάρκεια της επίσκε-
ψής τους στην Θράκη και στις 
χθεσινές του δηλώσεις ο Πρω-
θυπουργός μίλησε πολλές φο-
ρές και με κάθε αφορμή για το 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο αλ-
λά και για τα νέα τμήματα που 
σχεδιάζονται ενώ συγκεκριμέ-
να για το Διδυμότειχο δήλωσε 
πως το Τμήμα Ψυχολογίας θα 
λειτουργήσει και μάλιστα από 
την επόμενη χρονιά.

Επιπρόσθετα ο Πρωθυ-
πουργός ρωτήθηκε και για το 
Νοσοκομείο του Διδυμοτείχου, 
το οποίο παρότι έχει κηρυχθεί 
Άγονο Τύπου Α αντιμετωπίζει 
ακόμα υποστελέχωση και ελ-
λείψεις ιατρικού προσωπικού.

“Η περαιτέρω ενίσχυση του 
νοσοκομείου ανεξαρτήτως της 
παρουσίας της Νοσηλευτικής 
είναι κάτι το οποίο μας προ-
βληματίζει και γνωρίζετε πο-
λύ καλά τα προβλήματα που 
έχουμε αντιμετωπίσει σχετι-
κά με τη στελέχωση των νο-
σοκομείων ειδικά αυτών που 
βρίσκονται στην εντός εισα-
γωγικών ή εκτός εισαγωγικών 
άγονη γραμμή. Έχουν γίνει συ-
γκεκριμένες εξαγγελίες για το 
ζήτημα αυτό. Θα ενημερωθώ 
συγκεκριμένα, δεν γνωρίζω τις 
λεπτομέρειες των προβλημά-
των που αντιμετωπίζει το νο-

σοκομείο, θα ζητήσω όμως 
να έχω μία ενημέρωση από 
τον υπουργό και την αναπλη-
ρώτρια υπουργό” δήλωσε ο 
Πρωθυπουργός και αναγνώ-
ρισε παράλληλα ότι το Νοσο-
κομείο Διδυμοτείχου καλύπτει 
πολλές ανάγκες όχι μόνο του 
ντόπιου πληθυσμού αλλά και 
παράτυπων μεταναστών και 
προφανώς και των Ενόπλων 
Δυνάμεων.

3ο Τμήμα Ψυχολογίας 
στο Διδυμότειχο 

“Και μια ακόμα ξεχωριστή 
αναφορά για το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης” θέλη-
σε να κάνει ο Πρωθυπουργός 
πριν λίγη ώρα, κατά τη διάρ-
κεια της ομιλίας του στο Μέ-
γαρο Μουσικής Κομοτηνής. 
“Δεν το κρύβω, ο στόχος μας 
είναι να καταστεί το 3ο μεγα-
λύτερο πανεπιστήμιο στη χώ-
ρα. Και ναι, θα λειτουργήσει 
από την επόμενη χρονιά Τμήμα 
Ψυχολογίας στο Διδυμότειχο 
και από τη μεθεπόμενη Τμήμα 
Εργοθεραπείας στην Κομοτη-
νή”, δήλωσε. Επιβεβαίωσε έτσι 
την πληροφορία που μετέδι-
δε τις προηγούμενες μέρες το 
Ράδιο Έβρος σχετικά με αυτή 
την εξέλιξη, κλείνοντας με τον 
πλέον κατηγορηματικό τρόπο 
τη συζήτηση για το χρόνο λει-
τουργίας του υπό ίδρυση Τμή-
ματος.

Ωστόσο για να γίνει κα-
τορθωτό να λειτουργήσει από 
την επόμενη χρονιά (προφα-
νώς την επόμενη ακαδημαϊ-
κή χρονιά εννοεί ο κ. Μητσο-
τάκης, συνεπώς τον ερχόμενο 
Σεπτέμβριο), πρέπει να εκδοθεί 
η σχετική υπουργική απόφαση 
ή ανάλογο Προεδρικό Διάταγ-
μα, καθώς το Τμήμα Ψυχολο-
γίας δεν έχει ακόμα ιδρυθεί 
και δεν υφίσταται ακόμα νομι-
κά. Εκκρεμεί, άλλωστε, και το 
ζήτημα της προσωρινής στέ-
γασης, έως ότου ολοκληρω-
θεί η ανέγερση των μόνιμων 

εγκαταστάσεων. Αυτά τα δε-
δομένα υποθέτουμε έχουν συ-
ζητηθεί ήδη κατά τη διάρκεια 
της σημερινής σύσκεψης στην 
Πρυτανεία, κι απομένει τις επό-
μενες μέρες να αποσαφηνι-
στεί τι αποφασίστηκε, ώστε να 
προλάβει η νέα διοίκηση του 
ΔΠΘ να ετοιμάσει όλα τα απαι-
τούμενα. Ως γνωστόν, για να 
λειτουργήσει η νέα Σχολή τον 
ερχόμενο Σεπτέμβριο πρέπει 
να ενταχθεί το Τμήμα Ψυχο-
λογίας στο επόμενο μηχανο-
γραφικό και να προλάβουν να 
γίνουν όλες οι απαιτούμενες 
εργασίες στο κτίριο που θα τη 
στεγάσει προσωρινά, ώστε σε 
λίγους μήνες να πληροί όλες 
τις υψηλές προδιαγραφές που 
έχει ήδη θέσει η Σύγκλητος.

Τι απάντησε για τα 
χρίσματα σε Δημοτικές – 
περιφερειακές εκλογές 

Ο Πρωθυπουργός απαντώ-
ντας σε ερώτηση, ανακοίνωσε 
την επίσημη στήριξη της Νέας 
Δημοκρατίας στον Περιφερει-
άρχη Αν. Μακεδονίας - Θράκης 
Χρήστο Μέτιο στις επόμενες 
περιφερειακές εκλογές, ενώ 
σε ερώτηση αν η ΝΔ θα δώ-
σει χρίσματα στις δημοτικές 
εκλογές στις μεγάλες πόλεις 
του Έβρου, όπως η Αλεξαν-
δρούπολη, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης απάντησε: «Για δη-
μοτικά χρίσματα δεν θα σας 
πω τίποτα απολύτως. Μάλλον 
θα σας πω ότι δεν πρόκειται 
να υπάρξει κανένα χρίσμα το 
οποίο θα δοθεί άμεσα από το 
κόμμα, πριν από τις εθνικές 
εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, η 
στρατηγική του κόμματός μας 
είναι σταδιακά να αποστασιο-
ποιείται από τα χρίσματα στην 
αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, 
σε αντίθεση με την αυτοδιοί-
κηση δεύτερου βαθμού, όπου 
εκφράζουμε ξεκάθαρα τις πο-
λιτικές μας προτιμήσεις».

Μητσοτάκης: Θα είμαι υποψήφιος 
βουλευτής στο νομό Έβρου 

ΕΙΔΗΣΗ ΕΒΓΑΛΕ Ο 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Τα βασικά σημεία της τοποθέτησής του 
κατά τη συνέντευξη τύπου 
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Περισσότερα από 360 έρ-
γα, ύψους 6,8 δισ. ευρώ, για 
την Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη του 2030, περιλαμβά-
νει το αναπτυξιακό σχέδιο της 
κυβέρνησης για την εν λόγω 
περιφέρεια, το οποίο παρου-
σιάστηκε σε ειδική εκδήλωση 
στην Κομοτηνή, παρουσία του 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μη-
τσοτάκη και με τη συμμετοχή 
εκπροσώπων των αρχών και 
φορέων της περιοχής. Η χρη-
ματοδότηση των έργων αυ-
τών είναι εξασφαλισμένη είπε 
ο πρωθυπουργός και τα έρ-
γα έχουν καταγραφεί σε ένα 
τεύχος το οποίο διανεμήθηκε 
στους προσκεκλημένους.

Στην ομιλία του κ. Μητσο-
τάκης είπε ότι πρόκειται για 
ένα εξαιρετικά αναλυτικό σχέ-
διο για το πώς θα αναπτυχθεί η 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης τα επόμενα 
χρόνια. «Πιστεύω ότι αυτό το 
τεύχος που κρατάτε στα χέρια 
σας δεν αποτυπώνει απλά το 
όραμα μας για την περιφέρεια 
σας. Αποτυπώνει και μία ολό-
κληρη φιλοσοφία διακυβέρ-
νησης. Για το πώς αντιλαμβα-
νόμαστε τον σχεδιασμό, την 
υλοποίηση σημαντικών έργων 
σε κάθε γωνιά της πατρίδας 
μας», τόνισε ο πρωθυπουργός 
και εξέφρασε και σιγουριά ότι 
το συγκεκριμένο σχέδιο θα γί-
νει πράξη, θα υλοποιηθεί βάσει 
συγκεκριμένων χρονοδιαγραμ-
μάτων και βάσει συγκεκριμέ-
νων πολιτικών δεσμεύσεων, τις 
οποίες είναι σε θέση να ανα-
λάβει η σημερινή κυβέρνηση.

«Οι τελικοί ιδιοκτήτες αυτού 
του σχεδίου δεν είμαστε εμείς, 
η κυβέρνηση, είστε εσείς. Οι 
δημότες, οι κάτοικοι της Ανα-
τολικής Μακεδονίας και της 
Θράκης, που έχετε κάθε δικαί-
ωμα να ελπίζετε και να οραμα-
τίζεστε για σας και τα παιδιά 
σας ένα πολύ καλύτερο μέλ-
λον από αυτό το οποίο σας 
επιφύλαξαν οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις».

