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Η Αλεξανδρούπολη ως ενεργειακό 
hub αλλά και κέντρο ασφάλειας 

και σταθερότητας

Τον πολύπλευρό ρόλο που αποκτά επεσήμαναν πολιτικοί, οικονομικοί 
παράγοντες και ειδικοί αναλυτές από το βήμα του 1st East Macedonia & 
Thrace Forum. Νέο ηχηρό μήνυμα Μενέντεζ και Πάιατ για την περιοχή

� 8,9

Στα ναυπηγεία της Σιγκαπούρης το 
πρώτο FSRU της Αλεξανδρούπολης 

Για τη μετατροπή του…Αναμένεται να αφιχθεί στο θρακικό πέλαγος 
στις 25 Νοεμβρίου. Ξεκίνησαν ήδη και οι εργασίες για τον αγωγό στα 

ανατολικά της πόλης, όπως γνωστοποίησε ο αντιπρόεδρος και 
Δ/νων σύμβουλος του Ομίλου Κοπελούζου � 7

Αποκλεισμός από το 
Κύπελλο Ελλάδας με 
ψηλά το κεφάλι για 

τον Άθλο Ορεστιάδας

Πριν από τον αγώνα η διοίκηση 
των Εβριτών τίμησε την πρώτη 

ομάδα της ιστορίας του συλλόγου 
και τους παίκτες που το 2015 

έβαλαν το δικό τους «λιθαράκι» για 
τη μετέπειτα ιστορική πορεία της 

� 16

Υπογραφή σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών 
συμβούλου στο Δήμο 

Ορεστιάδας

Για να εκπονήσει ένα σύγχρονο, 
βιώσιμο, λειτουργικό και 
αποτελεσματικό Σχέδιο 

Αστικής Προσβασιμότητας στα 
λειτουργικά όριά του

� 4

Το Ειδικό Σχέδιο της 
Περιφέρειας ΑΜΘ για 
την περίπτωση σοβαρού 
πυρηνικού ατυχήματος

● Βουλγαρία, Ρουμανία και Τουρκία διαθέτουν πυρηνικούς σταθμούς σε απόσταση 200-300 
χλμ από τη χώρα μας

● Ειδικό Σχέδιο έχει εκπονήσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με στόχο την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρού ατυχήματος σε πυρηνική εγκατάσταση εκτός συνόρων, 
που δύναται να πλήξει την ελληνική επικράτεια με έκλυση ραδιενέργειας στο περιβάλλον.

● Πρωταρχικό βήμα των αρχών, οι δειγματοληψίες σε τρόφιμα και ύδατα
� 5

Στη Δημοτική Αγορά θα στεγαστεί το Στη Δημοτική Αγορά θα στεγαστεί το 
Δημαρχείο Διδυμοτείχου   Δημαρχείο Διδυμοτείχου   

Υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας 
μεταξύ του Δ.Π.Θ. και του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου 
Αφορά, μεταξύ άλλων, την προαγωγή του 

εκπαιδευτικού, κοινωνικού και ερευνητικού έργου των 
δύο Ιδρυμάτων, την προώθηση της συμβολής τους στην 
κοινωνική ανάπτυξη σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο
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ΕΟΔΥ: 95 νέοι θάνατοι από 
κορονοϊό, αυξάνεται η θετικότητα της 

γρίπης  
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Γκουγκουσκίδου: “Ναι” στη Γκουγκουσκίδου: “Ναι” στη 
δημιουργία Περιφερειακής δημιουργία Περιφερειακής 
Ενότητας Βορείου ΈβρουΕνότητας Βορείου Έβρου
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Γ. Πανταζίδης
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Γιάννης Λασκαράκης
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∆. 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
391
Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου 
Θεοδόσιος Α’ απαγορεύει την ει-
δωλολατρία. Στο πλαίσιο αυτό 
παύει και η τέλεση των Ολυμπι-
ακών Αγώνων, που είχαν ξεκινή-
σει το 776 π.Χ.

1821
Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κυκλο-
φορεί την επαναστατική προκή-
ρυξη «Μάχου υπέρ πίστεως και 
πατρίδος», με την οποία ζητά από 
τους Έλληνες της Μολδαβίας και 
της Βλαχίας να επαναστατήσουν. 
Η ενέργειά του αυτή σηματοδο-
τεί και την επίσημη έναρξη της 
Επανάστασης στις Παραδουνά-
βιες Ηγεμονίες.

1964
∆ημοσιεύματα του ελληνοκυπρια-
κού Τύπου αποκαλύπτουν μυστικό 
σχέδιο των Τούρκων, σύμφωνα με 
το οποίο στον μελλοντικό τουρκο-
κυπριακό τομέα θα περιληφθούν 
η Αμμόχωστος, η Κυρήνεια και η 
μισή Λευκωσία.

1975
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευ-
άγγελος Αβέρωφ, ανακοινώνει 
την καταστολή συνωμοτικής κί-
νησης στο στράτευμα. (Πραξικό-
πημα της Πιτζάμας)

1981
Ο Εγκέλαδος χτυπά τις Αλκυονί-
δες με 6,6 Ρίχτερ, αφήνοντας πί-
σω του 14 θύματα και τους Αθη-
ναίους να περνούν αρκετά βράδια 
στα πάρκα και τις πλατείες της 
πόλης.

2012
Ο Πάνος Καμμένος, μετά την απο-
χώρησή του από τη Νέα ∆ημο-
κρατία λόγω «μνημονίων», ιδρύ-
ει νέο πολιτικό σχηματικό, με την 
ονομασία «Ανεξάρτητοι Έλληνες».

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1934
Χρήστος Λαμπράκης, έλληνας εκ-
δότης. (∆ΟΛ) (Θαν. 21/12/2009)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1704
Μαρκ Αντουάν Σαρπεντιέ, γάλλος 
συνθέτης της εποχής του μπαρόκ. 
Η πιο γνωστή σύνθεσή του είναι 
το πρελούδιο από το «Te Deum, 
που υιοθετήθηκε ως ύμνος της 
Eurovision. (Γεν. 1643)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Νέα τιμή για την γεννημένη στην 
Αλεξανδρούπολη κορυφαία επιστήμονα Ρένα 
Μπίζιου 

24
ΦΕΒ
2020

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε την κυρία Ρέ-
να Μπίζιου, Καθηγήτρια στο Τμήμα Βιοϊατρικής 
Μηχανικής του Πανεπιστημίου του Τέξας στο 
Σαν Αντόνιο, αντεπιστέλλον μέλος της από Έλ-
ληνες επιστήμονες του εξωτερικού στον κλάδο 
της «Βιοϊατρικής Μηχανικής». Η Ρένα Μπίζιου 
γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη. Σπούδασε 
Χημική Μηχανική στο Πανεπιστήμιο της Μα-
σαχουσέτης και στο Ινστιτούτο της Τεχνολογίας 
της Καλιφόρνιας, στην Πασαντίνα. Επίσης, έλαβε 
το πτυχίο της στην Βιοϊατρική Τεχνολογία από 
το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης. 
Είναι μία από τους πιο σημαντικούς και πρωτο-
πόρους επιστήμονες στον τομέα των βιοϋλικών 
και της εμβιομηχανικής, μία από τους οραματι-
στές των σύγχρονων βιοϋλικών, των βιοϊατρι-
κών επιστημών και της μηχανικής. Η Καθηγήτρια 
Ρένα Μπίζιου καθιέρωσε τους οστεοβλάστες 
ως ένα σημαντικό in vitro μοντέλο για τη δι-
ερεύνηση της κυτταρικής συμβατότητας βιοϋ-
λικών για ορθοπεδικές / οδοντικές εφαρμογές

Ο καιρός σήμερα
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Η Έλενα Ξυδιά γνωστή και ως "η ιπτάμενη πιανίστα", μιας και είναι η μοναδική στον κόσμο που έπαιξε πιάνο στον 
αέρα πάνω από την κοιλάδα των Τεμπών, έδειξε για άλλη μια φορά τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο να προβάλει 
εξαιρετικά την φυσική κληρονομιά της Ελλάδας.
H εμφάνιση της στη μέση της λίμνης της Καστοριάς έχει κερδίσει για ακόμα μια φορά τις εντυπώσεις όλων. Το 
πιάνο μεταφέρθηκε με ειδική πλωτή πλατφόρμα μέχρι τη μέση της λίμνης, ενώ η Έλενα μετέβη εκεί με βάρκα. 
Στη συνέχεια, ξεκίνησε να παίζει τα αγαπημένα της κομμάτια, δημιουργώντας μια μαγευτική ατμόσφαιρα στο 
όμορφο φυσικό τοπίο της Καστοριάς! 

Τα terminals της Αλεξανδρούπο-
λης έχουν πολύ σημαντικό ρόλο 
να διαδραματίσουν. Θα δείξουν 
πώς η ενέργεια μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί ως μέσο αλληλεγγύης 
και συνεργασίας… Η Αλεξανδρού-
πολη δεν είναι πλέον απλά ένα 
ενεργειακό hub αλλά και κέντρο 
ασφάλεια και σταθερότητας

Κ. ΣΙΦΝΑΙΟΣ
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ GASTRADE

Είπαν

Γίνεται συστηματική προσπάθεια 
και από τη ΝΔ και από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, να συσκοτίσουν τις θέσεις 
του ΠΑΣΟΚ. Ρωτούν συνέχεια: 
Με ποιους θα πάτε; Θέλουν έτσι 
να καλλιεργούν την εντύπωση 
ότι, ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ ψηφίζε-
τε ένα άλλο κόμμα. Όχι, σύντρο-
φοι και συντρόφισσες. Ψηφίζο-
ντας ΠΑΣΟΚ, ψηφίζετε ΠΑΣΟΚ.
 
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
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Μικρογνωμικά

«Το Νοσοκομείο της Ξάν-
θης, ούτε  Κέντρο Υγείας δεν 
μπορεί να χαρακτηρισθεί, κα-
θώς δεν διαθέτει ειδικότητες, 
για να δεχθεί και να περιθάλ-
ψει ασθενείς λόγω μη ύπαρ-
ξης ειδικοτήτων όπως,  δια-
βητολόγου, νευρολόγου και 
πνευμονολόγου. Να σημειωθεί 
πως ούτε παθολογική κλινική 
δεν διαθέτει, καθώς από τους 
7 παθολόγους που θα έπρε-
πε να διαθέτει, μόνο 2 γιατροί 
στελεχώνουν την κλινική, οι 
οποίοι εργάζονται ακατάπαυστα, χωρίς 
ρεπό και άδεια, συνεχόμενα μετά από 
εφημερία». 

Αυτό τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ 
Κομοτηνής, ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Νοσοκομειακών Γιατρών, Απόστολος 
Κυριαλάνης, μία μέρα μετά τη μεγάλη 
κινητοποίηση υγειονομικών και πολι-
τών στο  κέντρο της πόλης, αναφέρο-
ντας πως λείπει το 40% των θέσεων, με 
τις οποίες θα έπρεπε να λειτουργεί, θέ-
τοντας θέμα  ασφαλούς εφημερίας και 

ευθύνης από πλευράς ενός καταπονη-
μένου γιατρού.

«Το ΕΣΥ ήταν μια μεγάλη μεταρρύθ-
μιση, αλλά δεν αναπτύχθηκε, με την 
πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τρι-
τοβάθμια φροντίδα όπως προβλεπόταν.  
Ούτε εξελίχθηκε, όπως θα έπρεπε, με 
κατ’οίκον νοσηλεία, Βοήθεια στο Σπίτι 
και  Ημερήσια Φροντίδα, με αποτέλεσμα 
να λείπει ο υγειονομικός χάρτης από 
την χώρα μας», τόνισε ο κ. Κυριαλάνης.

Κ.Η.

Προβλήματα και στην Ξάνθη 

Παράδειγμα προς μίμηση 

Δεν σωζόμαστε 
Ορισμένοι από τους τίτλους των τε-

λευταίων ειδήσεων: «Φρενίτιδα για το 
Market Pass: Ξεπέρασαν τις 250.000 
οι αιτήσεις». «Καθαρά Δευτέρα: Ερχεται 
και το καλάθι της ψαραγοράς». «50% 
αύξηση στα τυριά, στα 5 ευρώ η λαγά-
να». Και πόσες ακόμη, στο ίδιο πνεύμα. 
Κυρίες και κύριοι, η αλήθεια είναι ότι ού-
τε τα χίλια μύρια pass, ούτε οι κρατικές 
επιχορηγήσεις, ούτε οι αυξήσεις μισθών 
και συντάξεων σε επίπεδο 20ευρου, μπο-
ρούν να μας σώσουν πια. Το παιχνίδι είναι 

στημένο και καμία παροχή δεν μπορεί να 
καλύψει τον οδοστρωτήρα της ακρίβειας 

«Κάναμε την "τρέλα" μας, αλλά ευτυ-
χώς απέδωσε. Επενδύσαμε το κομπό-
δεμα που κρατούσαμε για τα γεράμα-
τά μας, προκειμένου να φέρουμε ξανά 
στο προσκήνιο το ζαχαροκάλαμο και 
να το αφήσουμε προίκα στον τόπο και 
τα παιδιά μας», υπογραμμίζει η πρόε-
δρος της ΚΟΙΝΣΕΠ Πετιμέζι Γενισέας, 
Αναστασία Αμανατίδου.

Χαρακτηρίζοντας δυναμική, την 
καλλιέργεια ζαχαροκάλαμου, η ίδια 
δηλώνει «δικαιωμένη, περήφανη και 
χαρούμενη» που με-
τά από 20-25 χρόνια 
η ίδια μαζί με άλλες 
έξι γυναίκες, ηλικίας 
από 50 έως και 70 
χρόνων, επέστρεψε 
στο χωράφι και ση-
μειώνει: «ζούμε την 
πραγματικότητα με 
το παραμύθι ταυτό-
χρονα. Ξεκινήσαμε 
την ενασχόλησή μας 
με το ζαχαροκάλαμο 
για να αναβιώσουμε 
την καλλιέργεια μετά 

από 60 χρόνια στην Ελλάδα και αφού 
εγκαταλείφθηκε λόγω οικονομικής ευ-
μάρειας».  Η ΚΟΙΝΣΕΠ Πετιμέζι Γενι-
σέας, σήμερα καλλιεργεί 20 στρέμμα-
τα με ζαχαροκάλαμο, παράγοντας δύο 
τόνους πετιμέζι ετησίως, ενώ το εγχεί-
ρημα ξεκίνησε το 2014, με τις γυναίκες 
να καλλιεργούν τέσσερα στρέμματα και 
χωρίς καν να διαθέτουν τα απαιτούμε-
να εργαλεία.
xanthinea.gr

και της αισχροκέρδειας. Κι επειδή κάποιοι 
«τσίμπησαν» με τα «υπέρογκα» πρόστιμα 
στα καημένα τα σούπερ μάρκετ… Ακόμη 
και το υψηλότερο πρόστιμο που επιβλή-
θηκε δεν αντιστοιχεί παρά στο 0,08 του 
τζίρου τους… Αστειότητες! (το σκίτσο του 
Σατιρικού από το «Ποντίκι»)

Κ.Η. 

Στο κόκκινο χαλί   

Οι αντιδράσεις και ο αγώνας των καλ-
λιτεχνών έφτασε στην Berlinale, όπου 
εκεί ο ηθοποιός Αργύρης Ξάφης, σήκωσε 
πανό διαμαρτυρίας κατά του Προεδρικού 
Διατάγματος.

«Stop killing culture in Greece» (Στα-
ματήστε να σκοτώνετε τον πολιτισμό στην 
Ελλάδα) έγραφε το πανό του ηθοποιού 
και καλούσε την κυβέρνηση Μητσοτά-
κη να αποσύρει το Προεδρικό Διάταγμα.

Ο ίδιος δημοσίευσε βίντεο στους λο-
γαριασμούς του στα social media και στα 
πλάνα ακούγονται επευφημίες για την 
παρέμβασή του. 

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, 
που προηγήθηκε, είχε αναφερθεί στις με-
γάλες κινητοποιήσεις που λαμβάνουν χώ-
ρα στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, 
καλώντας σε ευρωπαϊκή κινητοποίηση.

Κ.Η.
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Ηχηρή παρέμβαση υπέρ της δη-
μιουργίας Περιφερειακής Ενότητας 
Βορείου Έβρου έκανε η κ. Γκου-
γκουσκίδου στο πρόσφατο Δημο-
τικό Συμβούλιο. Η επικεφαλής της 
παράταξης “Δήμος Ορεστιάδας | 
Τόπος Να Ζω” εκθείασε τους φο-
ρείς που βγήκαν μπροστά για να 
ανακοπεί η οικονομική απομόνωση 
της περιοχής και πρωτοστατούν στη 
δημιουργία ξεχωριστής Περιφερει-
ακής Ενότητας.

Τόνισε ότι το αίτημα είναι δί-
καιο και πληρούνται όλα τα κριτή-
ρια ιστορικά, εθνικά, γεωγραφικά, 
πληθυσμιακά και ιδίως οικονομι-

κά για να προχωρήσουμε στη δι-
εκδίκηση.

Ξεκαθάρισε ότι η απόφαση της 
στήριξης δεν είναι μια προεκλογι-
κή επιλογή, αντίθετα στην παράτα-
ξη είναι σίγουροι ότι η δημιουργία 
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου 
Έβρου είναι το πιο σίγουρο εργα-
λείο για να επανέλθει σε αναπτυ-
ξιακή τροχιά η περιοχή.

Τέλος, κάλεσε τα μέλη του Δη-
μοτικού Συμβουλίου να προβλημα-
τιστούν και να απαντήσουν θετικά 
στο αίτημα της πλειοψηφίας των 
δημοτών για δημιουργία Περιφε-
ρειακής Ενότητας Βορείου Έβρου.

