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Δημοπρατείται το μεγάλο έργο 
“Big Brother” της ΔΕΥΑΑ

39 σταθμοί ελέγχου, ασύρματα συστήματα, πίνακες αυτοματισμού και νέα 
όργανα μέτρησης για την παρακολούθηση των διαρροών, της ποιότητας και 

της τιμολόγησης του νερού � 5

Το ιατροδικαστικό πόρισμα για τα 
θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη

55 οι νεκροί που έχουν ταυτοποιηθεί. Ποιες απαντήσεις θα δώσουν 
τα μαύρα κουτιά των τρένων . Συγκλονίζει πρώην διευθυντής 

ασφαλείας ΟΣΕ για Τέμπη «Από το 2020 δεν μπαίνω σε τρένο»
� 10

Ο Μίλτος Τεντόγλου 
πρωταθλητής 

Ευρώπης για τρίτη 
φορά !

Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο 
στον τελικό του μήκους στο 

ευρωπαϊκό κλειστού στίβου της 
Κωνσταντινούπολης

� 16

Δράσεις Πρόληψης 
από “Το Χαμόγελο 
του Παιδιού” στο 

Διδυμότειχο

Eκπαιδευτικά προγράμματα για 
θέματα όπως ενδοσχολική βία 
και τον εκφοβισμό, την ασφαλή 
πλοήγηση στο διαδίκτυο και τον 
εκφοβισμό μέσω ηλεκτρονικών 

μέσων, τις εξαφανίσεις, την 
κακοποίηση

� 6

Πορεία πένθους αλλά και οργής Πορεία πένθους αλλά και οργής 
στην Αλεξανδρούποληστην Αλεξανδρούπολη

Διδυμότειχο: Ξεκίνησαν οι 
εργασίες ανακαίνισης του 

μικρού τεμένους
Πρόκειται για το ενεργό τζαμί της πόλης, το 
οποίο εξυπηρετεί την μεγάλη κοινότητα των 

μουσουλμάνων που ζουν σε διάφορα σημεία του 
νομού

� 4

Το αμερικανικό οχηματαγωγό 
«Liberty Pride» κατέπλευσε στο 

λιμάνι της Αλεξανδρούπολης   

� 7
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Βήμα - βήμα πράξη το FSRU 
στην Αλεξανδρούπολη, 
έρχονται και οι θαλάσσιες 
ανεμογεννήτριες

● Στη Σιγκαπούρη για τη μετατροπή του το «FSRU Alexandroupoli» 

● Είναι το πρώτο πλοίο, αυτού του τύπου, που έχει υψώσει ελληνική σημαία και αναμένεται να κατα-
πλεύσει στο Θρακικό Πέλαγος στις 25 Νοεμβρίου 2023.

●  Στην Αλεξανδρούπολη με διαδικασίες fast track οι πρώτες θαλάσσιες ανεμογεννήτριες

●  «Περιοχή Πρώτης Επιλογής ΑΠΕ» το τμήμα που εκτείνεται νοτίως της ακτογραμμής της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Έβρου και βορείως-βορειοανατολικώς της Σαμοθράκης

� 8,9

Ταυτοποιήθηκε η σορός του Ταυτοποιήθηκε η σορός του 
29χρονου Εβρίτη , συγκλονίζει ο 29χρονου Εβρίτη , συγκλονίζει ο 
θείος του Ν. Σταυρακούδης  θείος του Ν. Σταυρακούδης  
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και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου
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Τηλέφωνα
2551024222, 2551029888 
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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
1902
Ιδρύεται η Ρεάλ Μαδρίτης από μία 
ομάδα ποδοσφαιρόφιλων, με επικε-
φαλής τον Χουάν Παντρός.

1910
Οι αγρότες εξεγείρονται στο Κιλελέρ 
της Θεσσαλίας.

1933
Αποτυχημένο κίνημα του στρατηγού 
Νικόλαου Πλαστήρα για την επα-
ναφορά του Ελευθέριου Βενιζέλου 
στην εξουσία.

1964
Ο τελευταίος Βασιλιάς των Ελλή-
νων, Κωνσταντίνος Β’, ανεβαίνει στο 
θρόνο, μετά το θάνατο του πατέρα 
του Παύλου.