Για την Αλεξανδρούπολη εί-
πε ότι ήταν προσωπική του η 
απόφαση να μην ιδιωτικοποιη-
θεί τώρα το λιμάνι της για γε-
ωπολιτικούς και οικονομικούς 
λόγους. «Πιστεύω ακράδαντα 
ότι το λιμάνι της Αλεξανδρού-
πολης έχει τόσο μεγάλη ση-
μασία που σε αυτή την εξαι-
ρετικά σημαντική γεωπολιτική 
συγκυρία δεν έπρεπε να φύγει 
από τα χέρια του ελληνικού 
κράτους. Αυτό δεν σημαίνει, 
όμως, ότι δεν θα επενδυθούν 
σημαντικοί πόροι στο λιμάνι 
της Αλεξανδρούπολης», είπε 
και συνέχισε: «Η Αλεξανδρού-

πολη μετατρέπεται με πολύ 
μεγάλη ταχύτητα σε μία πό-
λη με ξεχωριστά μεγάλη ση-
μασία. Όχι μόνο γεωπολιτική 
αλλά και ενεργειακή. Η Αλε-
ξανδρούπολη είναι ίσως το κα-
λύτερο παράδειγμα ενός γίγα-
ντα εν υπνώσει ο οποίος τώρα 
ξυπνάει και μπορεί η ανάπτυ-
ξή της να συμπαρασύρει ολό-
κληρη την περιφέρεια Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης». 
Έδωσε, επίσης, μεγάλη σημα-
σία στην τουριστική ανάπτυ-
ξη της περιοχής για την οποία 
είπε ότι έχει 50.000.000 δυ-
νητικούς επισκέπτες οι οποίοι 
μπορούν να την επισκεφτούν 
οδικώς.

Ο υπουργός Επικρατείας 
Άκης Σκέρτσος τόνισε ότι το 
αναπτυξιακό σχέδιο για την 
Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη αποτελεί ένα «αναπτυ-
ξιακό άλμα» στο μέλλον.

Οι βασικοί άξονες 
του Αναπτυξιακού 
Προγράμματος

Το Πρόγραμμα χωρίζεται 
σε τέσσερις βασικούς άξο-
νες: την κατασκευή σύγχρο-
νων δικτύων και υποδομών, 
τον εκσυγχρονισμό της αγρο-
τικής παραγωγής στο πλαίσιο 
της πράσινης μετάβασης, την 
προώθηση και ενίσχυση καινο-
τόμων επενδύσεων στην πε-
ριοχή και την αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών. 
Τα έργα προς υλοποίηση πε-
ριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
παρεμβάσεις για τη βελτίωση 
των μεταφορών και τη δια-
συνδεσιμότητα, τη βελτίωση 
της άρδευσης καλλιεργήσι-
μων περιοχών, για την ενέρ-
γεια, την υγεία, την παιδεία και 
τον πολιτισμό, τη βελτίωση συ-
νοριακών διαβάσεων και την 
ασφάλεια.

Στο χαρτοφυλάκιο των σι-
δηροδρομικών υποδομών πε-
ριλαμβάνονται η αναβάθμιση 
της σιδηροδρομικής γραμμής 
στο τμήμα Αλεξανδρούπολη-
Ορμένιο, εγκαθιστώντας ηλε-
κτροκίνηση και σηματοδότηση 
και βελτιώνοντας τη σύνδεση 
με το βουλγαρικό σιδηρόδρο-
μο, η κατασκευή νέας μονής 
σιδηροδρομικής γραμμής 206 
χλμ στο Τμήμα Θεσσαλονίκη-
Τοξότες, η οποία θα ενώνει τη 
Θεσσαλονίκη με την Καβάλα 
και ταυτόχρονα θα συνδέει το 
υπό ανάπτυξη λιμάνι της Νέ-
ας Καρβάλης με το υφιστάμε-
νο σιδηροδρομικό δίκτυο στην 
περιοχή των Τοξοτών Ξάνθης 
και τη συντήρηση και βελτίωση 
του σιδηροδρομικού δικτύου 
της Βόρειας Ελλάδας στα τμή-

ματα μεταξύ Στρυμόνα-Αλε-
ξανδρούπολης και Πλατέως-
Φλώρινας μέσω ΣΔΙΤ.

Για την αναβάθμιση του οδι-
κού δικτύου της περιφέρειας 
προβλέπονται, ανάμεσα σε άλ-
λα, η κατασκευή των τμημάτων 
Σμίνθη – Εχίνος και Δημάριο – 
ελληνοβουλγαρικά σύνορα επί 
του κάθετου άξονα της Εγνα-
τίας Οδού Ξάνθη – Εχίνος – 
ελληνοβουλγαρικά σύνορα, 
αλλά και του τμήματος ‘Αγιος 
Αθανάσιος – Α/Κ Κρηνίδων επί 
του καθέτου άξονα της Εγνα-
τίας Οδού Σέρρες – Δράμα – 
Καβάλα.

Για τη διοχέτευση της διερ-
χόμενης κυκλοφορίας από και 
προς το λιμάνι Αλεξανδρούπο-
λης, το αεροδρόμιο «Δημόκρι-
τος», την Κομοτηνή, την Εγνα-
τία Οδό, χωρίς κυκλοφοριακή 
επιβάρυνση του αστικού ιστού, 
είναι σε εξέλιξη η κατασκευή 
της Ανατολικής Περιφερειακής 
Οδού της πόλης, ενώ παράλ-
ληλα εκτελείται και το έργο 
για την αναβάθμιση της ανα-

τολικής εισόδου της Δράμας.
Ο σχεδιασμός προβλέπει 

επίσης την αναβάθμιση του 
λιμένα Αλεξανδρούπολης, 
μέσα από την υλοποίηση έρ-
γων αποκατάστασης βαθών 
και την εκβάθυνση της λιμε-
νολεκάνης και του διαύλου. 
Το έργο περιλαμβάνει επίσης 
την απόκτηση μηχανολογικού 
εξοπλισμού φορτοεκφόρτω-
σης και την οδική σύνδεση νέ-
ας Περιφερειακής Οδού Αλε-
ξανδρούπολης με τις λιμενικές 
εγκαταστάσεις.

Για τη στήριξη της πρωτο-
γενούς παραγωγής, στο σχέδιο 
για την Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη του 2030 έχει εντα-
χθεί η κατασκευή του φράγ-
ματος Ιάσμου, για την οποία 
ο προϋπολογισμός ανέρχεται 
στα 223 εκατ. ευρώ, προκει-
μένου η υφιστάμενη χρήση 
υπόγειων υδάτων να αντι-
κατασταθεί από τη διάθεση 
επιφανειακού νερού, δρομο-
λογώντας την επίλυση των 
προβλημάτων άρδευσης που 

αντιμετωπίζουν οι καλλιεργη-
τές της περιοχής.

Σε φάση υλοποίησης βρί-
σκεται εν τω μεταξύ το έργο 
για τη μεταφορά και διανομή 
νερού άρδευσης σε πέντε πε-
ριοχές στην ανατολική πεδιάδα 
της Ξάνθης, συνολικής έκτα-
σης 250 χιλιάδων στρεμμάτων.

Στο μέτωπο της ενέργειας, 
στο πλαίσιο του αναπτυξιακού 
προγράμματος, αναπτύσσονται 
νέα δίκτυα φυσικού αερίου μέ-
σης και χαμηλής πίεσης στην 
Περιφέρεια, τα οποία θα καλύ-
ψουν έξι πόλεις, την Αλεξαν-
δρούπολη, την Κομοτηνή, τη 
Δράμα, την Ξάνθη, την Ορε-
στιάδα και την Καβάλα.

Για τη δημόσια Υγεία έχουν 
προϋπολογιστεί 143,8 εκατ. 
ευρώ με στόχο την αναβάθμι-
ση των νοσοκομείων Αλεξαν-
δρούπολης, Καβάλας, Δράμας, 
Ξάνθης, Κομοτηνής, Διδυμό-
τειχου και των κέντρων υγεί-
ας. Με δωρεά του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος θα υλοποι-
ηθεί η κατασκευή και ο εξο-

πλισμός του Νέου Γενικού 
Νοσοκομείου Κομοτηνής, προ-
ϋπολογισμού 102 εκατ. ευρώ.

Στον τομέα του Πολιτισμού 
προβλέπονται παρεμβάσεις 
ύψους 80,8 εκατ. ευρώ πρω-
τίστως για την αποκατάσταση 
και αναβάθμιση πολιτιστικών 
μνημείων.

Σε ό,τι αφορά την Παιδεία, 
έχουν ενταχθεί παρεμβάσεις 
ύψους 71,5 εκατ. ευρώ για την 
αναβάθμιση και την ανέγερση 
σχολικών μονάδων και κτηρί-
ων του πανεπιστημίου, την ενί-
σχυση της έρευνας και την επι-
μόρφωση των εκπαιδευτικών.

Στα έργα για την ασφάλεια 
των πολιτών περιλαμβάνονται 
η δημιουργία Περιφερειακού 
Κέντρου Πολιτικής Προστα-
σίας στην Κομοτηνή και η κα-
τασκευή της Αστυνομικής Δι-
εύθυνσης Αλεξανδρούπολης.

Την εκδήλωση συντόνισε ο 
υπουργός Επικρατείας Άκης 
Σκέρτσος. Τις δράσεις τους 
για το Πρόγραμμα παρουσί-
ασαν κατά σειρά η υπουργός 
Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Νίκη Κεραμέως, η υπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Λίνα Μενδώνη, η αναπληρώ-
τρια υπουργός Υγείας Μίνα 
Γκάγκα, ο υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη Τάκης Θεοδω-
ρικάκος, ο υπουργός Εθνικής 
Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπου-
λος, ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Εσωτερικών Στέλιος Πέ-
τσας, ο υπουργός Υποδομών 
και Μεταφορών Κώστας Κα-
ραμανλής, ο υπουργός Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο 
υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ο 
υφυπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς 
και ο αναπληρωτής υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Νίκος Παπαθανάσης, ενώ ομι-
λία απηύθυνε και ο περιφερει-
άρχης Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης Χρήστος Μέτιος.