Γκουγκουσκίδου: “Ναι” στη δημιουργία 
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Έβρου

ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    

“Το αίτημα είναι δίκαιο, πληρούνται 
όλα τα κριτήρια” 

Υπ ε γ ρ ά φ η  χ θ ε ς , 
23/02/2023, μεταξύ του Δη-
μάρχου Ορεστιάδας κ. Μαυ-
ρίδη Βασίλειου  και της ανά-
δοχης εταιρείας, η σύμβαση 
με τίτλο: «Σύμβαση Παρο-
χής Υπηρεσιών Συμβούλου 
για την Εκπόνηση Σχεδίου 
Αστικής Προσβασιμότητας 
στο Δήμο Ορεστιάδας» προ-
ϋπολογισμού 46.983,60 €.    

Το αντικείμενο της παρού-
σας υπηρεσίας αφορά στην 
παροχή συμβουλευτικής υπο-
στήριξης προκειμένου ο Δή-
μος Ορεστιάδας να εκπονήσει 
ένα σύγχρονο, βιώσιμο, λει-
τουργικό και αποτελεσματικό 
Σχέδιο Αστικής Προσβασιμό-
τητας στα λειτουργικά όριά 
του, που έχει ως στόχο την 
κατά το δυνατόν αρτιότερη 

και ολοκληρωμένη εκπόνη-
ση ενός προγράμματος κα-
θορισμού απαραίτητων πα-
ρεμβάσεων εξασφάλισης της 
προσβασιμότητας, των υπαί-
θριων κοινόχρηστων χώρων 
συμπεριλαμβανομένων των 
δικτύων πεζής μετακίνησης, 
των οδεύσεων διαφυγής, 
χώρων εκτόνωσης, σημείων 
προσωρινής περίθαλψης και 
σημείων καταφυγής των πο-
λιτών εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου.

Ο χρόνος εκτέλεσης της 
σύμβασης ορίζεται από την 
υπογραφή της σε χρονικό δι-
άστημα έξι μηνών. 

Για να εκπονήσει ένα σύγχρονο, βιώσιμο, 
λειτουργικό και αποτελεσματικό Σχέδιο 
Αστικής Προσβασιμότητας στα λειτουργικά 
όριά του

Την ερχομένη Κυριακή της 
Τυρινής, 26 Φεβρουαρίου 
2023, στις 6.00’ το απόγευ-
μα στον Μητροπολιτικό Ναό 
του Αγίου Νικολάου θα τελε-
σθεί ο πρώτος Κατανυκτικός 
Εσπερινός της φετινής Μεγά-
λης Τεσσαρακοστής.

Ο Κατανυκτικός Εσπερινός 
της Κυριακής της Τυρινής, 
αποτελεί και την εναρκτήριο 
ακολουθία της κατανυκτικής 
αυτής περιόδου και λέγεται 

από την Εκκλησία μας και 
«Συγχωρητικός», επειδή δί-
δει την ευκαιρία στους Χρι-
στιανούς να συγχωρηθούμε 
μεταξύ μας. Με αυτόν τον 
τρόπο θα βιώσουμε την μετά-
νοια, την ταπείνωση και την 
προσευχή που αποτελούν 
τα ουσιώδη αγωνίσματα και 
γνωρίσματα της Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής.

Κατά τη διάρκεια του Κα-
τανυκτικού Εσπερινού θα 

ομιλήσει ο Σεβ. Μητροπο-
λίτης μας κ. Άνθιμος με θέ-
μα: «Η επικίνδυνη έννοια του 
Θεού και η καλλιέργεια σχέ-
σεως με τον Χριστό». Προ-
σκαλείσθε όλοι οι χριστιανοί 
την προσεχή Κυριακή το από-
γευμα στις 6.00’ στον Μη-
τροπολιτικό Ναό του Αγίου 
Νικολάου να παρακολουθή-
σετε τον Συγχωρητικό Εσπε-
ρινό και την ομιλία του Σεβ. 
Μητροπολίτου μας και στο 
τέλος να αλληλοσυγχωρη-
θούμε μεταξύ μας, ώστε η 
έναρξη της Μεγάλης Τεσσα-
ρακοστής να μας βρει πνευ-
ματικά έτοιμους.

Κατανυκτικός-Συγχωρητικός 
Εσπερινός και ομιλία 
Μητροπολίτου κ. Ανθίμου

Θέμα ομιλίας “Η επικίνδυνη έννοια του 
Θεού και η καλλιέργεια σχέσεως με τον 
Χριστό”

Υπογραφή σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών συμβούλου στο 
Δήμο Ορεστιάδας
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Της Κικής Ηπειρώτου
Ειδικό Σχέδιο έχει εκπονήσει 

η Περιφέρεια Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης με στόχο την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση 
σοβαρού ατυχήματος σε πυρη-
νική εγκατάσταση εκτός συνό-
ρων, που δύναται να πλήξει την 
ελληνική επικράτεια με έκλυση 
ραδιενέργειας στο περιβάλλον.

Τα πυρηνικά ατυχήματα που 
έχουν συμβεί είναι ευρέως γνω-
στά λόγω των πολύ σοβαρών 
επιπτώσεών τους, αλλά και λόγω 
του κοινωνικού και οικονομικού 
αντικτύπου τους, καθώς και του 
μεγάλου ενδιαφέροντος του κοι-
νού παγκοσμίως. Τέτοια ατυχή-
ματα ήταν το πυρηνικό ατύχημα 
στο Chernobyl το 1986, αλλά και 
το πιο πρόσφατο στη Fukushima 
το 2011. 

Ένα σοβαρό ατύχημα σε πυ-
ρηνικό σταθμό στην Ευρώπη, αν 
και θεωρείται μικρής πιθανότη-
τας, ειδικά μετά τις βελτιώσεις 
στο Ευρωπαϊκό σύστημα πυρη-
νικής ασφάλειας τα τελευταία 
χρόνια, εντούτοις δεν μπορεί να 
αποκλειστεί και επομένως απαι-
τείται να λαμβάνεται υπόψη στον 
σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης. 

Ο ραδιολογικός κίνδυνος συν-
δέεται με την άμεση έκθεση κα-
τά τη διέλευση του ραδιενεργού 
νέφους, λόγω απευθείας ακτι-
νοβόλησης από το νέφος και 
λόγω εισπνοής του. Καθώς το 
ραδιενεργό νέφος μεταφέρεται 
και διασπείρεται μέσω της ατμό-
σφαιρας, ποσοστό των ραδιε-
νεργών στοιχείων που περιέχει 
εναποτίθεται στις περιοχές από 
τις οποίες διέρχεται. Η εναπό-
θεση επιτείνεται κατά πολύ εάν 
τυχόν ταυτόχρονα επικρατούν 
φαινόμενα βροχοπτώσεων. Η 
ραδιενέργεια που εναποτίθεται 
στο έδαφος προκαλεί, δευτερο-
γενώς, εξωτερική έκθεση λόγω 
της απευθείας ακτινοβολίας και 
ενδεχόμενη εσωτερική έκθεση, 
λόγω της κατάποσης ραδιοϊσο-
τόπων μέσω της ρύπανσης της 
τροφικής αλυσίδας. Τα ραδιοϊσό-
τοπα ενδιαφέροντος είναι κυρίως 
το ιώδιο-131, το καίσιο-134 και 
το καίσιο-137, καθώς αποτελούν 
δείκτες της ραδιορρύπανσης. Τα 
πρώτα επίφοβα είδη διατροφής 
όσον αφορά την άμεση προστα-
σία του πληθυσμού είναι τα φυλ-
λώδη λαχανικά, τα κηπευτικά, το 
γάλα από ζώα ελευθέρας βοσκής 
και η πόση βρόχινου νερού (εφε-
ξής «πρώτη ομάδα προϊόντων»). 

Σε δεύτερο χρόνο, εξετάζονται 
και λοιπά προϊόντα φυτικής προ-
έλευσης (κυρίως ζωοτροφές) με 
εφαρμογή κατάλληλων πρωτο-
κόλλων δειγματοληψίας και δι-
ενέργεια εργαστηριακών ελέγ-
χων της περιεχόμενης σε αυτά 
ραδιενέργειας. 

Σύμφωνα με τη διεθνή κατη-
γοριοποίηση των ραδιολογικών 
ή πυρηνικών κινδύνων, ανήκουν 
σε κατηγορία σχετικά χαμηλού 
επιπέδου ραδιολογικής διακινδύ-
νευσης. Πράγματι, οι αναλύσεις 
τεκμηριώνουν ότι οι πιθανές ρα-
διολογικές συνέπειες πέραν μιας 
ζώνης μερικών δεκάδων χιλιομέ-
τρων από τον σταθμό δεν ξεπερ-
νούν τα δοσιμετρικά κριτήρια για 
τη λήψη επειγόντων μέτρων προ-
στασίας του γενικού πληθυσμού, 
όπως η εκκένωση ή η χορήγηση 
σταθερού ιωδίου.

Η συνθήκη αυτή ισχύει με 
μεγάλα περιθώρια ασφάλει-
ας για τη χώρα μας, δεδομέ-
νου ότι οι κοντινότεροι σταθμοί, 
δηλαδή, Kozloduy (Βουλγαρία), 
Cernavoda (Ρουμανία), Pakks 
(Ουγγαρία), Krško (Σλοβενία), 
απέχουν από τα σύνορα 250, 
320, 600 και 700 km, αντίστοι-
χα, ο δε, υπό κατασκευή, σταθμός 
Akkuyu (Τουρκία) απέχει 330 km. 
Ως εκ τούτου, η παρούσα περί-
πτωση έκτακτης ανάγκης δεν πε-
ριλαμβάνει επείγουσες δράσεις 
απόκρισης για την αντιμετώπι-
ση επιπτώσεων στην υγεία του 
γενικού πληθυσμού, ενώ είναι 
αντιληπτό ότι δεν υπάρχουν επι-
πτώσεις σε εργαζόμενους έκτα-
κτης ανάγκης. 

Ωστόσο, ανάλογα με το μέγε-
θος της έκλυσης και τις μετεω-
ρολογικές συνθήκες, μπορεί να 
λάβει χώρα μη αμελητέα διασπο-
ρά της ραδιενεργού ρύπανσης 
σε τμήματα της Ελληνικής επι-
κράτειας, με αρνητικές συνέπει-
ες στην αγροτοκτηνοτροφική πα-
ραγωγή και στη διάθεση τέτοιων 
προϊόντων στην αγορά, συμπερι-
λαμβανομένου και ενδεχόμενου 
πλήγματος στην εικόνα και την 
εμπιστοσύνη, τόσο στα ίδια τα 
παραγόμενα προϊόντα, όσο και 
γενικότερα στην κοινωνική λει-
τουργία και σε οικονομικές δρα-
στηριότητες και κλάδους, όπως 
π.χ. ο τουρισμός.

Λόγω των περιορισμένων 
πληροφοριών και δεδομένων 
για την εξέλιξη του ατυχήματος 
και της έκλυσης, καθώς και της 
εν γένει μεγάλης αβεβαιότητας 

σε τέτοιου είδους ατυχήματα, η 
απόκριση βασίζεται καταρχάς σε 
εκτιμήσεις της διασποράς του ρα-
διενεργού νέφους και παροχής 
συστάσεων στον πληθυσμό για 
την ενδεδειγμένη συμπεριφορά 
πριν, μετά και κατά τη διάρκεια 
διέλευσης του ραδιενεργού νέ-
φους. 

Σε περίπτωση, ωστόσο, που 
είτε προβλέπεται βάσιμα, είτε δι-
απιστώνεται από τις ενδείξεις του 
τηλεμετρικού δικτύου μέτρησης 
ραδιενέργειας, με 23 σταθμούς 
που λειτουργούν στη χώρα, ένας 
εκ των οποίων βρίσκεται στον 
Έβρο, η υπέρβαση του προκα-
θορισμένου κριτηρίου ρυθμού 
δόσης της ραδιενεργού ακτι-
νοβολίας στον ελλαδικό χώρο 
(«επιχειρησιακό επίπεδο επέμβα-
σης», OIL3γ), εφαρμόζονται άμε-
σα μέτρα περιορισμού της «πρώ-
της ομάδας προϊόντων». 

Το μέτρο λαμβάνεται πριν 
ακόμα υπάρξουν οι δειγματο-
ληπτικές μετρήσεις σε τρόφιμα 
και περιβαλλοντικά δείγματα, δε-
δομένου ότι οι δειγματοληψίες 
και η διεξαγωγή αυτών των ερ-
γαστηριακών μετρήσεων απαι-
τούν χρόνο και δεν μπορούν να 
υποστηρίξουν την άμεση λήψη 
απόφασης. Αυτή η αρχική από-
κριση, αν και συντηρητική, θα βο-
ηθήσει στην αποφυγή πανικού 
και στη διατήρηση της εμπιστο-
σύνης του πληθυσμού και της 
εικόνας και αξιοπιστίας των ελ-
ληνικών προϊόντων και κλάδων 
της οικονομίας.

Με βάση την εμπειρία του 
ατυχήματος του Chernobyl, με-
τά τη λήξη του ατυχήματος και 

της φάσης της έκτακτης ανάγκης, 
τα μέτρα απόκρισης πρέπει να 
περιλάβουν πολύμηνης διάρκει-
ας φάση αποκατάστασης κατά 
την οποία το πρόγραμμα δειγ-
ματοληπτικών μετρήσεων εξακο-
λουθεί να διενεργείται, προκειμέ-
νου να διασφαλιστεί η ασφάλεια 
των τροφίμων και ζωοτροφών 
σε όλη την περίοδο του βλαστι-
κού κύκλου. 

 
Μέτρα και δειγματοληψίες 

Άμεσες δράσεις προστασίας 
απαιτείται να ληφθούν εάν οι εν-
δείξεις του τηλεμετρικού δικτύ-
ου μέτρησης ραδιενέργειας κα-
ταγράψουν αύξηση μεγαλύτερη 
από το Επιχειρησιακό Επίπεδο 
Επέμβασης.

Συγκεκριμένα, τίθεται άμεσος 
προληπτικός περιορισμός στην 
κατανάλωση της «πρώτης ομά-
δας τροφίμων» μέχρι να επιβε-
βαιωθεί η καταλληλότητά τους 
μέσω δειγματοληψίας και εργα-
στηριακής μέτρησης της ραδιε-
νέργειάς τους, ώστε ακολούθως 
ο τεθείς προληπτικός περιορι-
σμός είτε να αρθεί είτε να δια-
τηρηθεί. 

Στο πλαίσιο αυτό δρομολο-

γούνται οι εξής δράσεις:

Η Γενική Γραμματεία Πολι-
τικής Προστασίας ανακοινώνει 
απλές συστάσεις προς τον πλη-
θυσμό, όσον αφορά τον χρόνο 
και τον τόπο διέλευσης του ρα-
διενεργού νέφους, ειδικότερα:

- Εάν υπάρχει χρόνος μέχρι 
να αφιχθεί το νέφος, συστήνεται 
στον πληθυσμό να λάβει, κατά το 
δυνατόν, μέτρα για την πρόληψη 

ή την ελαχιστοποίηση της ραδι-
ενεργής ρύπανσης των γεωργι-
κών και κτηνοτροφικών προϊό-
ντων, όπως:
• κάλυψη με πλαστικά φύλλα 

ή μουσαμάδες φυτών, ζωο-
τροφών, ανοικτών δεξαμενών 
νερού κλπ.,

• κλείσιμο του εξαερισμού των 
θερμοκηπίων,

• μετακίνηση των ζώων από τα 
βοσκοτόπια και ενσταυλισμός 
τους σε κλειστό υπόστεγο,

•  συγκομιδή τυχόν ώριμων 
καλλιεργειών και αποθήκευ-
ση των καρπών σε μέρη που-
προστατεύονται από την ενα-
πόθεση ραδιενέργειας.

•  Μετά την άφιξη του νέφους 
και μέχρι να ληφθούν περαι-
τέρω οδηγίες από τις αρμό-
διες αρχές, συστήνεται στον 
πληθυσμό:

•  να αποφύγει την μη απαραί-
τητη παραμονή σε εξωτερι-
κούς χώρους κατά τη διάρ-
κεια διέλευσης του νέφους, 
παραμένοντας σε κλειστούς 
χώρους,

• να αποτρέψει την επαφή με 
το χώμα, ιδίως των παιδιών, 

• να περιορίσει τον εξαερισμό 
του κλειστού χώρου (π.χ. κλει-
στά παράθυρα, διακοπή της 
προσαγωγής του κλιματιζό-
μενου φρέσκου εξωτερικού 
αέρα),

•  να αποφύγει την κατανάλω-
ση άγριων φυτών (π.χ. μανι-
τάρια, μύρτιλα) ή θηραμάτων,

• να αποφεύγει τη χρήση βρό-
χινου νερού για ανθρώπινη 
κατανάλωση.
Συστήνεται στον πληθυσμό να 

αναζητά πληροφορίες και οδηγί-
ες από τις υπεύθυνες αρμόδιες 
αρχές και, κυρίως, να μην λά-
βει αυθαίρετα μέτρα προστασί-
ας, όπως π.χ. ταμπλέτες ιωδίου

Σε ό,τι αφορά τις 
δειγματοληψίες:

o Στον έκτακτο, άμεσο έλεγ-
χο, εφόσον απαιτείται, της «πρώ-
της ομάδας προϊόντων», συμπε-
ριλαμβανομένου του βρόχινου 
νερού προοριζόμενου για αν-
θρώπινη κατανάλωση, ώστε να 
εντοπισθούν τυχόν υπερβάσεις 
επιτρεπόμενων τιμών σε σχέση 
με την άμεση κατανάλωση. Οι 
μετρήσεις διενεργούνται από την 
Ε.Ε.Α.Ε. και το Εργαστήριο Πυρη-
νικής Τεχνολογίας του Τμήμα-
τος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών του 
Α.Π.Θ. για την Π.Α.Μ.Θ., ενώ οι 
δειγματοληψίες και η προώθη-
ση των δειγμάτων προς τα ερ-
γαστήρια διενεργούνται από την 
Π.Α.Μ.Θ.  

o Στη διάχυτη γ-ακτινοβο-
λία και τη ραδιενέργεια του αέ-
ρα ώστε να γίνεται εκτίμηση της 
έντασης και της έκτασης του πε-
ριστατικού. Οι δειγματοληψίες 
και οι μετρήσεις διενεργούνται 
από την Ε.Ε.Α.Ε. και το Εργαστή-
ριο Πυρηνικής Τεχνολογίας του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχα-
νικών και Μηχανικών Υπολογι-
στών του Α.Π.Θ. για την Π.Α.Μ.Θ.

o Στον συστηματικό έλεγχο 
του γάλακτος και φυτικών προ-
ϊόντων σε σχέση με τη διάθεσή 
τους στην αγορά. 