1991
«Τα ∆ωδεκάνησα δεν ήσαν ελληνι-
κά. Ανήκαν στην Οθωμανική Αυτο-
κρατορία. Εάν ήμουν στη θέση του 
Ισμέτ Ινονού [το 1944], θα τα είχα 
πάρει. Η Τουρκία διέπραξε ιστορικό 
λάθος σε αυτή την περίπτωση. Θα 
είχαμε πάρει τα ∆ωδεκάνησα εάν 
η τουρκική εξωτερική πολιτική δεν 
ήταν τόσο ψοφοδεής», δηλώνει ο 
Τούρκος πρόεδρος Τουργκούτ Οζάλ.

1995
Ομόφωνη απόφαση των 15 κρατών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι οι δια-
πραγματεύσεις για την ένταξη της 
Κύπρου θα προχωρήσουν, είτε λυθεί, 
είτε όχι το εσωτερικό πρόβλημα της 
Μεγαλονήσου, μέσα στο εξάμηνο 
που θα ακολουθήσει τη ∆ιακυβερ-
νητική ∆ιάσκεψη της Ε.Ε. το 1996.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1475
Μιχαήλ Άγγελος, ιταλός ζωγράφος. 
(Θαν. 18/2/1564) 

1937
Βαλεντίνα Τερέσκοβα, ρωσίδα κο-
σμοναύτης, η πρώτη γυναίκα που 
βρέθηκε στο διάστημα.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1994
Μελίνα Μερκούρη, ελληνίδα ηθοποι-
ός και πολιτικός. (Γεν. 18/10/1920)

2019
Μιχαήλ Μήτρας, έλληνας ποιητής 
και πεζογράφος, από τους πιο χα-
ρακτηριστικούς της γενιάς του ‘70. 
(Γεν. 1944)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Παραίτηση Ραπτόπολου από τη θέση 
διοικητή του ΠΓΝΑ

06
ΜΑΡ
2013

Την παραίτηση του στον υπουργό υγείας 
υπέβαλλε ο διοικητής του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης 
Νίκος Ραπτόπουλος μετά από διένεξη που 
είχε με τον ∆ιοικητή της 4ης ΥΠΕ ΑΜΘ κ. 
Θρασύβουλο Βεντούρη, σχετικά με την με-
τακίνηση ενός γιατρού καρδιολογίας από 
το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης στο 
νοσοκομείο της Ξάνθης, η οποία, σύμφω-
να με τον κ. Ραπτόπουλο, θα προκαλούσε 
τεράστια προβλήματα στη λειτουργία του 
νοσοκομείου και θα συνέβαλε τα μέγιστα 
στην ταλαιπωρία των ασθενών. Θα εκτε-
λεί τα καθήκοντά του έως ότου γίνει δε-
κτή η παραίτηση – Στις 31 Μαρτίου ολο-
κληρώνεται η αξιολόγηση των διοικητών. 

Ο κ. Ραπτόπουλος είχε προβεί σε απολο-
γισμό των 2,5 ετών της θητείας του, αφή-
νοντας να εννοηθεί ότι θα ήθελε να παρα-
μείνει στη θέση του διοικητή και μετά την 
αξιολόγηση των διοικητών στις 31 Μαρτίου

Ο καιρός σήμερα
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Ανατολή - 06:44
Δύση - 18:13

10...15
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«Επειδή αυτή η θέση έμεινε κενή γιατί κάποιος δεν γύρισε στην μητέρα του, σήμερα άδειασαν και οι υπόλοιπες…».
Μία ολόκληρη κοινωνία θρηνεί τα παιδιά της που σκοτώθηκαν στην τραγωδία στα Τέμπη, που δεν ήταν δυστύ-
χημα, αλλά προδιαγεγραμμένο έγκλημα.
Οι φοιτητές βάζουν μαύρα πανιά στις εισόδους των πανεπιστημίων, αφήνουν σημειώματα σε άδειες θέσεις, 
βγαίνουν στους δρόμους… 

Πρέπει να διερευνηθούν όλα. Αρ-
χικά προφανώς φαίνεται ότι έχει 
γίνει ένα ανθρώπινο λάθος. Το 
δεύτερο είναι αν υπάρχουν αυτά 
που πρέπει να υπάρχουν ώστε 
είτε να αποτρέπεται το ανθρώπι-
νο λάθος είτε να μπορεί να προ-
λαμβάνεται..

Θ. ΠΛΕΥΡΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Είπαν

Τα αίτια που οδήγησαν στο τρα-
γικό δυστύχημα στα Τέμπη δε θα 
διερευνηθούν από κάποια δήθεν 
«υπερκομματική επιτροπή» που 
θα ορίσει η κυβέρνηση με πρό-
σωπα της αρεσκείας της. Υπάρ-
χουν οι αρμόδιες Αρχές που θα 
τα ερευνήσουν όλα διεξοδικά. 

Ν. ΠΑΠΠΑΣ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΣΥΡΙΖΑ 
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Μικρογνωμικά

Το αμερικανικό οχη-
ματαγωγό «Liberty 
Pride» κατέπλευσε το 
Σάββατο στο λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης, μετα-
φέροντας στρατιωτικό 
εξοπλισμό με προορισμό 
τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ 
που είναι αναπτυγμένες 
στη Νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη. Με αφορμή την 
έλευση του πλοίου, σε 
ανάρτησή του στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης ο 
πρόεδρος του Οργανι-
σμού Λιμένος κ. Κωνσταντίνος Χατζημι-
χαήλ αναφέρει: «Μετά από τις κινήσεις 
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου με εκφόρτω-
ση και οδική προώθηση για τα United 
Nations και rotation για τον Ιταλικό 
Στρατό, ξεκινάμε από σήμερα ταυτό-
χρονες επιχειρήσεις κυκλικής εναλλα-

γής στρατιωτικού υλικού και μέσων του 
US Army με συνδυασμένες μεταφορές 
πλοίου-τρένου-φορτηγών οχημάτων».

(Θα σταματήσει άραγε ποτέ να θε-
ωρείται είδηση η έλευση αμερικανικών 
πλοίων στο λιμάνι μας; Οψόμεθα)

Κ.Η.

Νέα άφιξη 

Σιωπηλή διαμαρτυρία

Πρόσκληση σε εκδήλωση 

Ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος Μέριμνα 
Αλεξανδρούπολης, στα πλαίσια της Πα-
γκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, διοργα-
νώνει την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023, ώρα 
7μμ, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς 
Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης μουσική 
εκδήλωση με θέμα: "Η Γυναίκα στο Ελλη-
νικό Μουσικό Στερέωμα" με την ευγενική 
και αφιλοκερδή συμμετοχή δυο καταξι-
ωμένων καλλιτεχνών της πόλης μας, της 
Ελένης Τερζίδου στο πιάνο και της Αμα-
λίας Δούκα στην ερμηνεία. 

Η Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ κα-
λούν όλους τους συμπολίτες μας να στη-
ρίξουν με την παρουσία τους την εκδή-
λωση και το φιλανθρωπικό έργο του 
Συλλόγου.

ΚΛΑ: Τιμά την Ημέρα της Γυναίκας 
με το δράμα οσκαρικής κοπής 
“Κάποια Μίλησε”  

Η Κινηματογραφική Λέσχη Αλεξαν-
δρούπολης προβάλλει ενόψει της επετεί-
ου της 8ης Μαρτίου- Παγκόσμιας Ημέρας 
της Γυναίκας τη Δευτέρα 6/3 στις 20.15 
και την Τρίτη 7/3 στις 21.30 στο Δημο-
τικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης το δημο-
σιογραφικό δράμα της Μαρίας Σρέιντερ 
“Κάποια Μίλησε”

 Στους New York Times, εκεί όπου 
παραδοσιακά γράφεται δημοσιογραφική 
ιστορία,  δύο γυναίκες ρεπόρτερ, η Μέ-
γκαν Τούι και η Τζόντι Κάντορ, ερευνούν 
μια φήμη, μια διαπίστωση που προκύπτει 
από μισές, κρυφές κουβέντες, για να στοι-

Την Παρασκευή 03.03.2023, χιλιά-
δες γυναίκες και άνδρες συγκεντρώ-
θηκαν σε δεκάδες πόλεις της χώρας 
τιμώντας την μνήμη των  νεκρών του 
τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη, ζη-
τώντας να αποδοθούν ευθύνες και να 
τιμωρηθούν αυτοί που άφησαν απρο-
στάτευτες δεκάδες αθώα θύματα.