Περιφέρεια ΑΜΘ «360+ έργα» στο 
αναπτυξιακό πρόγραμμα της κυβέρνησης

 ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΕΣ 
ΟΠΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ 
ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ             

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη σιγουριά 
ότι το συγκεκριμένο σχέδιο θα γίνει πράξη, 
θα υλοποιηθεί βάσει συγκεκριμένων 
χρονοδιαγραμμάτων
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Ιστορικό αφιέρωμα

Οι τελευταίες στιγμές του Βασιλέως Αλεξάνδρου 
και η αγάπη του για την Θράκη

του Θεόδωρου Ορδουμποζάνη 
Ο θάνατος του Κωνσταντίνου Γκλι-

σμπουργκ, φέρνει οριστικά το τέλος μιας 
εποχής, την οποία πιστεύω ότι  αγνοεί (για 
λόγους πρωτίστως ηλικιακούς) η πλειονό-
τητα πλέον των Ελλήνων πολιτών και είναι 
προσβάσιμη πια μόνο μέσα από αρχεία, τα 
ιστορικά βιβλία και τις διηγήσεις των πα-
λαιοτέρων.  Είναι το τέλος μιας εποχής που 
η Βασιλεία ως θεσμός, αντί να συνενώνει 
τους κατοίκους της χώρας, έσπειρε την  δι-
χόνοια και σε κάποιες περιπτώσεις και την 
καταστροφή.    

Αυτά βέβαια θα τα κρίνει η ιστορία και οι 
μόνοι αρμόδιοι να ομιλούν για αυτά είναι οι 
ιστορικοί και όσοι επιζώντες ακόμη τα έχουν 
ζήσει στο πετσί τους. Ίσως η μόνη εξαίρεση 
της περιόδου αυτής να αποτελεί  η Βασιλεία 
του ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΥ του Α΄, ο οποίος ήταν ο 
δευτερότοκος γιος του βασιλιά Κωνσταντί-
νου Α΄ και της βασίλισσας Σοφίας και βα-
σίλεψε από τις   12 Ιουνίου 1917 μέχρι τις 
12ης/25ης  Οκτωβρίου 1920, όταν και απε-
βίωσε  από σηψαιμία. Ο θάνατός του αποδό-
θηκε σε μόλυνση, η οποία προκλήθηκε  από 
δάγκωμα μιας μαϊμούς που είχε στο Τατόϊ. . 

 

 Ο Αλέξανδρος, που ανέβηκε στον θρόνο 
μετά την έκπτωση του πατέρα του Κωνστα-
ντίνου,  είχε συνεργαστεί αρμονικά με τον 
Βενιζέλο, αλλά είχε και την ευτυχία επί των 
ημερών  του να δει να απελευθερώνεται η 
Θράκη, την οποία επισκέφτηκε τον Ιούνιο 
του 1920  και να πάρει προς τιμήν  του  το 
όνομά του η πόλη μας, η Αλεξανδρούπολη.

Εκείνο όμως που πολλοί δεν γνωρίζουν 
είναι η μεγάλη αγάπη του Αλέξανδρου για 
την  Θράκη, την οποία είχε στην  καρδιά 
του και μνημόνευε μέχρι και  την  τελευ-
ταία στιγμή της ζωής του.

Με την ευκαιρία λοιπόν του θανάτου 
του Κωνσταντίνου, παραθέτουμε τις τε-
λευταίες στιγμές του βασιλέως Αλεξάν-
δρου, από τις οποίες προκύπτει η αγάπη 
του για την  Θράκη, όπως τις κατέγραψαν 
αυτόπτες μάρτυρες των τελευταίων στιγ-
μών του Αλέξανδρου.

«….Το πρωί της 12ης Οκτωβρίου 1920 
ο Αλέξανδρος συνεχίζει τα νυκτερινά πα-
ραληρήματά του. Η αναπνοή του είναι πο-
λύ δύσκολη, τα χείλη του σαλεύουν... Κάτι 
θέλει να πει... Οι γιατροί και οι φίλοι του 

πλησιάζουν αθόρυβα και αφουγκράζο-
νται... Με μισοσβησμένη φωνή ο Αλέξαν-
δρος περιγράφει το όνειρο που βλέπει. 
Όλοι έχουν παγώσει...

Καθώς το περιγράφει, η φωνή του γί-
νεται λίγο καθαρότερη. 

…Βλέπει ένα ποτάμι... Στην  απέναντι 

όχθη στέκεται όρθιος ο παππούς του, ο Γε-
ώργιος Α', ο αγαπημένος του Αλέξανδρου. 
Με κάπως πιο δυνατή φωνή περιγράφει τη 
συνομιλία τους. Του λέει ο παππούς του: 

«...Έλα, παιδί μου. Ήρθε η ώρα να σε πά-
ρω...». 

Και ο Αλέξανδρος μέσα στ' όνειρό του 
απαντάει: 

«Ναι, παππού, έρχομαι... Μόνο που θα 

ήθελα πριν φύγουμε να γνωρίσεις την Ασπα-
σία...».

Με το αυτί της κοντά στα χείλη του η 
Ασπασία τα ακούει. Δεν αντέχει άλλο και 
σωριάζεται με αναφιλητά σε μία καρέκλα 
δίπλα του. Είναι πια ένα ανθρώπινο ράκος...

Η Ασπασία με τους φίλους του αποφα-
σίζουν να φέρουν έναν ιερέα να τον μετα-
λάβει, όμως εκείνη επιμένει ότι δεν πρέπει 
ο Αλέξανδρος να καταλάβει, έστω και την 
τελευταία στιγμή, ότι του δίνεται η θεία 
μετάληψη. Καταφεύγουν σε μία μικρή σκη-
νοθεσία: πίσω από το κρεβάτι του στήνε-
ται ένα παραβάν για να κρύψει τον ιερέα, 
ο οποίος ψιθυρίζει τις ευχές. Η Ασπασία 
παίρνει από τα χέρια του το κουταλάκι με 
τη μετάληψη και ανοίγοντας προσεκτικά 
τα χείλη του Αλέξανδρου, του λέει δυνα-
τά στο αυτί:  

«...Πιες, σε παρακαλώ, το φάρμακό 
σου...».

Μετά το παραλήρημα για τον παππού 
του, ο Αλέξανδρος βυθίζεται για λίγο. Και 
ξαφνικά το παραλήρημα ξαναρχίζει με κά-
πως πιο δυνατή φωνή, διότι τώρα είναι 
πολεμικό, ηρωικό! 

Ο βασιλεύς ονειρεύεται πόλεμο, τον πό-
λεμο της Θράκης, που υπήρξε γι' αυτόν η 
τελευταία γεύση δόξας. Βλέπει την ηρω-
ική απόβαση των Ελλήνων στα παράλια 
της Ραιδεστού.   

Ο Βασιλεύς Αλέξανδρος ο Α΄ κατά 
την άνοδό του στον Θρόνο

8 Ιουλίου 1920. Ο Αλέξανδρος αποβιβάζεται στο λιμάνι του Δεδέαγατς. Δίπλα του ο 
Δήμαρχος της πόλης Εμμανουήλ Αλτιναλμάζης

8 Ιουλίου 1920. Οι κάτοικοι του Δεδέαγατς με τους Προσκόπους ως άγημα υποδοχής, 
αναμένουν στο λιμάνι την άφιξη του Βασιλιά Αλέξανδρου΄

8 Ιουλίου 1920. Στο προαύλιο του Αγίου Νικολάου, οι κάτοικοι του Δεδέαγατς 
αναμένουν  τον Βασιλιά Αλέξανδρο για την δοξολογία,.

Πρωτοσέλιδο της ημερήσιας εφημερίδας «ΣΚΡΙΠ» της  13ης Οκτωβρίου 1920, που 
αναγγέλλει τον  θάνατο του Βασιλέως Αλεξάνδρου.



Η ΓΝΩΜΗ 
16    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2023 ΑΦΙΕΡΩΜΑ  

 

 11

Η φωνή του δυναμώνει: 
 «...Ασπασία...» φωνάζει, «...νικάμε...» Κι 

έπειτα ψελλίζει: «...Πού είναι ο Μελάς;» Με-
λάς  είναι ο Βασιλάκης Μελάς, ένας  εκ των 
υπασπιστών του. 

«...Να μου φέρει ο Μελάς το τελευταίο 
πολεμικό ανακοινωθέν...» Τρέχουν οι άλλοι 
φίλοι, βρίσκουν  τον Μελά και τον παρα-
καλούν να φτιάξει από το 

μυαλό του κάτι σαν πολεμικό ανακοι-
νωθέν... Δεν προλαβαίνει... Πλησιάζει ο 
επιθανάτιος ρόγχος...

Η Ασπασία επιμένει.  Της φαίνεται ότι 
ο Αλέξανδρος κινεί ακόμη τα χείλη του. 

Της λέει: «...Μπίκα, έλα κοντά μου...». 
Και εκείνη  Κολλάει το αυτί της στο στό-

μα του. Ακούει την τελευταία του επιθυμία, 
γυρίζει και κοιτάζει τους γύρω εμβρόντητη.

«...Ο βασιλεύς ζητάει τον πιστό του οδη-
γό, τον Μήτσο!»