• Κατά τη φάση της αποκατά-
στασης, που ακολουθεί τη λήξη 
της έκτακτης ανάγκης, οι 

μετρήσεις αφορούν:
o Στην εκτίμηση της ποιότη-

τας του γάλακτος και φυτικών 
προϊόντων σε σχέση με τη διάθε-
σή τους στην αγορά για όλη την 
καλλιεργητική περίοδο, ώστε να 
καλυφθεί ένας πλήρης βλαστικός 
κύκλος τροφών και ζωοτροφών.  

o Στη ραδιενέργεια του εδά-
φους ώστε να γίνει η εκτίμηση 
της ραδιορρύπανσης της Ελλη-
νικής επικράτειας.  

o Στη ραδιενέργεια των επι-
φανειακών υδάτων, κυρίως εάν 
υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει επέλ-
θει ρύπανση υδρολογικής λεκά-
νης που είναι σημαντική πηγή νε-
ρού ύδρευσης.  

Το Ειδικό Σχέδιο της Περιφέρειας 
ΑΜΘ για την περίπτωση σοβαρού 
πυρηνικού ατυχήματος

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 
ΠΥΡΗΝΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΕ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 200-300 ΧΛΜ ΑΠΟ 
ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ   

Πρωταρχικό βήμα των αρχών, οι 
δειγματοληψίες σε τρόφιμα και ύδατα
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Την μεταφορά του Δημαρ-
χείου Διδυμοτείχου στην Δη-
μοτική Αγορά της πόλης, ανα-
κοίνωσε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας 
ο δήμαρχος Διδυμοτείχου Ρω-
μύλος Χατζηγιάννογλου, αφού 
αυτό παραχωρήθηκε με ομό-
φωνη απόφαση  του Δ.Σ στο 
ΔΠΘ, για την προσωρινή στέ-
γαση του Τμήματος Ψυχολο-
γίας.

Διευκρινίζοντας ο κ. Χατζη-
γιάννογλου ανέφερε ότι ο νέ-
ος χώρος βρίσκεται  σε κεντρι-
κό σημείο της πόλης εκεί που 
υπήρχε στο παρελθόν το Δη-
μαρχείο και που σήμερα διεξά-
γεται η λαϊκή αγορά.

Υπήρξαν διαβουλεύσεις με-
ταξύ των κτιρίων που έχει στη 
δικαιοδοσία του ο Δήμος όπως 
τόνισε, αυτό κρίθηκε το καταλ-
ληλότερο, που με τις ανάλογες 
παρεμβάσεις και διαρρυθμίσεις 
θα μπορέσει να στεγάσει τους 

30 περίπου υπαλλήλους του 
Δήμου.

Η έρευνα σε άλλα κτίρια 
χρονικά και γραφειοκρατικά 
θα έθετε σε κίνδυνο την όλη 
διαδικασία, γι’ αυτό επιλέχθηκε 
ο πρώτος όροφος της σκεπα-
στής αγοράς της πόλης .

Αυτό που ακολουθεί είναι 
η λήψη των απαιτούμενων 
αποφάσεων και η εκπόνηση 
μικρών μελετών ώστε να ακο-
λουθήσουν ο παρεμβάσεις και 
οι μεταβολές στο νέο χώρο για 
την στέγαση των αναγκών των 
υπηρεσιών και κατ’ επέκταση 
για την  απρόσκοπτη εξυπη-
ρέτηση των πολιτών .

Στην προκειμένη περίπτωση 
και λόγω των στενών χρονικών 
ορίων δεν θα ακολουθηθεί η 
διαγωνιστική διαδικασία αλλά 
η δυνατότητα που δίνεται των 
άμεσων  αποφάσεων, μια ευ-
χέρεια που δίνουν περιπτώσεις 

έκτακτες όπως αυτή  που έχει 
να κάνει με απόφαση Υπουρ-
γείου η Πανεπιστημίου.

Ζητήθηκε ακόμη  από τον 
ίδιο η διευκόλυνση από το Πα-
νεπιστήμιο,  χρήσης  της  αί-
θουσας του Δημοτικού Συμ-
βουλίου για τις συνεδριάσεις 
όπως επίσης  το αρχείο του 
Δήμου να παραμείνει  στον 
υπάρχοντα χώρο αφού είναι 
δύσκολο να μεταφερθεί κά-
που αλλού.

Το Μάιο σύμφωνα με τον 
δήμαρχο Διδυμοτείχου θα πρέ-
πει να έχει αδειάσει ο χώρος 
και να έχει γίνει η μεταφορά 
προσωπικού και του ανάλογου 
εξοπλισμού .

Με μικρό ενθουσιασμό οι 
υπάλληλοι αποδέχθηκαν την 
απόφαση μεταφοράς τους χω-
ρίς κάποιος να αρνηθεί αφού 
όπως δήλωσαν αυτό γίνεται 
για το καλό της πόλης.

Η σύσκεψη με την  ΕΡΓΟΣΕ

Αναφορικά με την απουσία 
του κ. Χατζηγιαννογλου   από 
την σύσκεψη της περασμένης 
Δευτέρας για την σιδηροδρο-
μική σύνδεση Αλεξανδρού-
πολης- Ορμενίου στην οποία 
παραβρέθηκαν οι δήμαρχοι  
Αλεξανδρουπόλεως,  Σουφλι-
ου και Ορεστιάδας ο δήμαρχος 
Διδυμοτείχου ανέφερε ότι το 
φορτωμένο πρόγραμμα του και 
το γεγονός ότι η σύσκεψη ήταν 

ενημερωτική χωρίς την λήψη 
κάποιων αποφάσεων, ήταν η 
αιτία της μη συμμετοχής του .

«Άλλωστε δεν θα άλλα-
ζε κάτι στον προγραμματισμό 
της ΕΡΓΟΣΕ από την απουσία 
του Δήμου» τόνισε. «Έτσι όπως 
είναι τα χωριά του Διδυμοτεί-
χου όπου περνά η γραμμή, δεν 
έχουν τον αριθμό των κατοί-
κων όπου θα χρειαζόταν κά-
ποια στάση.»
Ertnews.gr

Στη Δημοτική Αγορά θα στεγαστεί 
το Δημαρχείο Διδυμοτείχου

ΑΥΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΣΤΗΝ ΕΡΤ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΡΩΜΥΛΟΣ 
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ      

Θα μεταφερθούν εκεί γραφεία, δημοτικές 
υπηρεσίες , αφού στο σημερινό κτίριο της 
Δημαρχίας θα στεγαστεί προσωρινά το 
Τμήμα Ψυχολογίας 

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 
και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου (ΕΑΠ) υπογράφηκε την Τε-
τάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2022, από 
τον Πρύτανη του ΔΠΘ Καθηγητή Φώ-
τιο Μάρη, και τον Πρόεδρο του Ελ-
ληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Κα-
θηγητή Ιωάννη Καλαβρουζιώτη, στο 
Παράρτημα του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου, στην Αθήνα.

Στη συνάντηση για την υπογρα-
φή του μνημονίου, συμμετείχε, από 
την πλευρά του ΕΑΠ, και ο Κοσμή-
τορας της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστημών, Καθηγητής Εμμανουήλ 
Κουτούζης.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αφο-
ρά, μεταξύ άλλων, την προαγωγή του 
εκπαιδευτικού, κοινωνικού και ερευ-
νητικού έργου των δύο Ιδρυμάτων, 
την προώθηση της συμβολής τους 
στην κοινωνική ανάπτυξη σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο και την ανάπτυξη ευρύτερων 
επιστημονικών και ερευνητικών συ-
μπράξεων.

τηρουμένων των κανόνων που 
αφορούν στην προστασία της πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας.

Εκ μέρους του ΔΠΘ, ο Πρύτανης 
Καθηγητής Φώτιος Μάρης ανέφε-
ρε ότι «η σήμερα επισφραγίζεται και 
τυπικά ένα επωφελές μνημόνιο και 
για τις δύο πλευρές. Η  ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας και οι επιστημονικές 
συμπράξεις αποτελούν  άλλωστε το 
βασικό άξονα  της έρευνας με  κυρί-
αρχο στόχο την κοινωνική ανάπτυ-
ξη. Ευχόμαστε η συνεργασία αυτή 
να αποδώσει τα μέγιστα σε όλους 
τους τομείς». 

Εκ μέρους του ΕΑΠ, ο Καθηγητής 
Ιωάννης Καλαβρουζιώτης σημείωσε 
ότι «είναι ιδιαίτερα σημαντική μέρα 
για εμάς, καθώς ξεκινά η συνεργα-
σία μας με ένα ακόμα ακαδημαϊκό 
Ίδρυμα της χώρας, το Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης.
Η αναπτυξιακή στρατηγική μας, 

που έχει ως πυλώνες την εξωστρέ-
φεια και την διεπιστημονικότητα, 
ανοίγει νέους ερευνητικούς ορίζο-
ντες για τα μέλη της Ακαδημαϊκής 
μας Κοινότητας. Αποτέλεσμα αυτών 

των συνεργειών είναι και η σημερι-
νή υπογραφή του μνημονίου συνερ-
γασίας μεταξύ των Ιδρυμάτων μας».

Μετά την υπογραφή του μνημονί-
ου συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση μεταξύ του Πρύτανη του 
ΔΠΘ Καθηγητή Φώτιου Μάρη και 

του Προέδρου του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου Καθηγητή Ιωάν-
νη Καλαβρουζιώτη, κατά την οποία 
συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη 
λειτουργία των Πανεπιστημίων και 
τη νέα αυτή συνεργασία.

Υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του 
Δ.Π.Θ. και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Αφορά, μεταξύ άλλων, την προαγωγή του 
εκπαιδευτικού, κοινωνικού και ερευνητικού 
έργου των δύο Ιδρυμάτων, την προώθηση της 
συμβολής τους στην κοινωνική ανάπτυξη σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
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Στα ναυπηγεία Keppel στη 
Σιγκαπούρη βρίσκεται πλέ-
ον, για τη μετατροπή του, το 
πρώτο FSRU της Αλεξανδρού-
πολης (Πλωτή Μονάδα Απο-
θήκευσης και Αεριοποίησης 
Υγροποιημένου Φυσικού Αε-
ρίου), το οποίο αναμένεται να 
αφιχθεί στο Θρακικό Πέλαγος 
στις 25 Νοεμβρίου, ενώ ξεκί-
νησαν ήδη και οι εργασίες για 
τον αγωγό στα ανατολικά της 
πόλης, όπως γνωστοποίησε ο 
αντιπρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της Gastrade AE 
του Ομίλου Κοπελούζου Κω-
στής Σιφναίος, στο πλαίσιο του 
1ου forum Ανατολικής Μακε-
δονίας – Θράκης που πραγ-
ματοποιείται χθες και σήμερα 
στην πρωτεύουσα του Έβρου. 
Σύμφωνα με τον κ. Σιφναίο, το 
δεύτερο FSRU βρίσκεται ήδη 
υπό ανάπτυξη, αφού έχει λάβει 
τη σχετική αδειοδότηση (από 
τη ΡΑΕ) και οι περιβαλλοντικοί 
όροι υποβλήθηκαν.

«Τα terminals της Αλε-
ξανδρούπολης έχουν πολύ 

σημαντικό ρόλο να διαδρα-
ματίσουν. Θα δείξουν πώς η 
ενέργεια μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί ως μέσο αλληλεγγύης 
και συνεργασίας» τόνισε, υπεν-
θυμίζοντας ότι με το πρώτο 
FSRU -και με συνδετικό κρίκο 
τη Βουλγαρία- θα μπορούν να 
τροφοδοτηθούν μεταξύ άλλων 
η Σερβία και η Ρουμανία, ενώ 
με το δεύτερο FSRU ανοίγει 
και ο δρόμος προς τη Μολ-
δαβία και την Ουκρανία. «Για 
την ευρύτερη περιοχή, η Αλε-
ξανδρούπολη δεν είναι πλέον 
απλά ένα ενεργειακό hub αλλά 
και κέντρο ασφάλεια και στα-
θερότητας» είπε.

Προειδοποίησε ωστόσο ότι 
όλα χρειάζεται να κινηθούν 
γρήγορα, επισημαίνοντας ότι 
το τρίτο τουρκικό FSRU έχει 
ήδη αφιχθεί στη γειτονική χώ-
ρα και θα ξεκινήσει να λειτουρ-
γεί μέσα τους επόμενους λί-
γους μήνες.

Στα δύο μνημόνια αλληλο-
κατανόησης (MοU), που υπε-
γράφησαν μεταξύ Ελλάδας 

και Βουλγαρίας, σε μια πε-
ρίοδο που η γειτονική χώρα 
επιζητά εναγωνίως την απε-
ξάρτησή της από το ρωσικό 
αέριο, αναφέρθηκε ο πρέσβης 
της Βουλγαρίας στην Ελλάδα, 
Βαλεντίν Ποριάζοφ. Στο πλαί-
σιο αυτό, χαρακτήρισε ως πολύ 
σημαντικό πρότζεκτ τον αγω-
γό Μπουργκάς-Αλεξανδρού-
πολης, αντικείμενο του πρώ-
του μνημονίου, εκφράζοντας 
την ευχή να συσταθεί γρήγορα 

μια κοινή εταιρεία και να αρχί-
σει η υλοποίηση του έργου. O 
κ.Ποριάζοφ τόνισε ακόμα ότι 
όταν την περασμένη άνοιξη η 
Gazprom έκλεισε τις στρόφιγ-
γες του αερίου στη Βουλγα-
ρία, η οποία ήταν εξαρτημένη 
από αυτό σε ποσοστό άνω του 
90%, ήταν η Ελλάδα που προ-
σέτρεξε και την τροφοδότησε 
με ενέργεια. «Σήμερα η Ελλά-
δα και η Βουλγαρία έχουν τις 
καλύτερες σχέσεις στην ιστορία 

τους κι αυτό συμβαίνει εν μέρει 
και λόγω των όσων έχουν συμ-
βεί στην Ουκρανία» σημείωσε.

Τα τελευταία οκτώ χρόνια 
η Ρωσία έκανε την ενέργεια 
το βασικό της όπλο και παρό-
τι επί σειρά ετών η Ουκρανία 
προειδοποιούσε τους εταίρους 
της ότι χρειάζεται να υπάρξει 
απεξάρτηση από το ρωσικό αέ-
ριο, δεν εισακούστηκε και δεν 
ελήφθησαν εγκαίρως μέτρα, 
όπως επισήμανε ο πρέσβης 

της χώρας στην Ελλάδα, Σερ-
γκέι Σουτένκο. Πρόσθεσε ότι 
στην επόμενη μέρα μετά τον 
πόλεμο, στη φάση του μεγά-
λου πρότζεκτ της αποκατάστα-
σης και ανοικοδόμησης της χώ-
ρας, η Αλεξανδρούπολη μπορεί 
να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο (και ως λιμάνι-διαμετα-
κομιστικό κέντρο), καθώς «θα 
χρειαστούν καθαρά και απο-
τελεσματικά logistics» (για τη 
μεταφορά δομικών υλικών).

Στα ναυπηγεία της Σιγκαπούρης 
το πρώτο FSRU της Αλεξανδρούπολης 
για τη μετατροπή του

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΦΙΧΘΕΙ 
ΣΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΣΤΙΣ 
25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   

Ξεκίνησαν ήδη και οι εργασίες για τον 
αγωγό στα ανατολικά της πόλης, όπως 
γνωστοποίησε ο αντιπρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος της Gastrade 
AE του Ομίλου Κοπελούζου Κωστής 
Σιφναίος

Παρουσία του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κο-
μοτηνής κ. Παντελεήμονα, υπογρά-
φηκε από τον Περιφερειάρχη Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. 
Χρήστο Μέτιο και το νόμιμο εκπρό-
σωπο της αναδόχου εταιρείας «AS 
BUILD ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ» κ. Παναγιώτη Στομαχόπουλο, 
η σύμβαση του έργου για την απο-
κατάσταση του Μητροπολιτικού Με-
γάρου Κομοτηνής, προϋπολογισμού 
1,85 εκατομμυρίου ευρώ.

Με το έργο θα συνεχιστούν και 
θα ολοκληρωθούν οι εργασίες για 
την αποκατάσταση και την αναβάθ-
μιση του Μητροπολιτικού Μεγάρου 
Κομοτηνής:

α) εκσυγχρονισμός του κτιρίου 
μέσω εσωτερικής διαρρύθμισης, κα-
τασκευής προσθήκης και συγκεκρι-
μένων διαμορφώσεων για να κα-
λύπτονται οι σύγχρονες απαιτήσεις 
λειτουργίας του

β) εργασίες ενίσχυσης και αποκα-
τάστασης του σκελετού του κτιρίου

γ) ενεργειακή αναβάθμιση του 
κτιρίου με χρήση σύγχρονων κα-
τασκευαστικών μεθόδων και υλι-
κών για τη μείωση των ενεργειακών 
απαιτήσεων λειτουργίας του

δ) η από αρχιτεκτονικής πλευράς 
ήπια ένταξη του κτίσματος στον χώ-
ρο του βυζαντινού κάστρου.