Το αίτημα για ασφαλείς και σύγ-
χρονες μετακινήσεις, το αίτημα για την 
ασφάλεια της καθημερινότητας, το αί-

τημα για την  προστασία της ζωής έχει 
συνεγείρει κυρίως τους νέους αυτής 
της χώρας που καθημερινα συγκεντρώ-
νονται σε πλατείες και δρόμους όλης 
της χώρας. 

Στο πανελλαδικό  κάλεσμα ανταπο-
κρίθηκαν και αρκετοί, κάθε ηλικίας, πο-
λίτες της Αλεξανδρούπολης οι οποίοι 
συμμετείχαν σε σιωπηλή διαμαρτυρία 
μπροστά στο Δημαρχειο.

Γ.Π. 

χειοθετήσουν ένα άρθρο:  κάποιος από 
τους ισχυρότερους άντρες του Χόλιγουντ 
έχει επανειλημμένα παρενοχλήσει, ίσως 
και βιάσει, αλλά σίγουρα έχει πολλάκις 
αποζημιώσει χρηματικά νεαρές  φερέλπι-
δες ηθοποιούς ή συνεργάτες του.

Μόνο που καμιά δεν τολμά να τον κα-
ταγγείλει επώνυμα και σίγουρα όχι μό-
νη της.

Η Μαρία Σρέιντερ (Unorthodox) με-
ταφέρει στην οθόνη την πραγματική δη-
μοσιογραφική έρευνα των Τούι και Κά-
ντορ, που οδήγησε, όχι μόνο στις μηνύσεις 
κατά του Γουάινστιν, αλλά στην έκρηξη 
του κινήματος #MeToo και στην επανα-
διαπραγμάτευση της θέσης της γυναίκας 
στον επαγγελματικό χώρο. Η ταινία της 

επικεντρώνεται, από τη μια πλευρά, στο 
σύμπαν του Τύπου, την αξιοπιστία, την 
εξουσία, τη δύναμη μιας αποκαλυπτικής, 
σωστά διασταυρωμένης είδησης. Κι από 
την άλλη, στις δυο δημοσιογράφους,

 την πορεία τους, τη βασανιστικά φει-
δωλή εύρεση στοιχείων, την προοδευτι-
κή ολοκλήρωση ενός κολάζ εγκλημάτων.

Δημοσιογραφικό δράμα οσκαρικής κο-
πής που, στην παράδοση των «Spotlight» 
και «Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου»,  
υπηρετεί με αφηγηματική απλότητα τα γε-
γονότα μιας αληθινής ιστορίας. Βασίζεται 
στην αληθινή ιστορία των δύο γυναικών 
δημοσιογράφων , όπως αυτή αποτυπώ-
θηκε από τις ίδιες στο ομώνυμο βιβλίο 
best seller 
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Μετά από 60 περίπου χρό-
νια ξεκίνησαν φέτος εργασίες 
ανακαίνισης του μικρού τεμέ-
νους στο Διδυμότειχο. Πρό-
κειται για το ενεργό τζαμί της 
πόλης, το οποίο εξυπηρετεί την 
μεγάλη κοινότητα των μου-
σουλμάνων που ζουν σε διά-
φορα σημεία του νομού από 
Ορμένιο μέχρι και τα χωριά του 
Ορεινού Όγκου.

Το τζαμί που χρονολογεί-
ται από το 1753 ανακαινίστη-
κε εξωτερικά πριν από χρόνια 
και εδώ και δυο μήνες μετά 
τα απαγορευτικά της πανδη-
μίας ξεκίνησε η εσωτερική του 
ανακαίνιση, ώστε να είναι έτοι-
μο σε λίγο καιρό για τις λα-
τρευτικές εκδηλώσεις ενόψει 
του ραμαζανίου και του σεκέρ 
-μπαϊράμ.