Τρέχουν όλοι και βρίσκουν τον Μήτσο 
μέσα στο παλάτι. Ο οδηγός, ένας αγαθός 
γίγαντας, συντετριμμένος, γονατίζει δίπλα 
στο κρεβάτι, οπότε φωνάζουν δυνατά στον 
Αλέξανδρο:

«...Εδώ είναι ο Μήτσος, σας ακούει...».
Τα τελευταία του λόγια μόλις ακού-

γονται.
«Μήτσο, το αυτοκίνητο είναι έτοιμο;»
«...Πάντα έτοιμο, Μεγαλειότατε...».
«...Έχεις καλά φώτα;»
Ο Μήτσος τα χάνει... Γυρίζει και κοιτάζει 

την Ασπασία. Και αυτή του κάνει νόημα να 
λέει συνέχεια  «ναι».

«...Έχω καλά φώτα, Μεγαλειότατε...»
Μέσα στη βύθιση το πρόσωπο του Αλέ-

ξανδρου παίρνει μια ανεπαίσθητη έκφραση 
ικανοποιήσεως.

«Μήτσο, ετοίμασέ το αμέσως, θα πάμε 
μακρινό ταξίδι...πάνω στη Θράκη».

Και αμέσως τα χείλη του ψιθυρίζουν: 

«...Μήτσο, πάρε το τιμόνι. Κουράστηκα 
πια...». 

Η ώρα είναι τρεισήμισι το απόγευμα. Η 
φωνή, αυτό το προθανάτιο 

ψιθύρισμα, έχει πια σβήσει. Η Ασπασία 
σκύβει και τον φιλάει στα χείλη, που της 
φαίνονται πια παγωμένα...

Ζαρώνει στην αγκαλιά του και τα δά-
κρυά της βρέχουν το πρόσωπό του. 

Αυτή η τελευταία  ζεστή αγκαλιά της 
γυναίκας του σαν κάποια υπερφυσική δύ-
ναμη φέρνει ένα σκίρτημα στο σώμα του 
Αλέξανδρου. Τα χείλη του κινούνται, ήχος 
δεν ακούγεται, αλλά όλοι καταλαβαίνουν 
από την κίνηση: «Μπίκα...».

  Πεθαίνει με το όνομα της Ασπασίας 
στα χείλη του.

Η αναπνοή του σταματάει, το κεφάλι 
του γέρνει στο πλάι, για τελευταία φορά. 

Μέσα στη δίνη του πολέμου άνθισε ο έρω-
τάς του για την όμορφη κόρη. 

Το τελευταίο του όνειρο ήταν για τον 
πόλεμο πάνω στην Θράκη και την Μεγά-
λη Ελλάδα. Την αγαπημένη του Θράκη….

Και η τελευταία λέξη, πριν ο Χάρος 
σφραγίσει τα χείλη του, ήταν το όνομά 
της, το χαϊδευτικό.

Το τελευταίο ιατρικό δελτίο της 12ης 
Οκτωβρίου ανήγγελλε στον κόσμο λακω-
νικά: 

«Μετά βραχείαν αγωνίαν, καθ' ην η Αυτού 
Μεγαλειότης κατελήφθη υπό  σπασμωδικών 
κινήσεων του προσώπου, εξέπνευσε περί 
ώραν 4ην και 12 λεπτά μετά μεσημβρίαν».

 Η καθολική συγκίνηση που προκάλεσε 
ο θάνατος του Αλέξανδρου σε 

όλους ανεξαιρέτως τους Έλληνες επι-
σφραγίσθηκε από ένα πρωτοφανές όσο 
και τραγικό γεγονός, που ελάχιστα έχει 
γίνει γνωστό, ακόμη και σήμερα. Ο πι-

στός οδηγός του ο Μήτσος, με το επίθετο 
Φουγαλάς,  παρέμεινε για λίγο στο παλά-
τι και, συντετριμμένος σε μία γωνιά, χτύ-
παγε   το κεφάλι του. Επαναλάμβανε μία 
από τις τελευταίες κουβέντες του ετοιμο-
θάνατου βασιλιά: 

«...Θα πάμε, Μήτσο, μακρινό ταξίδι...πά-
νω στη Θράκη»….

 
Ο βασιλεύς τον ήθελε μαζί του μέχρι το 

τέλος... Αλλόφρων και δυστυχής, ο Μήτσος 
γύρισε σπίτι του και αυτοκτόνησε! Θεώ-
ρησε ότι το ύστατο καθήκον του ήταν ν' 
ακολουθήσει το αγαπημένο του αφεντικό, 
ίσως και εκεί ψιλά στον ουρανό της ελεύ-
θερης Θράκης, που το όνομά του έμελλε 
να πάρει η  όμορφη νύφη του Θρακικού 
πελάγους, που πρώτος αυτός ως Βασιλέας 
των Ελλήνων την επισκέφθηκε ελεύθερη. 

Η Αλεξανδρούπολη, πριν από 100 πε-
ρίπου χρόνια…..

Ο τάφος του Βασιλέως 
Αλέξανδρου στο Τατόι.

13 Ιουλίου 1920. Ο Βασιλιάς Αλέξανδρος εισέρχεται στην Αδριανούπολη. Ελαφρώς 
προπορευόμενος από αριστερά ο Στρατηγός Κωνσταντίνος Μαζαράκης – Αινιάν.

Πρωτοσέλιδο της ημερήσιας εφημερίδας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» της  13ης Οκτωβρίου 1920, 
που αναγγέλλει τον  θάνατο του Βασιλέως Αλεξάνδρου.

Η Ασπασία Μάνου, σύζυγος του βασι-
λέα, άνω από τον νεκρό Αλέξανδρο, με 
τα λουλούδια στο προσκέφαλό του.

Από την κηδεία του Βασιλέως Αλέξανδρου, την μεθεπόμενη του θανάτου του.

8 Ιουλίου 1920. Στη προκυμαία του Δεδέαγατς αναμένοντας 
την άφιξη του Βασιλιά Αλέξανδρου.



Η ΓΝΩΜΗ
16  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  202312    

 SUDoKU

1 5 2 9

4 2 9 8 7

5 4 3 6

3 7 6 8

7 1 9 5

8 3 7 1 9

4 7 5 8

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Jan 13 09:50:01 2023 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.64)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Jan 12 08:45:26 2023 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

4 5 1

9 4 3 7

7 1 4

4 2 1

9 6 5 7

8 7 6

7 9 5

9 5 3 4

8 6 3

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.59)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Jan 13 09:50:05 2023 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Στο πανηγύρι ενός χωριού, ο έμπορος προσπαθεί 
να πουλήσει τη μοτοσικλέτα του σε ένα χωριάτη.

-Τι να την κάνω τη μοτοσικλέτα σου; ρωτάει αδι-
άφορος ο χωριάτης.

-Θα μπορείς να την καβαλάς και να έρχεσαι με 
αυτή στην πόλη.

-Πόσο στοιχίζει;
-3.000 ευρώ…
-Μα,  αν  είχα εγώ 3.000 ευρώ , θα αγόραζα 

μία αγελάδα.
-Μία αγελάδα; Ωραίος που θα ήσουνα καβάλα 

σε μία αγελάδα…
-Φαντάσου πόσο πιο ωραίος θα ήμουνα, αν δο-

κίμαζα να… αρμέξω τη μοτοσυκλέτα σου…

* * * * * *
Είναι δυο φίλοι που εργάζονται  στο ίδιο γραφείο 

και μια μέρα ο ένας βλέπει τον άλλο να φοράει ένα 
σκουλαρίκι. Ξέροντας πως είναι γενικά συντηρητικός 
τύπος, παραξενεύεται, και τον ρωτάει:

-Καλά ρε συ Στελάκο, σκουλαρικάκι – σκου-
λαρικάκι;

-Ναι, ναι.. απαντά ο Στελάκος, φανερά ενοχλη-
μένος. Του την έχει δώσει η περιέργεια του φίλου 
του, οπότε μετά απο ώρα:

-Καλά, απο πότε εσύ φοράς σκουλαρίκι; Δεν το 
φανταζόμουν ποτέ…

Οπότε ο Στελάκος:
-Ούτε γω το φανταζόμουν, αλλά έλα που το 

βρήκε η γυναίκα μου στο αυτοκίνητό μου…

* * * * *
Συναντιούνται μετά από πολύ καιρό  δυο πα-

λιοί φίλοι στο δρόμο και μετά τις χαιρετούρες λέει 
ο ένας στον άλλο…

– Πως είναι τα παιδιά σου;
– Καλά! Ο ένας έγινε δάσκαλος, ο άλλος για-

τρός, η κόρη μου έγινε δικηγόρος και ο μικρός έγι-
νε κλέφτης…

– Καλά ρε, τόσο σπουδαία παιδιά και τον κρατάς 
τον αλήτη μέσα στο σπίτι σου; Γιατί δεν τον διώχνεις;

– Σιγά μην τον διώξω! Μόνο αυτός φέρνει λε-
φτά στο σπίτι, οι άλλοι είναι άνεργοι…

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια

1. Υπανάπτυκτος… λαός.

11. Παραπλανητικός ο ρόλος της.

12. "Κλεινόν" υπήρξε η Αθήνα.

13. Στιβ…: παλιός δρομέας.

14. Διάσημα… τέρατα.

16. Τα έχει η… νίλα.

17. … Λόου: Αμερικανός ηθοποιός.

19. Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο.

21. Βιβλίο που αποτελεί μέρος μεγα-

λύτερου συγγράμματος.

23. Δεν πειράζουν… μυρμήγκι αυτά.

25. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-

λητήριο.

26. Το πίσω μέρος του λαιμού.

28. Βασίλης…: βιρτουόζος του κλα-

ρίνου.

29. Γιατρειά, θεραπεία.