Κατά την υπογραφή της σύμ-
βασης στην έδρα της Περιφέρειας 
ΑΜΘ παρόντες ήταν ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Ροδόπης κ. Νίκος Τσαλι-
κίδης, η Προϊσταμένη και στελέχη 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
της ΠΕ Ροδόπης.

Έργο αποκατάστασης του Μητροπολιτικού Μεγάρου 
της Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής 
Υπογράφηκε από τον 
Περιφερειάρχη Χρήστο 
Μέτιο η σύμβαση 
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Τη δυνατότητα να «αλλά-
ξει πίστα» δίνουν στην Αλε-
ξανδρούπολη και την Ελλά-
δα τα μεγάλα ενεργειακά έργα 
που γίνονται στον Έβρο, όπως 
το FSRU, όπως επισήμανε ο 
υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις 
Γεωργιάδης, ο οποίος προα-
νήγγειλε περισσότερες επεν-
δύσεις μεγάλων επενδυτικών 
ομίλων στην περιοχή, κυρίως 
στον χώρο των logistics.

«Θεωρώ το FSRU ως το 
"νούμερο ένα" έργο στην Ελ-
λάδα σήμερα, γιατί όταν αλλά-
ζεις πίστα στην ενέργεια, όλοι 
σε βλέπουν διαφορετικά» εί-
πε χαρακτηριστικά ο υπουρ-
γός, μιλώντας διαδικτυακά στο 
1st East Macedonia & Thrace 
Forum.

«Η Αλεξανδρούπολη μπαί-
νει σε τελείως νέα τροχιά 
και θα είναι διαφορετική πό-
λη στα επόμενα χρόνια» εκτί-
μησε και πρόσθεσε ότι κατά 
τη διάρκεια συνάντησης άνω 
των δύο ωρών, που είχε στο 
γραφείο του με την ομάδα του 
Αμερικανού υπουργού Εξωτε-
ρικών, Άντονι Μπλίνκεν, η Αλε-
ξανδρούπολη ήταν ένα από τα 
πιο βασικά θέματα που συζη-
τήθηκαν.

Κατά τον κ. Γεωργιάδη, η 
Αλεξανδρούπολη και γενικά η 
Θράκη είναι ίσως η περιοχή για 
την οποία η κυβέρνηση και ο 
ίδιος προσωπικά έχουν δείξει 
το μεγαλύτερο ενδιαφέρον τα 
τελευταία χρόνια, με στόχο να 
αποτελέσει στο μέλλον τη θε-
τική έκπληξη για την ελληνική 
οικονομία.

Σιφναίος (Gastrade): Η 

Αλεξανδρούπολη δεν είναι 

πλέον απλά ένα ενεργειακό 

hub αλλά και κέντρο ασφά-

λεια και σταθερότητας

Την εκτίμηση ότι οι συνθή-
κες είναι ώριμες, ώστε να σχε-
διαστούν τα ενεργειακά πρό-
τζεκτ της επόμενης δεκαετίας, 
διατύπωσε σήμερα ο καθηγη-
τής Γιάννης Μανιάτης, πρώ-
ην υπουργός Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-
λαγής (2013-2015), μιλώ-
ντας στο 1st East Macedonia 
& Thrace Forum, το οποίο δι-
οργανώνεται από το Ολυμπία 
Φόρουμ, σε συνεργασία με 

τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, 
το Energizing Greece και την 
Hellas Journal. 

Στο ερώτημα δε, ποια λάθη 
έκανε κατά τη γνώμη του η ΕΕ 
στη διαχείριση της ενεργεια-
κής κρίσης, την οποία επέτει-
νε ο πόλεμος στην Ουκρανία, 
ο κ.Μανιάτης τόνισε: «Η πρά-
σινη μετάβαση είναι απαραίτη-
τη, προκειμένου να προλάβου-
με την κλιματική καταστροφή. 
Ωστόσο, η πράσινη μετάβαση 
δεν μπορεί να είναι από μό-
νη της στρατηγική, αλλά μό-
νο ένας από τρεις αναγκαίους 
πυλώνες: οι άλλοι δύο είναι η 
ενεργειακή φτώχεια (γιατί αν 
δεν μπορεί να αγοράσει κά-
ποιος την ενέργεια, όλη αυτή 
η διαδικασία δεν έχει νόημα) 
και η επάρκεια. Τα δύο τελευ-
ταία τα ξέχασε η ΕΕ» σημείωσε.  

Πρόσθεσε ότι το δίλημμα 
που τίθεται, Ανανεώσιμες Πη-
γές Ενέργειας (ΑΠΕ) ή αέριο 
συνιστά λανθασμένη στρατη-
γική. «Είναι και ΑΠΕ και αέριο, 

γιατί τα επόμενα 30 χρόνια θα 
χρειαστούμε το αέριο ως μετα-
βατικό καύσιμο» είπε.

 Αναφέρθηκε, τέλος, στις 
πρώτες ύλες που είναι απα-
ραίτητες για την πράσινη με-
τάβαση, όπως το κοβάλτιο, 
το νικέλιο και οι σπάνιες γαί-
ες, υπενθυμίζοντας ότι η Κίνα 
ελέγχει το 45% της παγκόσμι-
ας αγοράς, οι ΗΠΑ ακολου-
θούν στη δεύτερη θέση με 
χαμηλό μερίδιο και η Ευρώ-
πη είναι ουσιαστικά απού-
σα.  «Χρειάζεται να μάθουμε 
από τα λάθη μας» τόνισε, μι-
λώντας στην ενότητα με τίτ-
λο «Νew Energy Corridors: 
Consequences of Russia's 
aggression against Ukraine 
for Eastern Macedonia & 

Thrace». 
 

Η αυξανόμενη ανάγκη για 

LNG και η εξέλιξη το 2024-

2025

 «Στα επόμενα λίγα χρόνια 
η ευρωπαϊκή αγορά αερίου θα 
διαμορφωθεί από την αυξανό-
μενη ανάγκη για Υγροποιημέ-
νο Φυσικό Αέριο (LNG)» είπε 
ο Διευθυντής Δραστηριοτήτων 
Στρατηγικής και Ανάπτυξης της 
ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ, Γεώργι-
ος Πολυχρονίου και πρόσθε-
σε ότι η ενισχυμένη ζήτηση 
και από την Κίνα αναμένεται 
να οδηγήσει σε πιο έντονο 
ανταγωνισμό. Ωστόσο, περισ-
σότερο LNG εκτιμάται ότι θα 
«μπει» στην παγκόσμια αγορά 
το 2024-2025, περιορίζοντας 
την πιθανότητα για πολύ υψη-
λές τιμές.

 Τόνισε ότι παρά τις εντο-
νότατες ανησυχίες που είχαν 
εκφραστεί, για το πώς θα δια-
σφαλιστεί η ενεργειακή ασφά-
λεια της Ευρώπης σε όρους τό-

σο προμηθειών, όσο και τιμών, 
μετά την απόφαση της Ρωσίας 
να χρησιμοποιήσει την ενέρ-
γεια σαν όπλο, «δώδεκα μή-
νες μετά μπορούμε να πούμε 
με ασφάλεια ότι οι χειρότεροι 
φόβοι δεν επαληθεύτηκαν και 
ότι η κατάσταση ελέγχθηκε με 
μέτρα στρατηγικής».  

Ο κ.Πολυχρονίου επισήμα-
νε ακόμα ότι σήμερα υπάρχουν 
στην Ελλάδα τρία εμβληματι-
κά ενεργειακά πρότζεκτ και η 
ΔΕΠΑ συμμετέχει στις εταιρεί-
ες και των τριών: στην ICBG, 
στο FSRU και στη νέα μονάδα 
ηλεκτροπαραγωγής στην Αλε-
ξανδρούπολη. Πρόσθεσε δε ότι 
δεν πρέπει να ξεχνάμε τον ρό-
λο της εταιρείας ως υποστηρί-
κτριας της ελληνικής κοινωνίας 

κατά το διάστημα της ενεργει-
ακής κρίσης. 

 Τα FSRU προχωρούν αλλά 

πρέπει να βιαστούμε 

Στα ναυπηγεία Keppel στη 
Σιγκαπούρη βρίσκεται πλέ-
ον, για τη μετατροπή του, το 
πρώτο FSRU της Αλεξανδρού-
πολης (Πλωτή Μονάδα Απο-
θήκευσης και Αεριοποίησης 
Υγροποιημένου Φυσικού Αε-
ρίου), το οποίο αναμένεται να 
αφιχθεί στο Θρακικό Πέλαγος 
στις 25 Νοεμβρίου, ενώ ξεκί-
νησαν ήδη και οι εργασίες για 
τον αγωγό στα ανατολικά της 
πόλης, όπως γνωστοποίησε ο  
αντιπρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της Gastrade AE 
του Ομίλου Κοπελούζου Κω-
στής Σιφναίος. Πρόσθεσε ότι 
και το δεύτερο FSRU βρίσκεται 
ήδη υπό ανάπτυξη, αφού έχει 
λάβει τη σχετική αδειοδότηση 
(από τη ΡΑΕ) και οι περιβαλλο-
ντικοί όροι υποβλήθηκαν.  

«Τα terminals της Αλε-

ξανδρούπολης έχουν πολύ 
σημαντικό ρόλο να διαδρα-
ματίσουν. Θα δείξουν πώς η 
ενέργεια μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί ως μέσο αλληλεγγύης 
και συνεργασίας» τόνισε, υπεν-
θυμίζοντας ότι με το πρώτο 
FSRU -και με συνδετικό κρίκο 
τη Βουλγαρία- θα μπορούν να 
τροφοδοτηθούν μεταξύ άλλων 
η Σερβία και η Ρουμανία, ενώ 
με το δεύτερο FSRU ανοίγει 
και ο δρόμος προς τη Μολ-
δαβία και την Ουκρανία. «Για 
την ευρύτερη περιοχή, η Αλε-
ξανδρούπολη δεν είναι πλέον 
απλά ένα ενεργειακό hub αλλά 
και κέντρο ασφάλεια και στα-
θερότητας» είπε.

 Προειδοποίησε ωστόσο ότι 
όλα χρειάζεται να κινηθούν 

γρήγορα, επισημαίνοντας ότι 
το τρίτο τουρκικό FSRU έχει 
ήδη αφιχθεί στη γειτονική χώ-
ρα και θα ξεκινήσει να λειτουρ-
γεί μέσα τους επόμενους λί-
γους μήνες.   

Στα δύο μνημόνια αλληλο-
κατανόησης (MοU), που υπε-
γράφησαν μεταξύ Ελλάδας 
και Βουλγαρίας, σε μια πε-
ρίοδο που η γειτονική χώρα 
επιζητά εναγωνίως την απε-
ξάρτησή της από το ρωσικό 
αέριο, αναφέρθηκε ο πρέσβης 
της Βουλγαρίας στην Ελλάδα, 
Βαλεντίν Ποριάζοφ. Στο πλαί-
σιο αυτό, χαρακτήρισε ως πολύ 
σημαντικό πρότζεκτ τον αγω-
γό Μπουργκάς-Αλεξανδρού-
πολης, αντικείμενο του πρώ-
του μνημονίου, εκφράζοντας 
την ευχή να συσταθεί γρήγορα 
μια κοινή εταιρεία και να αρχί-
σει η υλοποίηση του έργου. O 
κ.Ποριάζοφ τόνισε ακόμα ότι 
όταν την περασμένη άνοιξη η 
Gazprom έκλεισε τις στρόφιγ-
γες του αερίου στη Βουλγα-

ρία, η οποία ήταν εξαρτημένη 
από αυτό σε ποσοστό άνω του 
90%, ήταν η Ελλάδα που προ-
σέτρεξε και την τροφοδότησε 
με ενέργεια. «Σήμερα η Ελλά-
δα και η Βουλγαρία έχουν τις 
καλύτερες σχέσεις στην ιστορία 
τους κι αυτό συμβαίνει εν μέρει 
και λόγω των όσων έχουν συμ-
βεί στην Ουκρανία» σημείωσε. 

Οι θέσεις εργασίας και το 

δημογραφικό στον Έβρο

«Όλοι μιλούν για έκρηξη 
ανάπτυξης στην Αλεξανδρού-
πολη, αλλά το θέμα είναι να 
αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της ευρύτερης 
περιοχής» είπε ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Έβρου, Δημήτρης Πέ-
τροβιτς, ο οποίος χαρακτήρισε 

το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανα-
συγκρότησης ως ένα πολύ ση-
μαντικό αναπτυξιακό εργαλείο 
για τον Έβρο, «που κάποτε θε-
ωρείτο η άκρη της Ελλάδας και 
όχι η αρχή της όπως σήμερα». 
Πρόσθεσε ότι η περιοχή χρει-
άζεται περισσότερες επενδύ-
σεις και εμπιστοσύνη για να 
αναπτυχθεί πραγματικά, καθώς 
σήμερα αυτό που λείπει είναι 
οι θέσεις εργασίας, γεγονός 
που με τη σειρά του επιτείνει το 
δημογραφικό πρόβλημα. Οπως 
ανέφερε χαρακτηριστικά πέ-
ρυσι στην περιφέρεια υπήρ-
χε το αρνητικότατο ισοζύγιο 
των 2200 θανάτων έναντι 890 
γεννήσεων.  Κατά τον κ.Πέτρο-
βιτς, με έργα όπως το FSRU 
και οι υποδομές συνδυασμέ-
νων μεταφορών, αλλά και με 
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
που επιτρέπουν στην πόλη να 
εξελιχθεί σε παράκαμψη των 
Στενών  των Δαρδανελλίων, 
η Αλεξανδρούπολη αποκτά άλ-
λη διάσταση, γεγονός από το 

8  ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η Αλεξανδρούπολη ως ενεργειακό   
και σταθερότητας   

ΤΟΝ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟ ΡΟΛΟ 
ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑ ΕΠΕΣΗΜΑΝΑΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ 
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ 
ΤΟΥ 1ST EAST MACEDONIA 
& THRACE FORUM    

Ο Υπουργός Ανάπτυξης προανήγγειλε 
επενδύσεις μεγάλων ομίλων στην 
περιοχή, κυρίως στον χώρο των logistics 
- Νέο ηχηρό μήνυμα Μενέντεζ και Πάιατ 
για την Αλεξανδρούπολη

Από το  1st East Macedonia & Thrace Forum, το οποίο διοργανώνεται από το Ολυμπία Φόρουμ
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  hub αλλά και κέντρο ασφάλειας 
οποίο δεν ωφελείται μόνο η πόλη, κα-
θώς αυτή λειτουργεί σαν ατμομηχανή 
για την ευρύτερη περιοχή.

Η χρυσή ευκαιρία και το αγκά-

θι της έλλειψης μακροπρόθεσμου 

σχεδιασμού

Ενώπιον μιας χρυσής ευκαιρίας για 
να προωθήσει τις θέσεις της και τα 
πλεονεκτήματά της, αλλά και να ανα-
τάξει την οικονομία της βρίσκεται η 
Ελλάδα, σε μια περίοδο που συντε-
λείται παγκοσμίως κοσμογονία ως 
προς το μοντέλο ανάπτυξης, με near-
shoring και τάση επαναφοράς της 
μεταποίησης στη Δύση. Την εκτίμη-
ση αυτή διατύπωσε η πρόεδρος του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών (ΣΒΕ), επι-
χειρηματίας Λουκία Σαράντη, η οποία 
επισήμανε όμως ότι για να μπορέσει 
η χώρα να αξιοποιήσει αυτή τη χρυ-
σή ευκαιρία και να αναπτυχθεί βιο-
μηχανικά, χρειάζεται να αποφασίσει 
τι είδους βιομηχανία  θέλει. Όπως εί-
πε, αναπτύχθηκε το σπουδαίο -όπως 
το χαρακτήρισε- Εθνικό Συμβούλιο 
για τη Βιομηχανία, το οποίο βρίσκε-
ται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν 
έχει ακόμα δώσει δείγματα γραφής, 
ενώ κατά την επιδίωξη του στόχου η 
βιομηχανία να αποτελεί το 15% του 
ΑΕΠ ώς το 2030 πρέπει να σκεφτούμε 
πως «δεν είναι τυχαίο το πώς και γιατί 
δεν φτάσαμε επί τόσα χρόνια εκεί».  Η 
μεταποίηση, πρόσθεσε, είναι δύσκο-
λο πράγμα και θέλει μακροπρόθεσμο 
σχεδιασμό, κάτι στο οποίο δυστυχώς 
η Ελλάδα διαχρονικά πάσχει. 

Τόνισε ότι μαζί με τα πολύ σημα-
ντικά έργα και παρεμβάσεις που προ-
ωθούνται, χρειάζεται να γίνουν τομές 
στην ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης 
και στη σύνδεση της αγοράς εργασί-
ας με την εκπαίδευση. «Δεν μπορού-
με να μιλάμε για επενδύσεις όταν για 
μια εκκαθάριση εμπορικής διαφοράς 
χρειαζόμαστε 10 χρόνια και για μια 
διοικητική υπόθεση 20. Ούτε όταν 
έχουμε ανεργία 15% -που ποσοστό 
30% αυτής αφορά στους νέους- και 
όλες οι επιχειρήσεις πάσχουν από έλ-
λειψη εξειδικευμένου προσωπικού» 
σημείωσε. 

Το αναπτυξιακό σχέδιο για την 

ΑΜΘ καθοδόν προς το 2030

Στον αναπτυξιακό νόμο και τις ει-
δικές προβλέψεις του για τον ακριτι-
κό Έβρο, στο αναπτυξιακό σχέδιο για 
την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
καθ οδόν προς το 2030, στα οφέλη 
του μεταφορικού ισοδύναμου,  αλλά 
και στις μεγάλες επενδύσεις, όπως 
η Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής στην 
Αλεξανδρούπολη, αναφέρθηκε ο βου-
λευτής της Νέας Δημοκρατίας, Χρή-
στος Δερμεντζόπουλος.