Ο πρόεδρος της Διαχειρι-
στικής επιτροπής της Μου-
σουλμανικής περιουσίας Δι-
δυμοτείχου και περιφέρειας 
Ιρφάν Μολλά, μιλώντας στην 
ΕΡΤ Ορεστιάδας, τόνισε ότι το 
τζαμί έχει να ανακαινισθεί πολύ 
καιρό, μάλιστα το 1960 η πυρ-
καγιά που είχε ξεσπάσει δημι-
ούργησε φθορές στη σκεπή και 

σε δυο τοίχους, έπεσαν όλα ξα-
ναχτίσθηκαν, αλλά στην ουσία 
δεν είχε γίνει κάτι αξιόλογο.

Τώρα με την στήριξη των 
συμπολιτών τους από το εξω-
τερικό πήραν την μεγάλη από-
φαση να ξεκινήσουν την ανα-
καίνιση.

Ξεκίνησαν οι εργασίες ανα-

καίνισης του μικρού τεμέ-

νους στο Διδυμότειχο

Ιρφάν Μολλά, πρόεδρος Δι-
αχειριστικής επιτροπής Μου-
σουλμανικής περιουσίας Διδυ-
μοτείχου και περιφέρειας

«Το ενδιαφέρον των συναν-
θρώπων μουσουλμάνων που 
ζουν στο εξωτερικό είναι εντυ-
πωσιακά μεγάλο» τόνισε. Αυτοί 
τους παρότρυναν να προχω-
ρήσουν στην ανακαίνιση που 
μαζί με τις όποιες συνδρομές 
υπάρχουν από τα αγροτεμάχια 
που ανήκουν στην Διαχειριστι-
κή επιτροπή, τα συνεργεία ξεκί-
νησαν να δουλεύουν με εντα-
τικούς ρυθμούς διορθώνοντας 
κακοτεχνίες του παρελθόντος 
λύνοντας το πρόβλημα της 
υγρασίας και ανανεώνοντας 
τον χώρο, που συγκεντρώνει 

πληθώρα πιστών στις μεγά-
λες γιορτές και αρκετούς στις 
καθημερινές προσευχές τους.

Η διαχειριστική επιτρο-
πή έχει στη δικαιοδοσία της, 
όπως είπε ο κ. Μολλά, περί τα 
400 στρέμματα νομιμοποιη-
μένα αγροτεμάχια, ενώ γίνε-
ται αγώνας να ξεκαθαρίσει η 
κατάσταση και για ένα μεγά-
λο αριθμό αγροτεμαχίων σε 
διάφορες περιοχές του Έβρου.

Επιπροσθέτως κάθε χωριό, 
όπως αναφέρει η ΕΡΤ, που έχει 
τζαμί έχει και την δική του βα-

κούφική επιτροπή, όπου δια-
χειρίζεται την περιουσία που 
υπάρχει εκεί. Το ίδιο συμβαί-
νει και στην Αλεξανδρούπολη.

Ικανοποίηση για το τέμενος 

Βαγιαζήτ

Ο κ. Μολλά δεν παρέλειψε 
να εκφράσει την ικανοποίηση 
του για την έναρξη των εργασι-
ών ανακαίνισης και στο μεγάλο 
Τέμενος Βαγιαζήτ, τονίζοντας 
ότι δίνει μεγάλη αξία στον τό-
πο ότι περιμένει με χαρά να 
γίνει επισκέψιμο και ότι η πα-

ρουσία του είναι μια μεγάλη 
απόδειξη της αρμονικής συνύ-
παρξης Χριστιανών και Μου-
σουλμάνων.

Ανθρωπιστική βοήθεια 
σε Τουρκία και Συρία

Συγκινητική ήταν, όπως 
ανέφερε ο κ. Μολλά, η συ-
γκέντρωση υλικών αγαθών 
και ειδών πρώτης ανάγκης 
στους αδερφούς που υποφέ-
ρουν στην Τουρκία και Συρία 
από τον 

πρόσφατο καταστροφικό 

σεισμό
Οργανωθήκαμε πάντα σε 

συνεργασία και με τις τοπικές 
επιτροπές και πριν από μερι-
κές μέρες στείλαμε μια τερά-
στια ποσότητα στις δυο χώρες 
άλλα και οικονομική ενίσχυση 
από χρήματα που συγκέντρω-
σαν οι πιστοί στα τζαμιά της 
περιοχής μας.