-- Συστατικά --
• 1 κούπα αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
• 1 κούπα γάλα φρέσκο
• 1 αυγό
• αλάτι

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Είναι κάποια πρωινά που τα θέλουμε πιο ιδι-

αίτερα. Αρνούμαστε να φάμε τα συνηθισμένα 
μας δημητριακά ή ένα τοστ και ζητάμε λίγη 
πολυτέλεια. Αν νομίζετε ότι κάτι τέτοιο είναι 
δύσκολο, κάνετε λάθος. Αυτά τα λαχταριστά 
pancakes (ή τηγανίτες επί το ελληνικότερον) 
που τόσο έχουν γίνει της μόδας, μπορούν να 
δώσουν χρώμα και γεύση στο πρωινό μας, εύ-
κολα και κυρίως γρήγορα. Το supersyntages.
gr έχουν για σας μια πανεύκολη συνταγή με 
τρία μόνο υλικά!

• Σε ένα βαθύ μπολ ρίχνουμε τα υλικά μας και ανα-
κατεύουμε καλά να γίνει ένα ομοιογενές μίγμα.

• Δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ ρευστό μα ούτε και 
ιδιαίτερα πηχτό.

• Σε αντικολλητικό τηγάνι ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο και 
με τη βαθιά κουτάλα που σερβίρουμε τη σούπα (έτσι 

υπολογίζουμε την ποσότητα του χυλού που χρειά-
ζεται για κάθε pancake) ρίχνουμε χυλό στο τηγάνι.

• Προσέχουμε να μη μαυρίσει, αλλάζουμε πλευρά κι 
όταν πάρει κι αυτή χρώμα, αφαιρούμε από το τηγάνι.

• Αν δε θέλουμε μεγάλες τηγανίτες μπορούμε με 
ένα κουτάλι της σούπας να φτιάξουμε μικρότερες.

• Γεμίζουμε το κουτάλι με χυλό, ρίχνουμε στο τηγά-
νι και ψήνουμε.

• Μπορούμε να σερβίρουμε τα pancakes μας με με-
ρέντα, με μέλι, με γλυκά του κουταλιού και να προ-
σθέσουμε ακόμη φρέσκα φρούτα και ξηρούς καρ-
πούς ή και παγωτό!

• Το γευστικό αποτέλεσμα απογειώνει!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Πανεύκολα pancakes με τρία υλικά

Κάθετα

1. Δεν είναι παρόντες.

2. Άννα…: Ρωσίδα χορεύτρια.

3. Αρχικά ομοσπονδίας γυναικών.

4. Μονάδα όγκου.

5. Δύο από τα… ίδια.

6. … άουτ: όρος του μπάσκετ.

7. Ρενέ…: Γάλλος λογοτέχνης.

8. Μεγάλο πήλινο πιάτο.

9. Τα έχει η… νότα.

10. Γραπτή μαρτυρία για τις ικανότη-

τες κάποιου.

15. Από εκπροσώπους Π.Α.Ε. συγκρο-

τείται (αρχικά).

18. Αντικρίζει… τον Όλυμπο.

20. Κατάληξη μανιάτικων επιθέτων.

22. Λέγεται ο ηθοποιός Γκίμπσον.

24. Διπλό… γίνεται κρητικός αίγαγρος.

27. Σιωπηλός… αβάς.
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Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνο-
λογίας τεχνητής νοημοσύνης και 
η διείσδυση της σε ολοένα και 
περισσότερους το-
μείς της ανθρώ-
πινης δρα-
στηριότητας 
είναι πλέον 
δεδομένη. 
Τελευταίο 
παράδειγμα 
η είδηση ότι 
ένα ρομποτικό 
σύστημα τεχνητής 
νοημοσύνης θα αναλάβει σε 
λίγες εβδομάδες την υπεράσπι-

ση ενός κατηγορούμενου σε μια 
δίκη που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ. 
Το σύστημα αυτό ανέπτυξε πριν 

μερικά χρόνια η εται-
ρεία DoNotPay 

την οποία ίδρυσε 
ένας φοιτητής 
του αμεριι-
κανικού Πα-
νεπιστημίου 
Στάνφορντ. 

Το ρομποτικό 
σύστημα αναπτύ-

χθηκε αρχικά για να 
μελετά κλήσεις για παράνομη 
στάθμευση και να προχωρά αν 

χρειαζόταν σε υποβολή ακύρω-
σης της κλήσης.

Όπως φαίνεται το σύστημα 
χάρις στην εξέλιξη της τεχνολο-
γίας τεχνητής νοημοσύνης εξε-
λίχθηκε τόσο ώστε να μπορεί 
πλέον να ασκήσει καθήκοντα 
συνηγόρου. Το σύστημα αυτό 
θα λάβει μέρος σε μια δίκη που 
θα γίνει σε ένα μήνα. Ο κατη-
γορούμενος θα έχει διπλά του 
σε ανοικτή ακρόαση ένα κινητό 
τηλέφωνο έτσι ώστε ο ψηφια-
κός του συνήγορος να ακούει 
την όλη διαδικασία και να του 
δίνει τις απαραίτητες οδηγίες και 
συμβουλές για το τι να λέει στον 
δικαστή ή/και τον δικηγόρο της 
άλλης πλευράς. Δεν έχει γίνει 
ακόμη γνωστό το που θα γίνει 
αυτή η δίκη, η ταυτότητα του 
κατηγορούμενου και το αδίκημα 
για το οποίο κατηγορείται αλλά 
σίγουρα αν τελικά πραγματο-
ποιηθεί αυτή η δίκη θα γράψει 
ιστορία στον ανθρώπινο νομι-
κό πολιτισμό και θα έχει φυσικά 
εξαιρετικό ενδιαφέρον να μά-
θουμε το αποτέλεσμα της.

Naftemporiki.gr

Η κινεζική εταιρεία Jackery ειδικεύ-
εται στη κατασκευή φορητών συστη-
μάτων παροχής ενέργειας από ανανε-
ώσιμες πηγές τα οποία συνδυάζουν 
τη φιλικότητα στο περιβάλλον, με την 
εργονομία αλλά και το… στυλ. Η εται-
ρεία παρουσίασε στην μεγαλύτερη 
έκθεση τεχνολογίας καταναλωτικών 
προϊόντων στον κόσμο, την CES, τις 
τελευταίες δημιουργίες της.

Η πρώτη συσκευή ονομάζεται 
Air-W και είναι ένα αιολικό σύστη-
μα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας. Πρόκειται για μια μίνι διαστάσε-
ων και εύκολα συναρμολογούμενη 

ανεμογεννήτρια την οποία μπορεί να 
μεταφέρει κάποιος εύκολα και να του 
παρέχει ηλεκτρική ενέργεια οπουδή-
ποτε και αν βρίσκεται. Το σύστημα αυ-
τό μπορεί να παράγει περίπου 200 W 
ηλεκτρικής ενέργειας αρκετή για να 
μπορούν να λειτουργούν ηλεκτρονι-
κές συσκευές ή ηλεκτρικές συσκευές 
ενός χρήστη που θα παραμείνει για 
πολλές ώρες σε εξωτερικό χώρο χω-
ρίς πρόσβαση σε πρίζες.

Η δεύτερη συσκευή ονομάζεται 
LightCycle-S1 και είναι ένα φωτοβολ-
ταϊκό σύστημα παραγωγής ενέργειας. 
Πρόκειται για μια μπαταρία σε σχήμα 

ρόδας ώστε να μπορεί να μεταφέρεται 
εύκολα η οποία μπορεί να παράγει και 
να αποθηκεύει 2,500 W ηλεκτρικής 
ενέργειας κάτι που σημείνει ότι μπο-
ρεί να καλύπτει τις βασικές τουλάχι-
στον ανάγκες ηλεκτροδότησης ενός 
ανθρώπου που βρίσκεται σε εξωτε-
ρικό περιβάλλον όχι μόνο για πολλές 
ώρες αλλά ακόμη και πολλές μέρες. 
Εκτός από τη φόρτιση ηλεκτρονικών 
συσκευών η μπαταρία αυτή θα μπορεί 
να παρέχει ενέργεια σε συσκευές μα-
γειρέματος, σε συσκευές συντήρησης 
τροφίμων ή φαρμάκων κ.α.

Naftemporiki.gr

Ανεμογεννήτρια «τσέπης» για ηλεκτρική ενέργεια 
παντού (βίντεο)

Ένα 
επαναστατικό 

βιοκαύσιμο 
αποδεικνύεται 

λειτουργικό σε πρώτη 
φάση σε τρακτέρ.

Πριν από λίγες μέρες παρουσιάστη-
κε το πρώτο αυτοκίνητο που κινείται 
με καύσιμα προερχόμενα από ανακυ-
κλωμένα πλαστικά σκουπίδια. Οι εται-
ρείες New Holland και Bennamann 
συνεργάστηκαν στη δημιουργία ενός 
τρακτέρ που κινείται με ένα νέο είδος 
βιοκαύσιμου προερχόμενο από κοπριά 
αγελάδων. Σε πρώτη τουλάχιστον φά-
ση αυτό το βιοκαύσιμο θα μπορούσε 
να δημιουργήσει μια επανάσταση στον 
αγροτικό τομέα.