Όσον αφορά το αναπτυξιακό σχέ-
διο, υπενθύμισε ότι αυτό περιλαμβά-
νει περισσότερα από 360 έργα, προ-
ϋπολογισμού 6,8 δισ. Ευρώ, ενώ για 
τη Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής στην 
Αλεξανδρούπολη είπε ότι η επένδυ-
ση, ύψους 400 εκατ. ευρώ, θα δημι-
ουργήσει στο στάδιο της κατασκευής 
της 800 θέσεις εργασίας και κατά τη 
λειτουργία της 100 μόνιμες.   

Πρόσθεσε ότι στόχευση της κυ-
βέρνησης για την περιοχή είναι ένα 
μείγμα πολιτικής που αξιοποιεί ανα-
πτυξιακά εργαλεία, λύνει χρόνια προ-
βλήματα και αναβαθμίζει υποδομές, 
ενώ ταυτόχρονα προωθεί αναγκαί-
ες μεταρρυθμίσεις, με στόχο πάντα η 
ανάπτυξη να «περνάει» στους πολίτες, 
αφού δεν έχει νόημα μια περιοχή να 
εξελίσσεται, αλλά οι κάτοικοί της να 
μένουν στάσιμοι. 

 

Το νέο επενδυτικό τοπίο στη Θρά-

κη και το by-pass του Βοσπόρου

Νέο ελκυστικό επενδυτικό τοπίο 
έχει διαμορφωθεί στη Θράκη, η οποία 
προβάλλει ως παράγοντας σταθερό-
τητας και ασφάλειας, σε μια περίοδο 
που τα θεμέλια της παγκόσμιας οικο-
νομίας έχουν κλονιστεί και οι επεν-
δυτές αναζητούν ηρεμία για να το-
ποθετήσουν τα κεφάλαιά τους. Την 
πεποίθηση αυτή εξέφρασε ο Ιωάννης 
Κιρκινέζης, διευθυντής επιχειρηματι-
κής ανάπτυξης της Hill International. 

Υπενθύμισε ότι η Περιφέρεια Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης δι-
αθέτει πέντε βιομηχανικές περιοχές, 
δύο βιομηχανικά πάρκα, επτά συνο-
ριακές εισόδους (δύο προς ανατολάς 
και πέντε προς τα Βαλκάνια), εύρω-
στη πανεπιστημιακή κοινότητα, τρία 
λιμάνια και δύο αεροδρόμια, ενερ-
γειακή αυτάρκεια, FSRU (προσεχώς 
δύο), άμεση ή κοντινή πρόσβαση σε 
πρώτες ύλες για τη βιομηχανία, ασφά-
λεια,  φορολογικά κίνητρα και δυνα-
τότητες συνδυασμένων μεταφορών, 
που επιτρέπουν την παράκαμψη του 
Βοσπόρου.

«Δυνητικά η Θράκη μπορεί να εξε-
λιχθεί σε by- pass του Βοσπόρου, με 
τα όποια τεράστια οικονομικά και γε-
ωστρατηγικά οφέλη προκύπτουν από 
αυτό, για τη Θράκη και ολόκληρη χώ-
ρα» σημείωσε και συμπλήρωσε πως 
και το μοναδικό μοντέλο πολυπολιτι-
σμικότητας και αρμονικής συνύπαρξης 
πληθυσμών με διαφορετικά χαρακτη-
ριστικά στην περιοχή μπορεί να απο-
τελέσει από μόνο του αναπτυξιακό 
δυναμικό και γέφυρα με γειτονικές 
αγορές και χώρες. 

Προοπτική για ένα ισχυρό 
αναπτυξιακό σοκ

Σημαντική δουλειά για την ανά-
πτυξη της Θράκης γίνεται τα τελευ-
ταία χρόνια και ιδίως μετά το 2019, 
με επίλυση χρόνιων προβλημάτων και 
προώθηση σημαντικών έργων υποδο-
μής, σύμφωνα με τον πρόεδρο του 
Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμε-
λητηρίου Ροδόπης, Αντώνη Γραβάνη, 
ο οποίος εξέφρασε την πεποίθηση ότι 
το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανασυγκρό-
τησης, σε συνδυασμό με τον διαρκώς 
αναβαθμιζόμενο γεωπολιτικό ρόλο 
της περιοχής, αποτελούν «ιστορική 
ευκαιρία για την περιοχή, για να δημι-
ουργηθεί πραγματικό ισχυρό αναπτυ-
ξιακό σοκ στην Περιφέρεια».

Χαρακτήρισε ως πολύ σημαντική 
πολιτική απόφαση το μεταφορικό ισο-
δύναμο, που έρχεται -όπως είπε- να 
καλύψει αδικίες δεκαετιών ως προς 
το κόστος μεταφορών για τις επιχει-
ρήσεις της περιοχής, ενώ ζήτησε να 
ενισχυθεί το υπάρχον δίκτυο του ΔΕΔ-
ΔΗΕ, καθώς στις Βιομηχανικές Πε-
ριοχές σήμερα υπάρχουν μικρές και 
μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις, 
που θέλουν, αλλά δεν μπορούν να 
επενδύσουν για να αξιοποιήσουν τις 
ΑΠΕ, καθώς η συνδεσιμότητα με το 
δίκτυο χωλαίνει. Πρόσθεσε ότι ο νέος 
αναπτυξιακός νόμος είναι ένα πολύ 
σημαντικό εργαλείο, που έρχεται να 
διορθώσει αστοχίες και παθογένειες 
ετών (ο προηγούμενος νόμος, του 
2016, αποδείχτηκε εκ του αποτελέ-
σματος τραγικός, όπως είπε, καθώς 
από τις 300 επιχειρήσεις ολοκλήρω-
σαν επενδύσεις μόνο έξι), ενώ ζήτη-
σε επαναφορά του μέτρου για 12% 
επιδότηση μισθολογικού κόστους. Εί-
πε τέλος, ότι η ανάπτυξη πρέπει να 
αφορά όλη την Περιφέρεια Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς 
και άλλες περιοχές, όπως η Κομοτηνή 
(που διαθέτει τη μεγαλύτερη ΒΙΠΕ της 

Βόρειας Ελλάδας, την έδρα του ΔΠΘ 
και άμεση πρόσβαση στη βουλγαρική 
ενδοχώρα και από εκεί στην Ευρώ-
πη), έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα.

 
Νέο ηχηρό μήνυμα Μενέντεζ για 

Αλεξανδρούπολη

Τη σημασία της Ανατολικής Με-
σογείου στο επίκεντρο παγκόσμιων 
προκλήσεων αλλά και επικίνδυνων 
ηγετών ανέδειξε ο πρόεδρος της Επι-
τροπής Εξωτερικών Σχέσεων της αμε-
ρικανικής Γερουσίας, Μπομπ Μενέ-
ντεζ, σε μήνυμά του που μεταδόθηκε  
στο 1ο Φόρουμ Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης.

«Η Ανατολική Μεσόγειος αντιμε-
τωπίζει πολλές προκλήσεις στο ση-
μερινό μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό 
τοπίο. Από την απειλή της κλιματικής 
αλλαγής και την ανάγκη για ενεργει-
ακή ασφάλεια έως τους επικίνδυνους 
ηγέτες στη γειτονική Τουρκία ή τη Ρω-
σία. Αλλά η Ανατολική Μεσόγειος εί-
ναι επίσης μια πολλά υποσχόμενη πε-
ριοχή», τόνισε ο κ. Μενέντεζ, ο οποίος 
περιέγραψε την Αλεξανδρούπολη ως 
«σημαντικό αμυντικό κόμβο των ΗΠΑ 
και του ΝΑΤΟ», που τώρα μετατρέπε-
ται «σε ενεργειακό κόμβο με μια νέα 
εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού 
αερίου». Δήλωσε, ακόμη, περήφα-
νος για τη στάση του υπέρ της στε-
νής σχέσης Ελλάδας – ΗΠΑ. «Ως γιος 

προσφύγων ο ίδιος, που ήρθαν στις 
Ηνωμένες Πολιτείες σε αναζήτηση 
μιας καλύτερης ζωής, έχω μια βαθιά 
εκτίμηση για την ελληνοαμερικανική 
κοινότητα, τα απίστευτα επιτεύγματα 
και τη συνεισφορά της», είπε.

Ο κ. Μενέντεζ αναφέρθηκε και στη 
δυνατότητα της Ελλάδας να παρά-
γει ανανεώσιμη ενέργεια και, μάλι-
στα, σημείωσε ότι έχει μιλήσει με την 
υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Τζέ-
νιφερ Γκράνχολμ, για συγκεκριμένα 
σχέδια που θα συμβάλουν προς αυτή 
την κατεύθυνση και δεσμεύθηκε πως 
θα συνεχίσει να ασκεί πίεση, ώστε 
να ευοδωθούν «προσπάθειες που θα 
ωφελήσουν την ασφάλεια, καθιστώ-
ντας την περιοχή λιγότερο εξαρτημέ-
νη από ορυκτά καύσιμα από τη Ρωσία 
και άλλα απολυταρχικά καθεστώτα».

Πάιατ: Τίποτε πιο 
«μεταμορφωτικό» από 
αυτό που συμβαίνει στην 
Αλεξανδρούπολη

Στον πολύ σημαντικό ρόλο που 
αποκτά η Αλεξανδρούπολη, τόσο ως 
περιφερειακός ενεργειακός παίκτης, 
όσο και ως πύλη ασφάλειας και συ-
νεργασίας στην ευρύτερη περιοχή, 
αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εξωτε-
ρικών των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ, αρμό-
διος για θέματα ενεργειακών πόρων.

Εξέφρασε την ευχαρίστησή του 

για το πόσο σημαντικό ρόλο διαδρα-
μάτισαν τα ενεργειακά θέματα και ο 
ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακού 
κόμβου, κατά την πρόσφατη επίσκεψη 
του Αμερικανού υπουργού Εξωτερι-
κών, Αντονι Μπλίνκεν, στην Αθήνα. Σε 
ό,τι αφορά την εικόνα που παρουσι-
άζει ο διαρκώς εξελισσόμενος ρόλος 
της Ελλάδας στον ενεργειακό τομέα, 
πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο 
«μεταμορφωτικό» από αυτό που συμ-
βαίνει σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.

Ο κ.Πάιατ αναφέρθηκε στον Δια-
δριατικό Αγωγό (TAP) και στη συναί-
νεση που υπάρχει ως προς το πόσο 
κρίσιμα σημαντικό ήταν το γεγονός 
ότι το πρότζεκτ ολοκληρώθηκε εγκαί-
ρως και ότι είχε ήδη σχηματιστεί μια 
σημαντική υποδομή αγωγών και δι-
ασυνδετήριων αγωγών, ακριβώς τη 
στιγμή που ο Βλαντιμίρ Πούτιν άρχισε 
να χρησιμοποιεί τους ρωσικούς ενερ-
γειακούς πόρους ως όπλο.

Αυτό, πρόσθεσε, διασφάλισε ανθε-
κτικότητα στην ΕΕ και επέτρεψε στην 
Ευρώπη να «πλοηγηθεί» επιτυχώς κα-
τά τον χειμώνα, δείχνοντας ταυτόχρο-
να στο Κρεμλίνο ότι δεν στέφθηκε με 
επιτυχία η προσπάθεια να χρησιμο-
ποιήσει την ενέργεια ως όπλο, για να 
διασπάσει τη Διατλαντική κοινότητα 
και να μειώσει την αλληλεγγύη προς 
τους Ουκρανούς.
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Η 
Τρίτη ηλικία είναι η αρχή μιας και-
νούργιας περιόδου ζωής του αν-
θρώπου.

Στη χώρα μας τα πράγματα είναι 
κάπως διαφορετικά. Εμείς οι Έλλη-
νες βιώνουμε ακόμη την Τρίτη ηλι-

κία στη ... σωστή της διάσταση...., τα γεράματα, 
βρίσκοντας τα ... ΚΑΠΗ δυστυχώς να είναι η πιο 
ιδανική λύση, αν και θα μπορούσαν να λειτουρ-
γήσουν καλύτερα αν λάμβαναν μέρος σ' αυτά και 
οι νέοι, ώστε να μη ... γκετοποιούνται.

Η ζωή δεν τελειώνει στη σύνταξη, ούτε και 
πως αρχίζει στα... εξήντα πέντε.

Η στιγμή της σύνταξης σημαίνει πως αρχίζει 
μία άλλη περίοδος ζωής, σημαίνει την έναρξη της 
περιόδου της Τρίτης ηλικίας και όχι πως η ζωή 
τελειώνει με τη σύνταξη.

Δεν είναι κανείς στο «περιθώριο». Μπορεί και 
προσφέρει πολλά ο άνθρωπος της Τρίτης ηλικίας 
με εθελοντική εργασία.

Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι «Ταμεία γνώ-
σεων».

Καμία μοντέρνα μηχανή δε μπορεί να υποκα-
ταστήσει τον πατροπαράδοτο ρόλο του παππού 
και της γιαγιάς.

Η ηλικία των 65 ετών, σύμφωνα με τους επι-
στήμονες σήμερα δε μπορεί να θεωρηθεί «γερα-
σμένη», αλλά «μέση ενηλικίωση».

Η Τρίτη ηλικία ξεκινά, σύμφωνα πάντα με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στα 75 και φτά-
νει έως τα 90, οπότε και αρχίζουν τα γηρατειά.

Η πραγματικότητα της γήρανσης του Παγκό-
σμιου πληθυσμού έχει αλλάξει κατά πολύ σήμε-
ρα, αφού μπροστά από 100 και πλέον χρόνια, ο 
μέσος όρος ζωής ήταν 47 χρόνια.

Το θέμα όμως σήμερα είναι οι μακροζόντες να 
ζουν καλά και όχι πώς να ζουν πολύ...

***
Καύση νεκρών και όχι ταφή;
Η καύση στοιχίζει 10 φορές λιγότερο από 

την ταφή.
Ένας άλλος βασικός λόγος είναι ο υπερ-

κορεσμός των νεκροταφείων, η μόλυνση του 
υδροφόρου ορίζοντα, ο κίνδυνος εξάπλωσης 
μολυσματικών ασθενειών, αλλά και η εμπορική 
εκμετάλλευση του νεκρού.

Είμαστε όμως έτοιμοι να εφαρμό-
σουμε και τη μέθοδο της ευθανασίας 
στους ανθρώπους μας; Μπορούμε 
να είμαστε σίγουροι ότι ο άρρω-
στος - φυτό δεν θα δώσει σημεία 
ζωής; Μήπως όλα αυτά τα κάνου-
με για την αφαίρεση οργάνων για 
μεταμόσχευσή;

Μήπως θέλουμε την ευθανασία 
μόνο και μόνο για να απαλλαγούμε από 
το συναισθηματικό και οικονομικό βά-
ρος της συντήρησής τους στη ζωή;

Μήπως πρέπει να αφήνουμε στο 
Θεό την απόφαση για τη ζωή μας;

Η εκκλησία είναι αντίθετη προς οποιαδήπο-
τε μορφή αφαίρεσης, είτε πρόκειται για άμβλω-
ση, είτε για αυτοχειρία ή ευθανασία. Τη ζωή την 
παίρνει και τη δίνει μόνο ο Θεός. Ο άνθρωπος 
δεν πρέπει να επεμβαίνει στο θέλημα του Θεού.

Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ο ασθενής 
- φυτό δεν θα δώσει σημεία ζωής;

Ευθανασία, λύτρωση, ή ... τραγικό λάθος;
Καύση νεκρών, υπέρ ή κατά;

***
Το ποδήλατο στην πόλη μας έχει γίνει εξαιρετι-

κά δημοφιλές, ειδικά με τους ποδηλατόδρομους, 
το οποίο ως εναλλακτικό μέσο μεταφοράς, συν-
δυάζει το μηδενικό κόστος με τη σωματική άσκη-
ση και την περιβαλλοντική φιλική μετακίνηση.

Καιρός στροφή προς το ποδήλατο.
***

Προβλέπω ένα δύσκολο χειμώνα να περάσει 
και φέτος το ελληνικό νοικοκυριό με τη μεγάλη 
οικονομική κρίση που υπάρχει.

Η ακρίβεια σε βασικά είδη κατανάλωσης φέρ-
νει σε απόγνωση τους οικονομικά αδύνατους. 
Γι' αυτό και πρέπει να μπει κάποιο φρένο στην 
εγχώρια κερδοσκοπία. Όχι στα φαινόμενα εκ-
μετάλλευσης.

Σίγουρα και δεν ευθύνονται για το συνεχιζό-
μενο ανατιμητικό κύμα στην αγορά οι αγρότες, 
που πολλά οπωροκηπευτικά προϊόντα έχουν ξε-
φύγει από τον κυβερνητικό έλεγχο. Πρέπει να λει-
τουργήσει επιτέλους ένα ενιαίο τιμολόγιο για τα 
οπωροκηπευτικά, από τον παραγωγό μέχρι τον 
καταναλωτή. Γιατί αν υπάρχει τιμολόγιο του πα-

ραγωγού, θα είναι γνωστή η τιμή εκκίνη-
σης του προϊόντος κι' έτσι μπορεί να 

ελεγθεί η διαμόρφωση των ενδιά-
μεσων και της τελικής τιμής προς 
τον καταναλωτή, με την προϋπό-
θεση βέβαια ότι τα τιμολόγια θα 
είναι ειλικρινή...