«Είμαστε δυνατοί, έχουμε 
διάθεση και δόξα τω θεώ μπο-
ρούμε να βοηθήσουμε» κατέ-
ληξε ο κ Μολλά.
ΕΡΤ Ορεστ

Διδυμότειχο: Ξεκίνησαν οι εργασίες 
ανακαίνισης του μικρού τεμένους

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΟ 
ΤΖΑΜΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΤΟ 
ΟΠΟΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ 
ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ 
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 
ΝΟΜΟΥ  

Ικανοποίηση για το τέμενος Βαγιαζήτ 

Ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Δι-
δυμοτείχου «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ – Γνώση και 
Δράση», σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε 
την διαδικτυακή εκπομπή "Καστρινοί Διάλογοι" 
με επίκεντρο την ενημέρωση για την ιστορία 
και τον πολιτισμό του Διδυμοτείχου, της Θρά-
κης και γενικότερα της Πατρίδας μας. 

Το θέμα του ένατου επεισοδίου για την χρο-
νική περίοδο 2022-23 είναι επετειακό εν όψη 
της 8ης Μαρτίου που έχει οριστεί ως Διεθνής 
Ημέρα της Γυναίκας και έχει τίτλο :

«Πρόσωπα γυναικών στην ιστορία του Δι-
δυμοτείχου». 

Τα πρόσωπα των γυναικών στα οποία θα 
αναφερθούμε είναι τα παρακάτω : Πομπηία 
Πλωτίνη, Θεοδώρα Καντακουζηνή, Ειρήνη Ασέ-
νινα Καντακουζηνού, Άννα της Σαβοΐας, Άννα 
Γιαννοπούλου και Ευγενία Περιορή. 

Παρουσίαση από τα μέλη των Καστροπο-
λιτών :

Χρήστος Μοκαΐτης και Ιωάννης Σαρσάκης 
Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 και ώρα 20:00 
Ζωντανή μετάδοση μέσω διαδικτύου 

(Facebook και You Tube του συλλόγου) : 
Fb : ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ - Γνώση και Δράση
https://www.facebook.com/kastropolites 

You Tube : ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ Γνώση και 
Δράση https://www.youtube.com/channel/
UCToeoVw0EEeNIre4szrX4Bw

Διαδικτυακή εκδήλωση τη Δευτέρα 

Η Αυτόνομη Κίνηση Πολιτών «Έιναι στο 
Χέρι μας», λόγω της τραγωδίας στα Τέμπη 
και του συνεπακόλουθου κλίματος βαθιάς 
οδύνης που έχει δημιουργηθεί, πήρε την 
απόφαση να μεταφέρει την ανοιχτή συνέ-
λευσή της, για το Σάββατο 11 Μαρτίου και 
ώρα 18:30 στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα στην 
Ορεστιάδα, αντί για την ερχόμενη Κυρια-
κή 5 Μαρτίου όπως ήταν αρχικά προγραμ-
ματισμένο.

Οι συμμετέχοντες στην Κίνηση Πολιτών 
διατυπώνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια 
στις οικογένειες των θυμάτων κι ευχόμαστε 
ταχεία και πλήρη ανάρρωση στους τραυ-
ματίες αυτού του τραγικού δυστυχήματος

Αναβολή Γενικής 
Συνέλευσης της 
Αυτόνομης Κίνησης 
Πολιτών “Είναι στο 
Χέρι μας”

Μεταφέρεται για το 
Σάββατο 11 Μαρτίου

«Πρόσωπα γυναικών στην ιστορία 
του Διδυμοτείχου»
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Στην έγκριση της μελέτης και των 
τευχών δημοπράτησης για το έργο 
– προμήθεια με τίτλο:  «Ολοκλήρω-
ση συστήματος διαχείρισης δικτύ-
ου ύδρευσης πόλης Αλεξανδρούπο-
λης» με προϋπολογισμό 9 εκ ευρώ 
προχώρησε το διοικητικό συμβούλιο 
της ΔΕΥΑΑ.