Το πρωτοποριακό τρακτέρ των 270 
ίππων λειτουργεί με καύσιμο που συλ-
λέγεται από την κοπριά ενός αγροκτή-
ματος και σύμφωνα με την κατασκευά-
στρια εταιρεία έχει επιδόσεις παρόμοιες 

με αυτές που κινούνται με ντίζελ. Ενα 
αγρόκτημα με περίπου 100 αγελάδες 
μπορεί να έχει την απαραίτητη ποσότη-
τα κοπριάς για να δημιουργηθεί καύσι-
μο για το τρακτέρ του αγρότη που έχει 
το αγρόκτημα. Η όλη διαδικασία ξεκινά 
με την χρήση ενός αερίου – γνωστό ως 
διαφυγόν μεθάνιο – στη συνέχεια υπο-
βάλλεται σε επεξεργασία, συμπιέζεται 
και μετατρέπεται σε καύσιμο χαμηλών 
εκπομπών ρύπων. Μια κρυογονική δε-
ξαμενή τοποθετημένη στο τρακτέρ δια-
τηρεί το μεθάνιο σε υγρή μορφή στους 
-162 βαθμούς δίνοντας στο όχημα τό-
ση ισχύ όσο ένα τρακτέρ με ντίζελ αλλά 
με σημαντική εξοικονόμηση εκπομπών.

«Το βιοκαύσιμο με υγρό μεθάνιο εί-

ναι μια παγκό-
σμια πρωτο-
τυπία και ένα 
ακόμη βήμα 
προς την απε-
ξάρτηση της πα-
γκόσμιας γεωργι-
κής βιομηχανίας από 
τα ορυκτά καύσιμα και 
την υλοποίηση μιας κυκλικής οι-
κονομίας» λέει ο Κρις Μαν, συνιδρυτής 
της Bennamann. Μένει να διαπιστωθεί 
αν αυτό το βιοκαύσιμο μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί και από την αυτοκινητοβι-
ομηχανία στα συμβατικά αυτοκίνητα.

Naftemporiki.gr

Αυτό είναι το πρώτο όχημα που λειτουργεί 
με καύσιμα από… κοπριά αγελάδων

Με δημοσίευση της στην 
επιθεώρηση «Journal of 
Comparative Neurology» ερευ-
νητική ομάδα με επικεφαλής 
επιστήμονες του αμερικανικού 
Πανεπιστημίου Vanderbilt πα-
ρουσιάζει τα ευρήματα της μελέ-
της που πραγματοποίησε για τον 
απόλυτο σταρ του κόσμου των 
δεινοσαύρων, τον Τυραννόσαυρο 
ρεξ που αποτελεί μόνιμο στόχο 
έρευνας των παλαιοντολόγων 
αλλά και επιστημόνων από άλ-
λους τομείς. Παρουσιάζονται συ-
νεχώς μελέτες για τα βιολογικά 
και ανατομικά χαρακτηριστικά 
των Τυραννόσαυρων καθώς και 
για τις συνήθειες, τη συμπερι-
φορά και τον τρόπο ζωής τους.

Μέχρι σήμερα οι ειδικοί θε-
ωρούσαν ότι ο T.rex ήταν ένας 
γίγαντας με περιορισμένη νοη-
μοσύνη που επιβίωνε αποκλει-
στικά και μόνο εξαιτίας του με-
γέθους και της μοχθηρότητας 
του. Η νεα μελέτη αναφέρει πώς 
ο T.rex διέθετε πάνω από τρία 
τρισ. νευρώνες όσα περίπου και 
πρωτεύοντα θηλαστικά όπως οι 
μακάκοι και οι μπαμπουίνοι. Σύμ-
φωνα με τους ερευνητές αυτός 

ο αριθμός νευρώνων επέτρεπε 
στον Τυραννόσαυρο να επιλύει 
προβλήματα και δύσκολες κα-
ταστάσεις στις οποίες μπορεί να 
βρισκόταν, να δημιουργεί εργα-
λεία για χρήση ενώ ήγταν σε θέ-
ση να αναπτύσσει και να συμμε-
τέχει σε πολιτιστικού χαρακτήρα 
συμπεριφορές.

«Ένα δίποδο σε μέγεθος ελέ-
φαντα, αλλά ευκίνητο σαρκοφά-
γο, προικισμένο με νόηση που 
μοιάζει με μακάκο ή μπαμπουί-

νο, πρέπει να ήταν πράγματι ένα 
εξαιρετικά ικανό αρπακτικό. Τα 
ευρήματα προκαλούν την εικα-
σία ότι ο T.rex είχαν τη βιολογι-
κή ικανότητα να χρησιμοποιούν 
και να δημιουργούν εργαλεία και 
να αναπτύσσουν έναν πολιτισμό, 
όπως τα σύγχρονα πουλιά. και 
τα πρωτεύοντα θηλαστικά ζώα» 
αναφέρει η δρ. Σουζάν Χάου-
ζελ, επικεφαλής της ερευνητι-
κής ομάδας.

Naftemporiki.gr

Οι Τυραννόσαυροι είχαν υψηλό IQ και… 
πολιτιστικές ανησυχίες

Εκδικάζεται η πρώτη υπόθεση στην οποία θα 
πάρει μέρος συνήγορος ρομπότ

Science

Αναπάντεχα 
ευρήματα νέας 

μελέτης ανατρέπουν 
όσα πιστεύαμε για τον 
φοβερό και τρομερό 

T.rex.

«Το βιοκαύσιμο με υγρό μεθάνιο είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία και ένα 
ακόμη βήμα προς την απεξάρτηση της παγκόσμιας γεωργικής βιομηχανίας 

από τα ορυκτά καύσιμα και την υλοποίηση μιας κυκλικής οικονομίας» 
Κρις Μαν, συνιδρυτής της εταιρείας Bennamann

Πρόκειται για 
ένα σύστημα τεχνητής 

νοημοσύνης που θα ακούει τι 
γίνεται στο δικαστήριο και θα 

δίνει νομικές συμβουλές 
στον κατηγορούμενο

Η 
επαναστατική 

συσκευή μπορεί 
να παράγει 200 
W ηλεκτρικής 

ενέργειας.
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  •  Δικηγόρος 
Βενιζέλου 41  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551020539

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ  •  Δικηγόρος 
Μπότσαρη & Δικαστηρίων • Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551081787

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ •  Δικηγόρος 
Λ. Δημοκρατίας 288  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-24020

ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  •  Δικηγόρος 
Βασ. Κων/νου 116  •  Ορεστιάδα 
Τηλέφωνο : 25520-27871

Λογιστές

FREEZELAND •  ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ • 
Ψυκτικός •  Μαυροκορδάτου 12
Αλεξ/πολη • Τηλέφωνο : 2551025855

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Λογιστικό Γραφείο
Σωτηρίου Τσερκεζη 12  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2252027923

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

ΒΛΥΣΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ  •  Οδοντίατρος 
Βενιζέλου 46  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551032982

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  •  Οδοντίατρος 
Βενιζέλου 44  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 25335

ΜΠΟΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Ειδικός Παθολόγος - Ομοιοπαθητικός 
Αίνου 49β   •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551022327

ΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Καρδιολόγος,  Επίκουρος Καθηγητής  
ΑΙΝΟΥ 56   •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551301713

Dr ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΙΝΑ PhD • Παιδίατρος 
Διδάκτωρ Ιατρικής ΕΚΠ Αθηνών
Ανατ. Θράκης  23  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο : 25510-37097

ΣΩΠΑΣΗ - ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Μικροβιολόγος  
Κων.  Παλαιολόγου 30 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2552023462

ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χειρούργος Ορθοπαιδικός
Ιωακ. Καβύρη 5  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο :  25510 37654

ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΒΙΡΑ • Παιδοψυχολόγος
Έλλης 1  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 6932610600

ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ  •   Δερματολόγος 
14ης Μαΐου 61  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο : 6972997487

ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ •  Ορθοπαιδικός 
Βενιζέλου 35-39  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο :  2551036550

ΤΣΟΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  •  Δικ. Επιμελητής
Ειρήνης 32 Α  •  Αλεξ/πολη
τηλ: 25510 34048

Δικαστικοί
Επιμελητές

Ασφάλειες

ΓΙΟΦΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Αγροτική Ασφαλιστική
Βενιζέλου 39  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 37837

ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Ασφαλιστικό Γραφείο
Λ. Δημοκρατίας 239  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 80477

ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
Αρκαδιουπόλεως 16  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 37771

ΓΙΑΡΙΜΑΓΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ  
Λ. Δημοκρατίας 331   •  Αλεξ/πολη  
τηλ: 25510 20586

Οπτικά

ΤΣΙΚΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων 
Κρήνης 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλ.:2551025496 Κιν. 6979007987

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ
28ης Οκτωβρίου 16 Α  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 29082

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Δήμητρας 52  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 29987

Φαρμακεία

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ
14ης Μαϊου 53  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026478

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Λ. Δημοκρατίας 173  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 26442

ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λ. Δημοκρατίας 46  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 27127

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

ΑΧΤΣΉ Α. - ΑΧΤΣΉΣ Σ
Λ. Δημοκρατίας 152  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029523

ΣΜΑΡΩ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ
Εταιρεία Συμβολαιογράφων
Βενιζέλου 20 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551024200

Συμβολαιογράφοι

ΜΑΓΔΑ ΖΑΜΠΟΥΚΗ
Συμβολαιογράφος
Λ. Δημοκρατίας 344 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 21281

ΓΡΑΜΜΑΝΙΔΟΥ ΤΖΟΥΛΙΑ •   Κτηνίατρος
Εθν. Αντίστασης 12  •  Αλεξ/πολη  
τηλ: 25510 24040

Κτηνίατροι

Συνεταιρισμοί

ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ - ΠΕΠΛΟΥ 
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Αγ. Παρασκευής 2 •   ΦΕΡΕΣ 
Τηλέφωνο  :  2555022170

Δες εδώ την
επιχείρησή σου
Τηλεφώνησε στο 25510 

24222 και  γίνε συνδρομητής 
της ΓΝΩΜΗΣ

ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ • Λογιστικό Γραφείο

Ηροδότου 104   •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-31505

ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ • Οδοντίατρος  
Λ.Δημοκρατίας 282 • Αλεξ/πολη
τηλ 25510 26871
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Βάλτε στο σπίτι σας 
το φυτό που δεν 
μαραίνεται ποτέ!