***
Η χώρα μας δεν έχει ανάγκη από 

νέα κόμματα. Έχει χορτάσει από τα ΘΑ 
... Άλλωστε τα κόμματα είναι εθελο-
ντικές ενώσεις προσώπων και θα 
πρέπει να αντιληφθούν ότι η δημο-
κρατία έχει νόμους που θα έπρεπε 

να εφαρμόζονται και στη χώρα μας.
Ο κάθε υπουργός πρέπει να είναι στη συνεί-

δηση του κόσμου ως το παιδί του λαού.
Οι βουλευτές και των άλλων κομμάτων να 

πηγαίνουν στις συνεδριάσεις των οργάνων των 
κομμάτων της αντιπολίτευσης. Δεν πρέπει να εί-
ναι «μαντρωμένοι» στο κόμμα... Μη ξεχνάμε ότι 
ο λαός είναι αυτός που τραβάει το κουπί.

Δυστυχώς, όταν έρχεται η ώρα να ψηφίσει, 
το ίδιο κόμμα ψηφίζει ακόμα κι' αν πρόκειται να 
το μετανιώσει πικρά αργότερα.

Η πολιτική οικογενειοκρατία εξακολουθεί να 
κρατάει τα «σκήπτρα» της παράδοσης που θέλει 
τους γόνους των πολιτικών να διαδέχονται τα 
κοινοβουλευτικά έδρανα.

Συμφωνώ με όσους λένε πως πρέπει επιτέ-
λους να ανανεωθεί η Ελλάδα...

Διαφωνώ με τα ... καρτέλ των πολιτικών και να 
σταματήσει το «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει»...

Τα αυτοκίνητα, ύστερα από ένα χρονικό διά-
στημα περνάνε από ΚΤΕΟ. Μήπως θα πρέπει να 
περνάνε ΚΤΕΟ και οι πολιτικοί μας; Εγώ θα την 
έλεγα «απόσυρση»..

***
Στα δικά μου χρόνια το σχολείο «δούλευε» 

έξι μέρες την εβδομάδα και το Σάββατο. Σήμε-
ρα τα σχολεία λειτουργούν σε πενθήμερη βάση.

Αυτή η μεγάλη διαφορά στο σύνολο των ετή-
σιων μειωμένων ημερών διδασκαλίας σήμερα, 
κάνει τους μαθητές να στρέφονται στην Παρα-
παιδεία για να αποδώσουν, αφού το σχολείο 
κατάντησε ρουτίνα... Δεν σημαίνει αυτό πως οι 

μαθητές σήμερα κάθονται πιο πολύ. Απλώς βρί-
σκονται κάθε τόσο στους δρόμους -στα φρο-
ντιστήρια- για να μάθουν αυτά που δε μπορεί η 
Παιδεία να τους προσφέρει.

Κατά τα άλλα έχουμε «δωρεάν Παιδεία».
***

Η αιμοδοσία είναι μια μορφή μεταμόσχευσης, 
αφού το αίμα μέσω μετάγγισης περνά σε ένα άλ-
λο σώμα συνανθρώπου μας με σκοπό την προ-
σφορά ζωής τις περισσότερες φορές.

Το αίμα σίγουρα και δεν είναι βιομηχανικό 
προϊόν και προσφέρεται μόνο από τον άνθρω-
πο για τον άνθρωπο. Άλλωστε είναι πράξη θεϊκή, 
είναι μίμηση Χριστού. Ο Χριστός με την προσφο-
ρά τού αίματός Του στο «σταυρικό θάνατο» χά-
ρισε στον κόσμο την αθανασία. Το ίδιο κι' εμείς 
πρέπει να κάνουμε. Χαρίζοντας λίγο αίμα στον 
συνάνθρωπό μας, του χαρίζουμε την ελπίδα για 
μια καλύτερη ζωή.

Η προσφορά αίματος είναι πολιτισμός, είναι 
υπόθεση ζωής γι' αυτόν που το έχει ανάγκη. Για 
τον αιμοδότη, η αιμοδοσία είναι ακίνδυνη και 
ανώδυνη.

***
Το 1940 ο πληθυσμός της χώρας μας ήταν 

7.344.800 άτομα και οι πολύτεκνες οικογένειες 
πάνω από 5 παιδιά 165.000.

Σήμερα οι οικογένειες με 5 παιδιά έχουν σχε-
δόν εξαφανιστεί. Είναι μόλις 3.500 οικογένειες.

Ο πρώτος κυβερνήτης της χώρας μας ο Ιω-
άννης Καποδίστριας είχε 11 παιδιά.

Ο Μακρυγιάννης είχε επίσης 11 παιδιά.
Ο Θεόδ. Κολοκοτρώνης είχε άλλα 11 αδέλφια.
Ο Ελευθ. Βενιζέλος ήταν το 9° παιδί, ενώ ο 

ίδιος είχε 9 επίσης παιδιά.
Δυστυχώς σήμερα η χώρα μας αντιμετωπίζει 

οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του 1991 

ο αριθμός των γεννήσεων ήταν μεγαλύτερος του 
αριθμού των θανάτων μόνο κατά 0,6%.

Και παλαιότερα έγραψα πως η χώρα μας κα-
τάντησε μια χώρα γερόντων. Ο πληθυσμός στη 
χώρα μας αυξάνεται μόνο κατά 0,50 %. Δύο ερ-
γαζόμενοι συντηρούν ένα συνταξιούχο.

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Σχόλια και γεγονότα

Με αλάτι και πιπέρι
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ΕΟΔΥ: 95 νέοι θάνατοι από κορονοϊό, 
αυξάνεται η θετικότητα της γρίπης

Σύμφωνα με τα νεότερα 
στοιχεία του ΕΟΔΥ, ο αριθμός 
των ασθενών που νοσηλεύο-
νται διασωληνωμένοι με κορο-
νοϊό είναι 101, ενώ 95 πέθα-
ναν μέσα σε 7 ημέρες.

Συνοπτικά την εβδομάδα 
07/2023:

Γριπώδεις συνδρομές (ανε-
ξαρτήτως παθογόνου)

✓ καταγράφηκε μείωση σε 
σχέση με την προηγούμενη 
εβδομάδα στην κοινότητα

✓ η μείωση αφορούσε σε 

όλες τις ηλικιακές ομάδες, 
εκτός από την ομάδα 0-4 ετών, 
στην οποία δεν παρατηρήθηκε 
μεταβολή στη συχνότητα των 
γριπωδών συνδρομών

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη 

COVID-19
✓ η θετικότητα στο σύνολο 

των ελεγχθέντων δειγμάτων 
ήταν στα ίδια επίπεδα με την 
προηγούμενη εβδομάδα

✓ ο αριθμός των εισαγω-
γών για COVID-19 παρουσί-
ασε αύξηση

✓ ο αριθμός των νέων δι-
ασωληνώσεων παρουσίασε 
μείωση

✓ ο αριθμός των ασθενών 
με λοίμωξη COVID-19 που νο-
σηλεύονται διασωληνωμένοι 
είναι 101

✓ καταγράφηκαν 95 θάνα-
τοι με διάμεση ηλικία τα 86 έτη 
(εύρος 48-102)

✓ η υπο-παραλλαγή ΒΑ.5 
είναι η συχνότερη υπο-παραλ-
λαγή της Όμικρον

✓ η υπο-παραλλαγή BQ.1.1. 
είναι η συχνότερη υπο-παραλ-
λαγή της ΒΑ.5

✓ συχνότερη υπο-παραλ-
λαγή της BA.2 παραμένει η 
BA.2.75 (44%), ακολουθού-

μενη από την υποπαραλλαγή 
XBB.1.5 (33% ) και την υπο-
παραλλαγή CH.1.1 (19%)

✓ η επιτήρηση του ιικού 
φορτίου στα αστικά λύματα 
έδειξε αύξηση της κυκλοφο-
ρίας του ιού SARSCoV2 σε 3 
από τις 10 περιοχές που ελέγ-

χθηκαν
Ιός της γρίπης
✓ η θετικότητα για γρίπη 

στην κοινότητα παρουσίασε 
αύξηση

✓ καταγράφηκαν 3 νέα σο-
βαρά κρούσματα εργαστηρι-
ακά επιβεβαιωμένης γρίπης 
με νοσηλεία ΜΕΘ, ενώ κατα-
γράφηκαν 2 νέοι θάνατοι την 
εβδομάδα 07/2023

✓ από την εβδομάδα 

40/2022 έως και την εβδο-
μάδα 07/2023 νοσηλεύτηκαν 
64 άτομα με γρίπη σε ΜΕΘ 
και καταγράφηκαν 21 θάνατοι

✓ το ίδιο διάστημα κατα-
γράφηκαν στα δύο κέντρα 
αναφοράς γρίπης 274 δείγ-
ματα θετικά για ιούς γρίπης 
(δείγματα sentinel και νοσο-
κομειακά δείγματα), εκ των 
οποίων 267 (97%) ήταν στε-
λέχη τύπου Α και 7 (3%) ήταν 

στελέχη τύπου Β
✓ από τα 266 στελέχη τύ-

που Α που υποτυποποιήθη-
καν, 251 (94%) ταξινομήθηκαν 
στον υπότυπο Α(Η3Ν2) και 15 
(6%) στον υπότυπο Α(Η1Ν1)
pdm09

Αναπνευστικός συγκυτιακός 
ιός – RSV

✓ η θετικότητα ήταν στα 
ίδια επίπεδα με την προηγού-
μενη εβδομάδα

ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΟΔΥ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ 95 ΝΕΟΙ 
ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΚΟΡΟΝΟΪΟ 
ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΠΟ ΓΡΙΠΗ    
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Το Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ του 
Δήμου Διδυμοτείχου διοργανώνει 
την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 
καρναβαλικό party, στο πλαίσιο 
των προγραμματισμένων εκδηλώ-
σεων την περίοδο των Αποκριών.

Η συγκέντρωση θα γίνει στις 
16:00 στον αύλειο χώρο του Δη-
μαρχιακού Μεγάρου Διδυμοτεί-
χου. Ο Δήμος Διδυμοτείχου σας 
προσκαλεί να συμμετάσχετε με 
την ομάδα σας στο αποκριάτι-
κο event της πόλης που θα λά-
βει χώρα στην οδό Βενιζέλου και 
την πλατεία Διδυμοτείχου όπου 
θα υπάρχουν πολλές εκπλήξεις 
για τους μικρούς και μεγάλους 
φίλους.

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμε-
τοχή μπορούν να καλέσουν στο 
6940938460 (Σπύρος) και στο 
6983395005 (Στέλλα).

Σήμερα Παρασκευή 
24 Φεβρουαρίου 

Καρναβάλι στο Διδυμότειχο
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 SUDoKU

5 9 1

3 4 9

6 5 2 7 3

6 4 3

9 4

8 7 9

7 9 3 1 5

6 7 2

4 2 1

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.69)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Feb 23 08:47:05 2023 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.64)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Feb 22 08:36:09 2023 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

6 3

8 5 3 9

7 2 8 5 6

3 6 7 2

8

8 3 7 9

2 7 9 4 8

1 3 7 2

9 6

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.46)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Feb 23 08:47:06 2023 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία
 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

 -Ένας δημόσιος υπάλληλος κάθεται στο γρα-

φείο του και μέσα στη βαρεμάρα του αποφασίζει 

να καθαρίσει επιτέλους τα ντουλάπια του.

-Βγάζοντας ένα σωρό φακέλους φυλλάδια από 

πιτσαρίες και άχρηστα χαρτιά, βλέπει μπροστά του 

ένα λυχνάρι μέσα στη σκόνη.

Ωραία αντίκα! Θα το πάρω να το βάλω πά-

νω από το τζάκι του σπιτιού μου σκέφτεται και το 

παίρνει μαζί του.

-Στο σπίτι εκεί που το καθαρίζει από τη σκόνη και 

το γυαλίζει ξαφνικά ένα τζίνι πετάγεται μπροστά του.

– Μπορείς να πραγματοποιήσεις 3 ευχές σου… 

του λέει το τζίνι.

– Θέλω μία μπύρα και δυο πίτες με γύρο αμέ-

σως τώρα!

Πριν προλάβει να τελειώσει εμφανίζονται μπρο-

στά του δυο λαχταριστά τυλιχτά σουβλάκια και ένα 

τεράστιο ποτήρι κρύα μπύρα.

Αφού τα καταβροχθίζει, λέει:

– Τώρα θέλω να βρεθώ σε ένα τροπικό νησί με 

πανέμορφες γυναίκες!

– Μάλιστα, λέει το τζίνι.

Αμέσως βρίσκεται σε ένα νησί με πανέμορφες 

μελαχρινές να τον περιτριγυρίζουνε  

Σκέφτεται λοιπόν και την τρίτη του επιθυμία 

προσεκτικά, και λέει:

– Θέλω να μη δουλέψω ποτέ ξανά στη ζωή μου!

-Η ευχή σας διαταγή μου απαντά το τζίνι.

Και ξαφνικά ο δημόσιος υπάλληλος βρίσκεται 

πάλι στο γραφείο του…!

* * * * * *

Δυο κότες βλέπουν με τα μικρά τους τηλεόραση.

Κάποια στιγμή το ζευγάρι που παίζει στην ταινία 

κάθεται στο τραπέζι για το γεύμα που περιλαμβάνει 

κοτόπουλο ψητό.

Τότε η μια κότα λέει στην άλλη:

– Αλλαξε το χρυσή μου σε παρακαλώ, δεν θέλω 

τα παιδιά να βλέπουν θρίλερ!

 ΜΕΜΕS

 σταυρολεξο

Οριζόντια
1. Ακολουθεί το "επ' ώμου".
3. Σ' αυτήν και η Ιαπωνία.
6. Μαρία… σε μπουκάλι.
7. Επιτατικό μόριο (αρχ.).
8. Τα έχει το… κόλπο.
10. Περιεχόμενο… σάκου.
11. Προδίδει… κόρακα.
12. Τώρα λέγεται Στρατονομία (αρχικά).
13. Αρχικά κρατικής μας ορχήστρας.
14. Δύο από μια… πηγή.
16. Στοιχειοθήκη τυπογραφείου.
18. Πιάνει… αναμμένα κάρβουνα.
20. Θεός των Σουμερίων.
22. Στο στίβο γίνεται και σε μήκος.
23. Αρχικά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
24. Ακτογραφικός όρος.
25. Αμερικάνικη μυστική υπηρεσία.
26. Γειτονικά στο αλφάβητο.
27. Υποθετικός σύνδεσμος.
28. Εδώ… κι αυτό (ιδιωμ.).
29. Αυτά παρέα με τα… μέα.
30. Καταδίωξη και σύλληψη ζώων.
31. Μάρκα ελληνικών κασμιριών.

-- Συστατικά --
• 1 ολόκληρη σπάλα χοιρινού (3 με 4 κιλά το πολύ)
• 2 κιλά πατάτες καθαρισμένες και χοντροκομμένες
• 2 κουταλάκια αλάτι
• 2 κουταλάκια πιπέρι
• 1 κούπα ελαιόλαδο
• 3 λεμόνια
• 2 σκελίδες σκόρδο κομμένο σε φετούλες
• λίγο δεντρολίβανο για τις πατάτες

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Κατ’αρχάς, το μυστικό για το καλό χοιρινό είναι να 

πάρουμε μια ολόκληρη σπάλα από το χασάπη και 
να μην την κόψουμε καθόλου. Αν την αγοράσουμε 
από την προηγούμενη μέρα, τότε τη βάζουμε όπως 
είναι στο ψυγείο αλλά ανοίγουμε τη συσκευασία 
της ώστε να παίρνει αέρα το κρέας μας.

• Την ημέρα του τραπεζιού, βγάζουμε τη σπάλα από 
το ψυγείο, την πλένουμε λίγο για παν ενδεχόμενο 
και την ακουμπάμε σε μια επιφάνεια για να την 
ετοιμάσουμε.

• Προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 200 βαθ-
μούς.

• Καθαρίζουμε τις δύο σκελίδες σκόρδου και τις 
κόβουμε σε μικρά κομματάκια. Αν θέλουμε ή αν 
έχουμε μεγάλη σπάλα, βάζουμε και τρίτη σκελίδα 
σκόρδου, αυτά είναι γούστα...

• Έπειτα μπήγουμε ένα μυτερό μαχαίρι μέσα στο κρέ-

ας και στην τρυπούλα που δημιουργείται, χώνουμε 
βαθιά από ένα μικρό κομματάκι σκόρδου.

• Επαναλαμβάνουμε αυτην την ιεροτελεστία συστη-
ματικά για όλα τα κομματάκια σκόρδου που έχου-
με. Προσέχουμε να κατανείμουμε το σκόρδο σε 
όλο τον όγκο του χοιρινού, και από την μία και από 
την άλλη πλευρά, αλλά και στις άκρες. 

• Στη συνέχεια, αλατοπιπερώνουμε καλά το χοιρινό 
σε όλες τις πλευρές του. Σε διάφορες άλλες συ-
νταγές εδώ θα διαβάσετε ότι και καλά του κάνου-
με.. μασάζ. Αλατοπιπέρωμα λέγεται, παιδιά, φαγάκι 
φτιάχουμε, μην τα μπερδεύουμε όλα...

• Καθαρίζουμε και πλένουμε καλά τις πατάτες. Τις 
κόβουμε κυδωνάτες σε μεγάλα κομμάτια και τις 
βάζουμε στην γάστρα στο κάτω μέρος. 

• Αλατοπιπερώνουμε και προσθέτουμε στις πατάτες 
το δεντρολίβανο, το οποίο το τρίβουμε λιγάκι εκεί-
νη τη στιγμή.

• Σε ένα βαζάκι που κλείνει, βάζουμε το ελαιόλαδο 
και το χυμό των λεμονιών. Ανακατεύουμε καλά και 
περιχύνουμε το περισσότερο μείγμα πάνω στις πα-
τάτες. Κρατάμε λίγο για το χορινό.

• Τέλος, πάνω στις πατάτες βάζουμε τη σπάλα, με το 
λίπος προς τα πάνω (δείτε τη φωτογραφία). Πάνω 
στο χοιρινό μας περιχύνουμε το υπόλοιπο μείγμα 
λαδιού-λεμονιού και αν θέλουμε ρίχνουμε λιγάκι 
αλάτι και πιπέρι.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Χοιρινό στη γάστρα με πατάτες, λουκούμι!

Κάθετα

1. Ομάδα της Στοκχόλμης.

2. Θεός του ήλιου των αρχαίων Αιγυπτίων.

3. Ώστε, λοιπόν.

4. Αρχή… σιωπής.

5. Ομηρική ονομασία της θάλασσας.

6. Περιοχή του Πακιστάν.

7. Τα αρχικά της κρατικής ραδιοφωνίας.

9. Το σύμπαν.

11. Η εξωτερική εμφάνιση κάποιου.

12. Παλιά, σιδηροδρομικά αρχικά.

14. Ομάδα φίλων.

15. Φτιαγμένα από εύθραυστο υλικό.

17. Λίγος… αέρας.

18. Συνοδεύει τη… σάρα.

19. Τα αρχικά στρατιωτικής σχολής.

21. Έχει το ευρύχωρο διαμέρισμα.

23. Βασιλιάς της ήταν ο Αιήτης.

25. Λουτρόπολη του Βελγίου.

26. Και Τζια λέγεται.

28. Γάλλων "Ρ".

29. Δικά σου (αρχ.).
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Η Μόνικα Μπελούτσι φαίνε-
ται πως βρήκε τον έρωτα στο 
πρόσωπο του Τιμ Μπάρτον.

Αποκλειστικό δημοσίευμα 
του περιοδικού Paris Match, το 
οποίο και εξασφάλισε μια κοινή 
φωτογραφία της ηθοποιού με 
τον σκηνοθέτη, αποκαλύπτει το 
ειδύλλιό τους.

Στο στιγμιότυπο, φαίνονται 
να περπατούν αγκαζέ στους 
δρόμους του Παρισιού. Το γαλ-

λικό δημοσίευμα κάνει λόγο για 
«έρωτα με την πρώτη ματιά». Αν 
και οι δυο τους είχαν γνωριστεί 
για πρώτη φορά στις Κάννες το 
2006, η μοίρα τους έφερε κο-
ντά τώρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι 
δυο τους ήρθαν πιο κοντά στο 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Lumiere στη Λυών, όπου ο Τιμ 
Μπάρτον παρέλαβε το βραβείο 
από τα χέρια της εντυπωσιακής 

ηθοποιού. Αναφέρεται επίσης, 
πως είναι μαζί τους τελευταίους 
τέσσερις μήνες.

Περαιτέρω λεπτομέρειες για 
το ειδύλλιο δεν έχουν αποκαλυ-
φθεί ακόμα, με το κοινό των δύο 
σταρ να περιμένει την κυκλοφο-
ρία του περιοδικού για να μάθει 
τι συμβαίνει μεταξύ τους.

Τα τελευταία χρόνια, είναι και 
οι δύο ελεύθεροι, με τη Μόνι-
κα Μπελούτσι να χωρίζει το 

2019 από τον καλλιτέ-
χνη, Nicolas Lefebvre 
και τον Τιμ Μπάρτον 
να παίρνει διαζύγιο 
από την Έλενα Μπό-
ναμ Κάρτερ το 2014. 
Αν και μετά τη διάλυ-
ση του γάμου του με 
την ηθοποιό, είχε ακό-
μα μια σχέση, δεν κρά-
τησε για πολύ. Έχουν 
αποκτήσει και οι δύο 
παιδιά. Η Μόνικα Μπε-
λούτσι έχει δύο κόρες 
από τον γάμο της με 
τον Βενσάν Κασέλ και 
ο Τιμ Μπάρτον δύο 
γιους με την Έλενα 
Μπόναμ Κάρτερ.

Η Μαίρη Συνατσάκη έκανε την 
πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση, 
δύο μήνες μετά τον ερχομό του 
πρώτου της παιδιού.

Η  γνωστή 
YouTuber έκανε 
έκπληξη στον Νί-
κο Μουτσινά και 
εμφανίστηκε στο 
πλατό της εκπο-
μπής «Καλό μεση-
μεράκι».

«Είναι η έξοδος 
του μήνα. Έχω φύγει σήμε-
ρα πρώτη φορά πιο μακριά από τα 
έξι μέτρα από το μωρό. Είναι έξω 

στο πάρκινγκ με τον Ίαν», δήλω-
σε αρχικά.

«9 μήνες μέσα, 9 μήνες έξω 
λένε οι σύγχρονες παιδα-

γωγικές μεθόδοι. Σου 
παίρνει 9 μήνες 
για να γίνει αυ-
τή η αποσύνδε-
ση. Αυτό είναι το 
σωστό», συμπλή-

ρωσε, ενώ τόνισε 
πως δεν είχε ποτέ 

στο μυαλό της έντονα 
την ιδέα να αποκτήσει παιδί.

«Η ιδέα να αποκτήσω ένα παιδί 
ήρθε μαζί με τον άνθρωπο, τον Ίαν», 

εξήγησε και συνέχισε: «Αν σκεφτείς 
ότι στο πλασματάκι που έχεις απέ-
ναντί σου πρέπει να φέρεσαι όπως 
θα ήθελες να σου φέρονται, δεν 
νομίζω ότι χρειάζεται να διαβάσεις 
πολλά βιβλία».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για το με-
γάλωμα του παιδιού της, η Μαίρη 
Συνατσάκη εξήγησε πως η ψυχο-
θεραπεία που κάνει όλα αυτά τα 
χρόνια την έχει βοηθήσει σημαντι-
κά. «Εντάξει, καλά τα καταφέρνει η 
Μαιρούλα, αλλά έχει και 14 χρόνια 
ψυχοθεραπείας στην πλάτη», δήλω-
σε κλείνοντας.

Συνατσάκη: «Η ιδέα να αποκτήσω ένα παιδί 
ήρθε μαζί με τον άνθρωπο, τον Ίαν»

Ο 
Ντάνος του 
Survivor στη 
μικρή οθόνη

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος επι-
στρέφει στην τηλεόραση. Η Γη της 
ελιάς τον περιμένει και οι τηλεθε-
ατές είναι έτοιμοι να δουν τον μα-
νιάτη Ντάνο να σουλατσάρει στην 
Αρεόπολη.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος εμπι-
στεύεται για μια ακόμα φορά τον 
Ανδρέα Γεωργίου και λέει το μεγά-
λο «ναι». Την αποκάλυψη έκανε η 
Αφροδίτη Γραμμέλη στο Πρωινό μας.

«Ο Γιώργος Αγγελόπουλος θα 
δώσει σήμερα μια συνέντευξη στον 
Θεοχάρη Ιωαννίδη και στο Night Out. 
Σύμφωνα με πληροφορίες μάλλον θα 
αποκαλύψει ότι θα πάρει μέρος στη 
Γη της Ελιάς του Αντρέα Γεωργίου. 

Επιμένει στη μυθοπλασία και τις πα-
ραγωγές του εξωτερικού, με το κα-
λό να ευχηθούμε», είπε η Αφροδίτη 
Γραμμέλη.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος έχει 
συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν με 
τον Ανδρέα Γεωργίου και τον Κούλη 
Νικολάου στο Τατουάζ του ALPHA. 
Άλλοι τον κατακεραύνωσαν, άλλοι 
τον λάτρεψαν.

O Ανδρέας Γεωργίου είχε δηλώσει 
τότε: «Ο Γιώργος Αγγελόπουλος είναι 
ένας άνθρωπος που μας έκανε κλικ 
και δημιουργήσαμε έναν ρόλο για να 
εκμεταλλευτούμε και την προσωπικό-
τητά του και κάποια χαρακτηριστικά 
του, ιδιότητες, σπορ που κάνει».

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος δεν έχει 
κρύψει την αγάπη του για τον χώρο 
της υποκριτικής και δουλεύει προς 
αυτή την κατεύθυνση. «Είμαι ένας 
άνθρωπος που τον ενδιαφέρει πάρα 
πολύ το αποτέλεσμα στο οτιδήποτε. 
Η αλήθεια είναι ότι ενημερώνομαι 
για τα πάντα, και καλά και αρνητικά.

Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, 
ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει. Δεν με 
έχουν επηρεάσει τα αρνητικά σχό-
λια, δουλεύουμε πολύ σκληρά, πά-
ρα πολλές ώρες -ειδικά εγώ για να 
εγκληματιστώ και γρήγορα», δήλωνε 
ο Γιώργος Αγγελόπουλος μετά την 
είσοδό του στο Τατουάζ.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος μπαίνει 
στη Γη της Ελιάς

Οι πυρετώδεις ετοιμασίες για 
την τελετή στέψης του βασιλιά 
Καρόλου Γ' είναι σε εξέλιξη και 
καθημερινά, έρχονται στη δημο-
σιότητα πληροφορίες για το ποιοι 
από τους Βρετανούς σταρ θα δώ-
σουν το «παρών».

Μπορεί ο Τομ Κρουζ να έχει 
ακυρώσει ολόκληρο γύρισμα για 
να παραβρεθεί στο Westminter 
Abbey στις 6 Μαΐου, αλλά, καλλι-
τέχνες όπως η Αντέλ και ο Εντ Σί-
ραν όχι μόνο δεν ανυπομονούν να 
δουν τον Κάρολο και επίσημα βα-
σιλιά, αλλά αρνήθη-
καν κιόλας να πάνε.

Σύμφωνα με το 
ΟΚ, ο βασιλιάς Κά-
ρολος είχε προτείνει 
στους διοργανω-
τές κάποια ονόματα 
καλλιτεχνών που θα 
ήθελε να παραβρε-
θούν στη συναυλία 
και να τραγουδή-
σουν, ανάμεσα στους 
οποίους ήταν και οι 
παραπάνω.

Ένας εκ των δι-
οργανωτών δήλωσε: 
«Ο βασιλιάς πρότεινε 
κάποια ονόματα και 

η Αντέλ και ο Σίραν ήταν σε αυτή 
τη λίστα. Θα ήθελε πολύ να είναι 
μέρος της συναυλίας».

Η επιθυμία του Καρόλου δεν 
θα πραγματοποιηθεί, αφού τόσο 
ο Σίραν όσο και η Αντέλ αρνή-
θηκαν την επίσημη πρόταση του 
Παλατιού. Κι ενώ ο πρώτος εί-
χε δικαιολογία για την απόρρι-
ψη της πρότασης, η Adele φαί-
νεται ότι δεν δικαιολόγησε την 
άρνησή της. Σύμφωνα με το δη-
μοσίευμα, ο Σίραν θα βρίσκεται 
στο Τέξας για συναυλίες εκείνη 

την περίοδο και δεν μπορεί να 
αλλάξει το πρόγραμμά του, ενώ 
«η Adele απέρριψε την πρότα-
ση χωρίς δικαιολογία. Δεν έχει 
κάτι προγραμματισμένο για τις 7 
Μαίου ενώ δεν θα δώσει καμιά 
συναυλία μετά τις 25 Μαρτίου».

Η ομάδα του Παλατιού προ-
σέγγισε και τους δύο καλλιτέχνες 
αλλά πήραν αρνητική απάντηση. 
«Είναι Τιτάνες της μουσικής βιο-
μηχανίας και είναι και οι δύο Βρε-
τανοί. Είναι κρίμα» ανάφερε πηγή 
στο ίδιο δημοσίευμα.

Στέψη Καρόλου: «Πόρτα» από Αντέλ 
και Εντ Σίραν

Μόνικα Μπελούτσι: Είναι ζευγάρι 
με τον Τιμ Μπάρτον

Showbiz

Αρνήθηκαν να 
τραγουδήσουν 

στην τελετή

«Είμαι έτοιμη για τον ρόλο της γιαγιάς. Είναι ό,τι καλύτερο θα έρθει στη ζωή μας. 
Θα γεμίσει η ζωή μας με κλάματα, με φωνές, με χαρές.» 

Άντζελα Δημητρίου – Τραγουδίστρια 

«Εχω 
14 χρόνια 

ψυχοθεραπείας 
στην πλάτη» 

Γαλλικό 
δημοσίευμα 

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

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

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 06:00

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 06:00

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αλεξ/λη - ΘεΣ/ΝΙΚη: 
06:30 ,08:00, 11:00 , 14.00, 
16.30, 18:45,  22:00
ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 
08:00, 11:00 , 13.00, 
15.30, 17:30,  19:00 , 23:59
Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 
08.00, 11:30 , 16.00, 
18:45, 22:00
ΚΑΒΑλΑ - Αλεξ/ΠΟλη 
02:15 , 10:15, 14:30 ,18:30
ξΑΝΘη -Αλεξ/ΠΟλη 
02.45, 10:45 , 15:10, 19:10
Αλεξ/ΠΟλη - ΦεΡεΣ - ΣΟΥΦλΙ - 
ΔΙΔ/ΧΟ -ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
04:45, 06:30, 08:30, 11:15, 
12:30, 14.30, 15.30, 17:00, 
19:30, 21.30 
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ- ΔΙΔ/ΧΟ- ΣΟΥΦλΙ
-ΦεΡεΣ- Αλεξ/ΠΟλη 
05:45, 07:30, 09:00, 11:30, 
13:30 14:40, 16:30, 18:00, 
19:45
Αλεξ/ΠΟλη -ΣΑΠεΣ- ΚΟμΟΤηΝη
07:45,  09:00, 11:15, 13:00, 
16:00, 18:30, 20:10
ΚΟμΟΤηΝη -ΣΑΠεΣ-Αλεξ/ΠΟλη
07:20,  09:00, 11:00, 12:30, 
14:40,  19:00, 20:10 
Αλεξ/ΠΟλη-ΣεΡΡεΣ
15:00 - 19:30
ΣεΡΡεΣ-Αλεξ/ΠΟλη
15:00 - 19:30

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

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - AEGEAN 
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:05 - 11:30 - 20:50
ΤΡΙΤΗ: 08:05 - 11:30 - 20:50 
ΤΕΤΑΡΤΗ:  11:30 - 20:50
ΠΕΜΠΤΗ:  08:50 - 21:35
ΠΑΡΑΚΕΥΗ: 11:30 - 20:50
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:05 -11:30 - 20:50
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:30 - 20:50 
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ:06:15-09:50- 19:15
ΤΡΙΤΗ:  06:15 - 09:50 - 19:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:50 - 19:15
ΠΕΜΠΤΗ: 06:15 - 09:50 - 19:15
ΠΑΡΑΚΕΥΗ: 09:50 - 19:15

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

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα  09:00
Τρίτη  09:00
Τετάρτη 15:00
Πέμπτη 15:00
Παρασκευή 15:00
Σάββατο 09:00
Kυριακή  15:00
ΣΑμΟΘΡaΚη ΠΡΟΣ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα 16:00
Τρίτη 16:00
Τεταρτη -
Πέμπτη 07:00 - 17:30
Παρασκευή 17:30
Σάββατο  12:00
Kυριακή 17:30

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά
 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100

EKAB  166

Πυροσβεστική  199 

Βλάβες(ΔΕΔΔΗΕ): 8004004000

Βλάβες(ΔΕΥΑΑ): 25510-26046

Βλάβες ΟΤΕ:                  13888

Κ.Ε.Π. Αλεξ/πολης: 25513-50010

Κ.Ε.Π. Φερών:     25553-50101

Αστ.Τμ. Αλεξ/λης 25510 66300

Γραφείο Ταυτοτήτων: 2551066262

Τροχ. Αλ/λης  25510 66395

Δημ. Αλεξ/πολης 25510 64100

Δημ.Εν.Φερων     25555-50070

Γραμμή Δημότη:     25510-22222

Τμήμα Καθ/τητας: 25513-50040

Τμήμα Πρασίνου: 25513-50042

Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων: 

25513-50068 , 25513-50069

Περ/κή Εν/τα Έβρου 25513-50405 

ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ: 25510-26298

ΤΙΕΔΑ:                       25510-28735 

ΔΟΥ Αλεξ/πλης : 25510-89622

Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643

Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222

Νοσ/μείο Αλ/λης 25513-51000

Περ. Εν. Έβρου 25510 36500  

Λιμεναρχείο 25513-56200

Ο.Λ.Αλεξ/λης 25510-26251 

Αεροδρόμιο 25510 89300 

ΕΛΤΑ Αλεξ/λης  25510-41640

ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479

ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844

ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646

ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:    25510-45198 

AEGEAN:              25510-89150  

Αεροδρόμιο:          25510-89300

ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   

Ι.Κ.Α. 25510-84611

ΕΚΑΒ 25510-89370

ΔΕΗ 800-900-1000

ΟΤΕ 25510-56160

ΔΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Ηλιάκη Βιζβύζη 7 & Μαζαράκη ✆2551029367

ΦΕΡΕΣ 
Χατζή Δήμητρα. Τραϊανουπόλεως 3 
✆2555022744

ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 ✆25540 24303

ΔIΔYMOTEIXO
Τσεκούρα Ηρώ (πλατ. Ελευθερίας) 
✆2553023466

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Τσιάτσιου - Γκεντσίδη Δήμητρα Αδριανου-
πόλεως 152 ✆2552025800

αγγελιεσ

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ μου Κριέ, για σήμερα Παρασκευή 
με την Σελήνη να κινείται στο ζώδιο του 
Ταύρου, είσαι αποτελεσματικός και έτοι-
μος να υπερασπιστείς τις αξίες σου, ενώ 
νιώθεις την ανάγκη να περιφρουρήσεις συ-
ναισθηματικά και υλικά εσένα και την τους 
αγαπημένους σου ανθρώπους!!   

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ μου Ταύρε, για σήμερα Παρα-
σκευή με την Σελήνη είναι στο Ζώδιο σου, 
βρίσκεις τρόπους να είσαι το επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος, χωρίς καν να το προσπα-
θήσεις και πάρα πολύ!     