Λέγεται μος και όσα χρόνια κι αν 
περάσουν δεν πρόκειται να μαραθεί.

Εμείς σας λέμε βήμα-βήμα πώς να 
φτιάξετε μόνοι σας το πιο όμορφο δι-
ακοσμητικό για το coffee table του 
σαλονιού σας με λίγο μος.

Τα υλικά που θα χρειαστείτε είναι:
Ένα μπολ της επιλογής σας, είτε 

μικρό είτε πιο μεγάλο
Μια συσκευασία μος (δεν κοστίζει 

πάνω από 3 ευρώ)
Κόλλα για χόμπι
Μια πλαστική μπάλα σπασμένη 

στα δύο

Ξεκινήστε παίρνοντας τη μπάλα 
(θέλετε η μπάλα να χωράει μέσα στο 
μπολ). Βάλτε τη μισή μπάλα μέσα στο 

μπολ και ξεκινήστε να κολλάτε στο 
εσωτερικό της με την κόλλα για χό-
μπι το μος.

Δημιουργήστε ένα φυσικό αποτέ-
λεσμα και στολίστε με αυτό το τρα-
πέζι σας.

 15

Επέτειοι

Ημέρα Μνήμης των 
Θυμάτων της Εγκληματικής 
Δράσης της Τρομοκρατίας 
στην Ελλάδα

Παγκόσμια Ημέρα Χιονιού

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
14:00-22:00 Τρέμμας Θράκης 10 (κόμ-
βος παλαιού νοσοκομείου προς Εγνατία) 
✆2551031988
18:00-08:00 Σερμπέζη Λ. Μάκρης 15 (Νέα 
Χιλή) ✆2551039222

ΦΕΡΕΣ 
Ηλιάκη Πλαστήρα 3 ✆25550 22229

ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 ✆2554023176 

ΔIΔYMOTEIXO
Τσεκούρα Ηρώ (πλατ. Ελευθερίας) 
✆2553023466

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Ζησίδης Παναγιώτης Βασ. Κωνσταντίνου 36 
✆2552112450

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

Δανάη, Δαν *

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε μου Κριέ, σήμερα Σάββατο η δι-
άθεσή σου είναι συντροφική αλλά και 
κοινωνική! Κάνεις τα πάντα για να πλη-
σιάσεις τα άτομα που σε ενδιαφέρουν 
και η Σελήνη από το Ζυγό, σε βοηθά να 
βρεις τις ισορροπίες ανάμεσα σε σένα 
και τον σύντροφο ή τα πρόσωπα που 
συνδέεσαι στενά!   
      
ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, σήμερα Σάββατο με την 
Σελήνη να συνεχίζει την πορεία της στο 
Ζυγό και να σχηματίζει τρίγωνο με την 
Αφροδίτη, δεν σε συγκινούν οι περιπέ-
τειες και οι εφήμερες διασκεδάσεις και 
επικεντρώνεσαι σε πρακτικά θέματα, αλ-
λά και το πώς θα καταφέρεις να κατα-
κτήσεις τους στόχους σου!          

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, σήμερα Σάββατο η Σελή-
νη συνεχίζει την πορεία της στο φιλικό 
για σένα ζώδιο του Ζυγού σχηματίζο-
ντας τρίγωνο με την Αφροδίτη από τον 
Υδροχόο, και η μέρα σου είναι γεμάτη 
απόλαυση, διασκέδαση, όμορφα μηνύ-
ματα και ενδιαφέρουσες προσκλήσεις!  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, αυτό το Σάββατο αφι-
ερώνεις τον χρόνο σου στα πολύ λί-
γα κοντινά σου πρόσωπα που είναι ή 
τα νιώθεις οικογένεια! Έχεις ανάγκη να 
ανοίξεις την ψυχή σου, να πεις όλα όσα 
αισθάνεσαι, να βελτιώσεις τις σχέσεις 
σου και να περάσεις όμορφες, χουχου-
λιάρικες, χειμωνιάτικες στιγμές, με ότι 
είναι πολύτιμο και σημαντικό για σένα!      

ΛΕΩΝ
Λιονταράκι μου αγαπημένη, σήμερα Σάβ-
βατο με την Σελήνη να κινείται στο ζώδιο 
του Ζυγού σε τρίγωνο με την Αφροδίτη 
από τον Υδροχόο να περιμένεις όμορφα 
μηνύματα που θα σε ξεσηκώσουν!      

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, σήμερα Σάββατο θα αι-
σθανθείς και πάλι σίγουρος και ασφαλής 
με τα κεκτημένα σου και με ό,τι μέχρι τώ-
ρα έχεις πετύχει! Με το τρίγωνο Σελή-
νης – Αφροδίτης σου προσφέρεται μία 
εργασιακή και οικονομική ικανοποίηση!  

ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, με την Σελήνη να συνεχίζει 
την πορεία της στο δικό σου Ζώδιο και 
σε τρίγωνο με την Αφροδίτη, μπορείς 
να προσμένεις ότι θα έχεις ένα Σάββα-
το απολαυστικό, διασκεδαστικό και ιδι-
αίτερα ερωτικό!     

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, σήμερα Σάββατο με 
την Σελήνη να συνεχίζει την πορεία της 
στο ζώδιο του Ζυγού καλό θα ήταν, να 
αποφύγεις τις κοινωνικές επαφές και 
συναναστροφές, αφού θα είσαι αρκετά 
ευάλωτος συναισθηματικά και ασταθής! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, σήμερα με το τρίγωνο 
της Σελήνης με την Αφροδίτη τα γεγο-
νότα και οι συγκυρίες, θα στρέψουν το 
ενδιαφέρον σου, στις φιλικές σου σχέσεις 
και τις κοινωνικές ομάδες που ανήκεις! 

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, για σήμερα Σάββατο η 
Σελήνη συνεχίζει την πορεία της στο ζώ-
διο του Ζυγού σχηματίζοντας τρίγωνο με 
την Αφροδίτη και ναι λαμβάνεις χρήματα! 
Δέχεσαι μία επαγγελματική ικανοποίηση 
και μπορείς πιο άνετα να ανταπεξέλθεις 
στο απαιτητικό κλίμα των ημερών!   

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, ετοιμάσου για σήμερα 
Σάββατο να απολαύσεις την περιπέτεια, 
τις νέες εμπειρίες, την κοινωνικότητα , 
την καλοπέραση και αρκετές χαρμόσυνες 
επαφές! Αλλάζεις παραστάσεις, αλλάζεις 
νοοτροπία, διευρύνεις τους κοινωνικούς 
σου κύκλους και επικοινωνείς!  

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, για σήμερα Σάββατο είναι 
φανερό ότι είσαι αρκετά ευσυγκίνητος 
και είναι σαν να περιμένεις σε αναμμένα 
κάρβουνα για να εξελιχθεί μία προσωπι-
κή σου υπόθεση (οικονομική ή αισθημα-
τική)! Προσπάθησε να μην δραματοποιείς 
τις καταστάσεις, γιατί αυτό που προσμέ-
νεις θα έρθει, απλά όχι αυτή την ημέρα!  

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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Η ομάδα μας στο ματς της 11ης 
αγωνιστικής επικράτησε με 3-0 (25-
17, 25-21, 25-19) σετ του Αριστοτέλη 
Σκύδρας, παίρνοντας έτσι μία άτυπη 
ρεβάνς, για την ήττα του α’ γύρου, 
στην επιτυχημένη επανεμφάνιση του 
τεχνικού Θοδωρή Χουσίδη στην κο-
ρυφή του πάγκου μας.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι αθλη-
τές του Άθλου μπήκαν με ανεβασμέ-
νη ψυχολογία στο ματς και χωρίς να 
δώσουν το παραμικρό δικαίωμα στους 
φιλοξενούμενους να αμφισβητήσουν 
«ποιο είναι το αφεντικό», έφτασαν στο 
πολύτιμο τρίποντο, το α’ της νέας χρο-
νιάς και σίγουρα όχι τελευταίο!

Παρουσία των ενθουσιωδών φί-
λων του στις κερκίδες ο Άθλος Ορε-
στιάδας με επιθέσεις από το κέντρο 
και χαμένα σέρβις των αντιπάλων 
του προηγήθηκε 10-8 με άσο του 
Αλγκούλ. Νέος άσος του Γκλάντστό-
ουν Τζούνιορ ανέβασε τη διαφορά 
για πρώτη φορά στο +3, 14-11 και 
με τους αθλητές του Τεό Χουσίδη να 
προσφέρουν θέαμα υψηλού επιπέδου, 
οι γηπεδούχοι ξέφυγαν 20-14 με πό-

ντους του Γκένοφ. Έχοντας επιβάλλει 
πλέον το ρυθμό της η ομάδα μας, σαν 
σε προπόνηση, έφτασε στην κατάκτη-
ση του α’ σετ με 25-17από μπλοκ άουτ 
του Ριζόπουλου.

Στο β’ σετ ο Αριστοτέλης προηγή-
θηκε για πρώτη φορά στο ματς 2-3, 
αλλά στη συνέχεια ο Άθλος με τον 
Βραζιλιάνο Ντε Πρα να δηλώνει δυνα-
μικά παρών και αποτελεσματικό μπλοκ 
«πήρε κεφάλι» με 11-6 και 14-7. Με 
την ομάδα μας να κυριαρχεί απόλυ-
τα σε όλους τους τομείς και το σκορ 
να παίρνει εντυπωσιακές διαστάσεις 
19-11, ο Άθλος χαλάρωσε. Οι φιλοξε-
νούμενοι με το καλό σερβίς του Ντου-
ντούδη και ένα επιμέρους σερί 0-5 
«ροκάνισαν» τη διαφορά σε 23-21, 
αλλά με επίθεση Ντε Πρα και άσο του 
«Ρίμπο» η ομάδα μας ζευγάρωσε με 
25-21 μέσα σε αποθέωση τα κερδι-
σμένα της σετ, 2-0.