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ μου Δίδυμε, για σήμερα Παρα-
σκευή είσαι αρκετά πιο εσωστρεφής και 
έχεις την ανάγκη να περάσεις μοναχικό 
χρόνο για να το βρεις με το μέσα σου! Ξε-
περνάς φοβίες, ανασφάλειες, άγχη, συ-
νειδητοποιείς όμως, ότι εσύ είσαι αυτός 
που εδώ και καιρό τρέχεις για όλους και 
για όλα! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε μου Καρκίνε, για σήμερα Παρασκευή 
είσαι απόλυτα δυναμικός και έτοιμος να 
βάλεις μπροστά αποφάσεις και να κοιτά-
ξεις την ζωή σου και την πορεία σου! Κα-
νείς δεν μπορεί να σου σταθεί εμπόδιο και 
σήμερα είσαι σε διάθεση να πεις «Όποιος 
κατάλαβε, κατάλαβε, ήρθε η ώρα να πάμε 
παρακάτω»!!    

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ μου Λέοντα, για σήμερα Παρα-
σκευή θα είσαι απόλυτα συγκεντρωμένους 
στους στόχους σου κάνοντας μεθοδικά 
βήματα για να μπορέσεις να τους κάνεις 
πραγματικότητα! Επιμελείσαι την κοινωνική 
σου εικόνα, προβάλλεσαι και καταφέρνεις 
και κερδίζεις την εκτίμηση των ανθρώπων 
γύρω σου!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, για σήμερα Παρασκευή θα 
διαπιστώσεις πως όλοι γύρω σου, σε θαυ-
μάζουν για το οξυδερκές μυαλό σου, για 
το χιούμορ σου και για το πλούσιο επικοι-
νωνιακό σου ταλέντο! Ασχολείσαι με τα 
χόμπι σου και έχεις πολλά ενδιαφέροντα, 
πιθανόν καθόλου συνηθισμένα και η αισι-
οδοξία σου μόλις επανήλθε!

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ μου Ζυγέ, για σήμερα Παρασκευή 
αξιοποιείς το χάρισμα της διαίσθησης και 
της διορατικότητας για να πάρεις σημα-
ντικές αποφάσεις για την ζωή σου! Κάνεις 
δεν μπορεί να σε ξεγελάσει σήμερα, αφού 
πλέον αντιλαμβάνεσαι πλήρως, που ακρι-
βώς βρίσκεσαι, σε όλες τις διαπροσωπικές 
σου σχέσεις και συναναστροφές.  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φίλε μου Σκορπιέ, για σήμερα Παρασκευή 
με την Σελήνη από τον Ταύρο σου δίνεται η 
ευκαιρία να βελτιώσεις κάθε σου διαπρο-
σωπική σχέση και επαφή κι έτσι να νιώσεις 
ξανά ήρεμος, ικανοποιημένος και ασφαλής! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Φίλε μου Τοξότη για σήμερα Παρασκευή 
αναζητάς την επιβράβευση από τους άλ-
λους και για αυτό λόγο, τους εξυπηρετείς 
και τους φροντίζεις! Η αλήθεια είναι, πως 
έχεις αρκετές απαιτήσεις από εσένα και 
είναι σαν να ανταγωνίζεσαι τον ίδιο σου 
τον εαυτό!   

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Για σήμερα Παρασκευή αγαπητέ Αιγόκερε, 
νιώθεις πως όλοι σε αγαπούν και σε θέλουν 
δίπλα τους! Όλα τα φώτα και τα βλέμματα 
θα είναι στραμμένα πάνω σου και σίγουρα 
θα νιώσεις το επίκεντρο της προσοχής και 
ο πρωταγωνιστής της ημέρας! Έχεις εμφα-
νώς βελτιωμένη διάθεση και διάθεση να το 
γλεντήσεις όσο πιο πολύ μπορείς! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε μου Υδροχόε, για σήμερα Παρασκευή 
θα πάρεις βαθιά και ουσιαστική αγάπη από 
κοντινά συγγενικά σου πρόσωπα, αλλά και 
από όλους όσους αγαπάς και έχεις δίπλα 
σου! Προσφέρεις, αλλά και λαμβάνεις πε-
ριποίηση, τρυφερότητα και φροντίδα στην 
οικογένειά σου! 

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ μου Ιχθύ, για σήμερα Παρασκευή 
πολλοί είναι οι άνθρωποι που σε θέλουν 
δίπλα τους και εσύ τους μεταδίδεις με άνε-
ση τις πληροφορίες και τις ιδέες που έχεις, 
γεγονός που προκαλεί τον θαυμασμό τους!

Αγγελία Pizza Chef Αλεξανδρούπολη
Η εταιρεία Ισαακίδης Pizza στην Αλεξανδρούπο-
λη αναζητά προσωπικό για να εμπλουτίσει την 
ομάδα της. Αν είσαι Pizza Chef ή έχεις εμπειρία 
από εργασία σε κουζίνες, στείλε μας το βιογρα-
φικό σου και ετοιμάσου να ενταχθείς στην πιο 
νόστιμη ομάδα της πόλης.

Προσφέρονται οι ακόλουθες θέσεις:

1)Pizza Chef
1)Προσωπικό κουζίνας (μάγειρες, βοηθοί)
Επικοινώνησε άμεσα μαζί μας στο 25310-
27572 ή στο johnisaak8@yahoo.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Στεφανίδου Άννα
Σε περιμένουμε!

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ

Τροφές με σύνθετους 
υδατάνθρακες και 

οφέλη
Ποιες είναι αυτές;
1) Ρεβύθια: Μια πλούσια πηγή μαγνησί-

ου, ασβεστίου, καλίου και σιδήρου, πρωτε-
ϊνών και φυτικών ινών. Ένα φλιτζάνι δίνει 
270 θερμίδες, περίπου 13 γραμμάρια φυ-
τικών ινών και 15 γραμμάρια πρωτεΐνης.

2) Βρώμη: Περιέχει μαγγάνιο, σίδηρο, 
βιταμίνη B και άλλα πολύτιμα θρεπτικά συ-
στατικά. 30 γραμμάρια (δηλαδή 1/2 φλι-
τζάνι) δίνουν περίπου 127 θερμίδες.

3) Γλυκοπατάτα: Είναι πλούσια σε βιτα-
μίνη C και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύ-
στημα. Περιέχει β-καροτίνη που μειώνει τον 
κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Μια 
μικρή γλυκοπατάτα δίνει 112 θερμίδες, 4 
γραμμάρια φυτικών ινών και 2 γραμμά-
ρια πρωτεΐνης.

4) Ψωμί ολικής άλεσης: Μια ιδανική 
επιλογή για ένα σνακ μέσα στην ημέρα. 
Θρεπτικό και βιταμινούχο, το ψωμί ολικής 
άλεσης μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης δια-
βήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακών παθή-
σεων. Μια φέτα δίνει περίπου 61 θερμίδες 
και 2 γραμμάρια φυτικών ινών.

5) Κινόα: Πολύ σημαντικά τα οφέλη της 
κινόα στον οργανισμό μας. 180 γραμμάρια 
κινόα δίνουν περίπου 200 θερμίδες, 8,1 
γρ. πρωτεΐνες και 5,2 γραμμάρια φυτικές 
ίνες. Είναι πηγή φυλλικού οξέος, μαγνησί-
ου, ψευδαργύρου.

6) Φακές: Πρωτεΐνες και φυτικές ίνες 
δημιουργούν τον τέλειο συνδυασμό που 
μειώνει το αίσθημα πείνας. Μια ωραία ιδέα 
είναι να προσθέσετε φακές στη σαλάτα 
σας. Ένα φλιτζάνι μαγειρεμένες φακές δί-
νει 230 θερμίδες, 16 γραμμάρια φυτικών 
ινών και 18 γραμμάρια πρωτεϊνών.

7) Μακαρόνια ολικής άλεσης: Συνδυ-
άστε τα μακαρόνια ολικής άλεσης με μια 
σάλτσα με ντομάτα, σκόρδο, βασιλικό και 
λίγο ελαιόλαδο: ένα πιάτο χορταστικό και 
ιδιαίτερα ωφέλιμο.
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Με το θερμό χειροκρότημα του κό-
σμου στο κλειστό «Ν. Σαμαράς» για 
την μαχητικότητα και την προσπά-
θεια του Άθλου Ορεστιάδας, παρά 
την ήττα 0-3 (22-25, 19-25, 22-25) 
από τον πρωταθλητή Παναθηναϊκό η 
ομάδα μας ολοκλήρωσε με «ψηλά το 
κεφάλι» την ιστορική παρουσία της 
στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας. 
Πλέον οι αθλητές του Θοδωρή Χου-
σίδη ρίχνουν όλο της το ενδιαφέρον 
στο κυριακάτικο ματς «ζωής και θα-
νάτου» πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ 
στο Ηράκλειο.

Η ομάδα μας, που ξεκίνησε το ματς 
με βασικό διαγώνιο τον Βραζιλιάνο 
Ντε Πρα, αντί του Κουβανού Άλμπο 
και αρκετές αλλαγές, προσπάθησε να 
βάλει δύσκολα στους πρωταθλητές 
και να φτάσει στην υπέρβαση. 

Τιμητική βράβευση της πρώτης 
ομάδας του Άθλου Ορεστιάδας

Πριν από τον αγώνα η διοίκηση 
του ΤΑΑ Άθλος Ορεστιάδας τίμησε 
την πρώτη ομάδα της ιστορίας του 
συλλόγου, με τον αντιπρόεδρο της 
ομάδας μας να παραδίδει τις τιμη-
τικές πλακέτες στους αθλητές που 
το 2015 έβαλαν το δικό τους «λιθα-
ράκι» για τη μετέπειτα ιστορική πο-
ρεία της ομάδας μας, από τα τοπικά 
πρωταθλήματα, στην «ελίτ» του αν-
δρικού βόλεϊ: Κωνσταντίνο Ντινού-
δη, Τριανταφυλλίδη Ιωάννη, Καλε-
ντζΊδη Στράτο, Πεχλιβανίδη Χρήστο, 
Τοπαλίδη Δημήτριο, Μαρκίδη Ηλία, 
Ντορντουρα Χριστόφορο, Σαββόγλου 
Μαρίνο, Καζαλτζή Δημήτριο, Μποκα-
λίδη Παναγιώτη, Τελούδη Ιωάννη, και 
Τουκτουκα Κλεάνθη.

Δικαιολογημένα απόντες από την 
βράβευση των συμπαικτών τους ήταν 
οι Ιωάννης Τελούδης, Πεχλιβανίδης 
Χρηστος, Νικόλαος Γεωργαντάς και 
ο Γιάννης Καρδαμανίδης.

Δηλώσεις
Θοδωρής Χουσίδης: «Σήμερα προ-

σπαθήσαμε για το καλύτερο, είμα-
σταν ανταγωνιστικοί και κοντά στο 
σκορ μέχρι το 20, αλλά από κει και 
πέρα η ποιότητα του Παναθηναϊκού 
με τους παίκτες που διαθέτει έκαναν 
τη διαφορά. Εμείς κρατάμε την καλή 
εμφάνιση και έχουμε καλή ψυχολο-
γία. Προσωπικά πρώτος στόχος μιας 
νεοφώτιστης ομάδας στην κατηγορία 
είναι η εξασφάλιση της παραμονής 
της. Φυσικά παίξαμε, όπως πάντα για 
να κερδίσουμε και να προκριθούμε, 

αλλά το μέγεθος του Παναθηναϊκού 
δεν μας άφησε είναι αλήθεια, πολ-
λά περιθώρια για να το πετύχουμε».

Σταύρος Κασαμπαλής: «Αποχαιρε-
τάμε τη διοργάνωση του Κυπέλλου 
με ψηλά το κεφάλι. Προσπαθήσαμε 
να το παλέψουμε όσο μπορούσαμε, 
αλλά αυτές ήταν οι δυνατότητές μας 
κόντρα σε μία πανίσχυρη ομάδα, που 
έχει πολύ καλό αγωνιστικό ρυθμό. 
Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που 
αν και καθημερινή βρέθηκε στο γή-
πεδο και μας συμπαραστάθηκε με τον 
καλύτερο τρόπο.»

1ο σετ: 5-8, 10-16, 18-21, 22-25
2ο σετ: 8-7, 14-16, 17-21, 19-25
3ο σετ: 6-8, 12-16, 19-21, 22-25
*Οι πόντοι του Άθλου Ορεστιάδας 

προήλθαν από 4 άσσους, 30 επιθέ-
σεις, 5 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων 
και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 
4 άσσους, 41 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 
21 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (22-25, 19-25, 22-
25) σε 79'

Α.Σ. ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Θοδω-
ρής Χουσίδης): Γκένοφ 8 (8/15 επ., 
60% υπ. – 30% άριστες), Γκλάντστο-
ουν 9 (6/11 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), 
Ντε Πρα 9 (7/19 επ., 2 μπλοκ), Κα-
σαμπαλής 1 (1/4 επ.), Αλγκούλ 5 (4/8 
επ., 1 μπλοκ), Ριζόπουλος 5 (3/12 επ., 
1 άσσος, 1 μπλοκ, 88% υπ. – 75% 
άριστες) / Βελούδης (λ, 50% υπ. – 
32% άριστες), Τσιουτσιουλούδης, 
Τσολακίδης, Μποζίδης 2 (1/1 επ., 1 
άσσος).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης 
Ανδρεόπουλος): Κόβαρ 9 (7/19 επ., 2 
μπλοκ, 67% υπ. – 56% άριστες), Πε-

τρέας 4 (0/4 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), 
Γιάκομπσεν 1 (1 μπλοκ), Ρανγκέλ 11 
(9/13 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Φρά-
γκος 7 (6/11 επ., 1 μπλοκ, 44% υπ. 
-31% άριστες), Φράγκος 7 (6/11 επ., 
1 μπλοκ, 44% υπ. – 31% άριστες), 
Ερνάντεζ 22 (19/31 επ., 2 άσσοι, 1 
μπλοκ) / Ζήσης (λ, 71% υπ. – 29% 
άριστες), Γεωργίου, Μπάσης.

Volley League 2022-23: Οι διαι-
τητές, το πρόγραμμα και η T.V. 16ης 
αγωνιστικής

Το πρόγραμμα, οι διαιτητές και η 

Τ.V.  όλων των εθνικών πρωτα-

θλημάτων για το διάστημα 24-26 

Φεβρουαρίου 2023:

 Volley League - 16η αγωνιστική
Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 
Γυμναστήριο Δ.Α.Κ. Καλυβιών, 

17.30: Αριστοτέλης Σκύδρας -Μίλων
Διαιτητές: Γεωργιάδης Εμμ., Δα-

νιηλίδου
Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 
Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20.00: Κη-

φισιά - Ολυμπιακός
Διαιτητές: Ονόπας, Αβραμίδης
Γυμναστήριο Αγίου Θωμά, 20.30: 

Παναθηναϊκός - Πήγασος Πολίχνης
Διαιτητές: Βουδούρης, Κουτσής
Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, 

21.30: Π.Α.Ο.Κ. - Φοίνικας Σύρου 
Διαιτητές: Παπαδογούλας, Παπα-

κοσμάς
Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 
Γυμναστήριο Β.Α.Κ. Ηρακλείου, 

19.00: Ο.Φ.Η. -  Άθλος Ορεστιάδας
Διαιτητές: Μυλωνάκης, Τραχαλάκη

Αποκλεισμός από το Κύπελλο Ελλάδας με 
ψηλά το κεφάλι για τον Άθλο Ορεστιάδας

ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΗΤΤΑ ΜΕ 3-0 ΣΕΤ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΑΙ ΤΩΡΑ 
ΣΤΡΕΦΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΦΗ 

Πριν από τον αγώνα η διοίκηση των Εβριτών τίμησε 
την πρώτη ομάδα της ιστορίας του συλλόγου και 
τους παίκτες που το 2015 έβαλαν το δικό τους 
«λιθαράκι» για τη μετέπειτα ιστορική πορεία της

Πριν από τον αγώνα η διοίκηση του ΤΑΑ Άθλος Ορεστιάδας τίμησε την πρώτη 
ομάδα της ιστορίας του συλλόγου και τους παίκτες της του 2015

Πάλεψαν οι παίκτες του Αθλου 
απέναντι στον πρωταθλητή ΠΑΟ

Μετά τις Θράκη Φερών και Ιππο-
κράτη που προκρίθηκαν την προηγού-
μενη Τετάρτη, εισιτήριο για τα προ-
ημιτελικά του θεσμού σφράγισαν οι 
Αλεξανδρούπολη FC, Ορέστης Ορε-
στιάδας, Άρδας Καστανεών και ΑΕ 
Διδυμοτείχου. Υπενθυμίζεται ότι άνευ 
αγώνα προκρίνεται η Καππαδοκία.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Νότιος Όμιλος

Τετάρτη 15/2

Νίκη Απαλού – Θράκη Φερών 3-4 
πεν. (1-1 κανονική διάρκεια, 88' Ρου-
στέμι – 38' Πρίφτης)

Ιπποκράτης – Ποντιακός 6-0 (4 
Τηλέγραφος, 2 Πιλτικάκης)

Τετάρτη 22/2
Εθνικός Αλεξ/πολης – Αλεξαν-

δρούπολη FC 1-5 (45' Αμπραχαμιάν 
– 22' & 55' Παπάζογλου, 35' & 80' 
Κυριζάκης, 72' Πατσιώρας Κ.)

Πρόκριση Άνευ Αγώνα: Καππαδο-
κία

Βόρειος Όμιλος

Τετάρτη 22/2

Ορέστης Ορεστιάδας – Ένωση Οι-
νόης 4-0 (2, 35' & 76' Χρηστούδης, 
12' Παγωνίδης)

Ορφέας Σοφικού – Άρδας Καστα-
νεών 1-2 (57' Κόγιος – 75' Ντινού-
δης, 90+ Καπετανίδης πεν.)

ΑΕ Διδυμοτείχου – Νεοχώρι 1-0 
(25' Τζουμακίδης)

Ολοκληρώθηκε σήμερα η Γ’ φάση του Κυπέλλου ΕΠΣ Έβρου

Αναλυτικά τα 
αποτελέσματα 
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