Καλό ξεκίνημα για τον Άθλο και 
στο γ’ σετ, 5-1, με την ομάδα μας να 
μπαίνει αποφασισμένη να «καθαρίσει» 
το ματς. Με… ξεκούραστους πόντους 
από αλλεπάλληλα λάθη της ομάδας 

Σκύδρας, η ομάδα μας ξέφυγε με 8-4, 
αλλά στη συνέχεια ο Αριστοτέλης μεί-
ωσε σε 10-9, από δικά μας λάθη.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν 
να εκμεταλλευτούν αυτή την αδράνεια 
του Άθλου, αλλά σταδιακά οι αθλη-
τές του Χουσίδη, ανέβαζαν ρυθμό και 
με το καλό σερβίς του αρχηγού Ριζό-
πουλου ξέφυγαν και πάλι 13-9. Με 
πολύ καλό μοίρασμα παιχνιδιού του 
Κασαμπαλή, άσους του Γκλάντστόουν 
Τζούνιορ 20-14.

Το σετ μπολ, 24-18 «σημαδεύτηκε» 

από τον τραυματισμό του άτυχου άσου 
της Σκύδρας, Σδραυκάκη, ο οποίος 
αποχώρησε υποβασταζόμενος υπό το 
ιπποτικό χειροκρότημα των φιλάθλων 
μας, οι οποίοι στην επόμενη φάση, 25-
19 αποθέωσαν όρθιοι με το πιο ζεστό 
τους χειροκρότημα την ομάδα μας, για 
την επιστροφή της στις επιτυχίες και 
την πολύτιμη νίκη επί των φιλοξενού-
μενων με 3-0.

* Οι πόντοι του Άθλου Ορεστιάδας 
προήλθαν: 7 άσσοι, 33 επιθέσεις, 11 
μπλοκ, 24 λάθη αντιπάλων και του 

Αριστοτέλη Σκύδρας προήλθαν: 2 άσ-
σοι, 28 επιθέσεις, 3 μπλοκ, 24 λάθη 
αντιπάλων.

ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Θεόδωρος 
Χουσίδης): Γκλαντστόουν 13π. (7/8επ., 
3 μπλοκ, 3 άσσοι), Κάιο ντε Πρα 12 
(11/19επ., 1 μπλοκ), Κασαμπαλής, Αλ-
γκούλ 14 (8/14επ., 5 μπλοκ, 1 άσ-
σος), Ριζόπουλος 6 (3/10επ., 3 άσσοι, 
86%υπ., 57%αρ.), Γκένοφ 6 (4/13επ., 
2 μπλοκ, 59%υπ., 23%αρ.) / Βελούδης 
(λ. – 77%υπ., 46%αρ.), Μποζίδης Π.

Ηταν Άθλος και πανηγύρισε 
σημαντική νίκη  !

ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΗ ΣΤΟ 2023 
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ «Ν. 
ΣΑΜΑΡΑΣ» Ο ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ!

Αποφασισμένοι  οι παίκτες του Θοδωρή 
Χουσίδη που επανήλθε στον πάγκο της 
Ορεστιάδας 

Την ήττα με 2-0 στην έδρα 
της από τον ΑΟ Καβάλας γνώ-
ρισε η Αλεξανδρούπολη FC 
στο πρώτο εντός έδρας ματς 
της για το 2023. 

Το πρώτο ημίχρονο πέρασε 
και… δεν ακούμπησε, με μόλις 
από μία καλή στιγμή για κάθε 
ομάδα. Στο δεύτερο μέρος ο 
ΑΟΚ πέτυχε ένα γρήγορο γκολ, 
η Αλεξανδρούπολη πάλεψε για 
την ισοφάριση και είχε σημα-
ντικές ευκαιρίες για το κάνει, 
αλλά δεν τα κατάφερε. Έτσι με 
ένα τέρμα που αμφισβητείται 
για το αν η μπάλα πέρασε ή 
όχι την γραμμή του τέρματος 
στην προσπάθεια του Σαλπιγ-
γίδη στο 85', η Καβάλα «κλεί-
δωσε» το τρίποντο και παρα-
μένει στις πρώτες θέσεις της 
βαθμολογίας του 1ου ομίλου.

Η εβρίτικη ομάδα που ήταν 
βελτιωμένη, παρατάχθηκε με 
βασικό τερματοφύλακα το νε-
οαποκτειθέντα Κασκαντάμη, 
ενώ ντεμπούτο έκανε και ο Το-

πάλι που έπαιξε πίσω από τον 
προωθημένο Γκαϊδατζή. Βα-
σικός στο αριστερό άκρο της 
άμυνας ξεκίνησε και σήμερα 
ο επίσης νεοαποκτειθέν Τζα-
τζανάς, με τα νέα αποκτήμα-
τα να αλλάζουν προς το κα-
λύτερο την εικόνα της Αλεξ/
πολης. Πριν την έναρξη του 
αγώνα, η Αλεξανδρούπολη διά 
του αρχηγού της Γιάννη Δο-
ρουγιδένη τίμησε τον επιθετικό 
της Καβάλας Γιώργο Ρουμπιέ 
που είχε φορέσει την φανέλα 
των Εβριτών.

Πρώτη καλή στιγμή στην 
αναμέτρηση στο 7' όταν ο 
Σαλπιγγίδης σούταρε με την 
μπάλα να περνάει λίγο άουτ. 
Στο 11' η Αλεξανδρούπολη θα 
απαντήσει με το σουτ του Κα-
ρακασίδη να έχει την ίδια κα-
τάληξη. Στην συνέχεια κυρι-
άρχησαν τα πολλά φάουλ, δεν 
παίχτηκε πολύ ποδόσφαιρο και 
οι δύο ομάδες έφυγαν για τα 
αποδυτήρια στο 0-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο 
ΑΟΚ μπήκε με φόρα, και έχα-
σε δύο καλές ευκαιρίες με 
τον Ρουμπιέ να σουτάρει και 
στις δύο λίγο άουτ. Στο 55' ο 
Μπατσάρας δεν θα αστοχή-
σει και με κεφαλιά θα ανοίξει 
το σκορ για τους φιλοξενού-
μενους. Στο 59' ο Ράλλης θα 
απειλήσει δύο λεπτά αφού έχει 

μπει ως αλλαγή στο ματς, με 
το σουτ του να αποκρούεται 
σε κόρνερ από τον Αλεξαν-
δρουπολίτη τερματοφύλακα 
του ΑΟΚ Παναγιώτη Σταθά-
κη. Στο 63' νέα καλή στιγμή 
για τους γηπεδούχους, με τον 
Καρακασίδη να εκτελεί απευ-
θείας φάουλ και τον γκολκί-
περ της Καβάλας να αποκρούει 

σε κόρνερ. Στο 70' σειρά της 
Καβάλας να γίνει απειλητική, 
με τον Ιορδανίδη να σουτά-
ρει λίγο έξω από την περιοχή 
και τον Κασκαντάμη να απο-
κρούει. Στο 76' ο Καρακώστας 
θα σουτάρει από τον ΑΟΚ και 
ο τερματοφύλακας της Αλεξ/
πολης θα αποκρούσει εκ νέου. 
Στο 84' ο Ιορδανίδης με ανά-

ποδο ψαλίδι από την γραμμή 
της περιοχής λίγο έλλειψε να 
χρηστεί σκόρερ, με τον Κασκα-
ντάμη να αποκρούει. Ένα λε-
πτό μετά ο πρώτος βοηθός θα 
δείξει σέντρα σε προσπάθεια 
του Σαλπιγγίδη για γκολ λέ-
γοντας πως η μπάλα πέρασε 
την γραμμή σε φάση που απέ-
κρουσε ο Κασκαντάμης. Έτσι 
ο ΑΟΚ θα φτάσει στο 0-2 και 
θα σφραγίσει το τρίποντο. Στο 
τρίτο λεπτό των καθυστερήσε-
ων ο Σταθάκης θα κρατήσει το 
μηδέν σε σουτ του Τσιτσεκίδη.

Συνθέσεις: 
Αλεξανδρούπολη FC (Ζα-

παρτίδης): Κασκαντάμης, Δο-
ρουγιδένης, Τζατζανάς, Σω-
τηράκης, Παπαγεωργίου, 
Ευθυμιάδης (81' Μωραΐτης), 
Παπάζογλου (57' Ράλλης), Πα-
τσιώρας Α. (70' Τσιτσεκίδης), 
Γκαϊδατζής, Τοπάλι (57' Τρανό-
πουλος), Καρακασίδης.

ΑΟ Καβάλα (Αγγελίδης): 
Σταθάκης, Δημητρακούδης, 
Μπατσαράς, Βασιλόπουλος, 
Μπιμπισίδης, Καζαντζίδης, 
Σαλπιγγίδης, Βαφειάδης, Ρου-
μπιές, Ιορδανίδης, Κατσαμά-
γκας (61' Καρακώστας).
Κ. Πανταζής
Sportsaddict.gr

9η ήττα σε 10 αγώνες για την… 
βελτιωμένη Αλεξανδρούπολη
Την ήττα με 2-0 στην έδρα της από τον ΑΟ 
Καβάλας γνώρισε η Αλεξανδρούπολη FC 
στο πρώτο εντός έδρας ματς της για
το 2023
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