Με την συγκεκριμένη προμήθεια 
επιτυγχάνεται η τηλεπαρακολούθηση 
των Η/Μ εγκαταστάσεων των Γεω-
τρήσεων και Δεξαμενών του συνό-
λου της πόλης της Αλεξανδρούπολης, 
ενώ ολοκληρώνεται η ανάπτυξη του 
δικτύου τηλεμετρίας ώστε να εφαρ-
μοσθεί ο Έλεγχος Διαρροών και ο 
Τηλεέλεγχος-Τηλεχειρισμός, όπου σε 
συνδυασμό με μετρητικά όργανα θα 
καταγράφεται το σύνολο του παρα-
γόμενου και διατιθέμενου νερού στην 
κατανάλωση.

Αναλυτικότερα στην προμήθεια 
περιλαμβάνονται:

• 7 Σταθμοί Ελέγχου Γεωτρήσεων
• 2 Σταθμοί Γενικών Εγκαταστά-

σεων
• 5 Σταθμοί Υπολειμματικού Χλω-

ρίου
• 3 Σταθμοί Ελέγχου και Ρύθμι-

σης Πίεσης
• 20 Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης από 

τους οποίους οι 17 είναι στον αστι-
κό ιστό

• 2 Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης και 
παροχής

• Νέοι πίνακες αυτοματισμού, ορ-
γάνων και συστημάτων αυτοματι-
σμών για την βελτιστοποίηση της 
λειτουργίας των αντλητικών συγκρο-
τημάτων, την παρακολούθηση και μεί-
ωση της κατανάλωσης της ηλεκτρι-
κής ενέργειας μέσω εγκατάστασης 
μετρητών/αναλυτών ενέργειας και 
εξειδικευμένων λογισμικών διαχείρι-
σης ενέργειας στο σύνολο των ενερ-
γοβόρων εγκαταστάσεων άντλησης

• Νέα όργανα μέτρησης και ρύθμι-
σης της υδραυλικής λειτουργίας του 
δικτύου ύδρευσης και της μέτρησης 
του ισοζυγίου νερού σε όλα τα στά-
δια μεταφοράς του (παραγόμενου - 
διακινούμενου - καταναλισκόμενου) 
κυρίως μέσω της εγκατάστασης ορ-
γάνων μέτρησης παροχής και στάθ-

μης δεξαμενών και πίεσης αγωγών.
• Θέση σε λειτουργία ασύρματου 

συστήματος αυτόματης τηλεμετρικής 
καταμέτρησης υδρομετρητών (A.M.R.) 
που απαρτίζεται από 22.427 υδρομε-
τρητές ½'', DN15, με ενσωματωμένο 
ασύρματο μεταδότη σήματος.

• Σύστημα ασύρματου δικτύου 
αποτελούμενο από μονάδες επικοι-
νωνίας (gateways), κεραίες, ιστούς, 

κλπ. για την ασύρματη μεταφορά των 
δεδομένων των υδρομετρητών στον 
Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου.

• Επέκταση του Κεντρικού Συστή-
ματος Ελέγχου, των λογισμικών του, 
καθώς και εγκατάσταση νέων λογι-
σμικών για την συνεχή μέτρηση, κα-
ταγραφή και έλεγχο της ενεργειακής 
απόδοσης και τον υπολογισμό του 
αποτυπώματος άνθρακα κατά τη λει-

τουργία του δικτύου ύδρευσης, για 
την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της ποιότητας του πόσιμου νερού, 
για την τιμολόγηση της κατανάλω-
σης νερού.

Η εν λόγω προμήθεια έχει χρονο-
διάγραμμα ολοκλήρωσης έξι μηνών 
και δοκιμαστική λειτουργία για χρο-
νικό διάστημα επιπλέον δύο μηνών.  

Δημοπρατείται το μεγάλο έργο 
“Big Brother” της ΔΕΥΑΑ

39 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΣΥΡΜΑΤΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ 
ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ     

Με προϋπολογισμό 9 εκατομμύρια ευρώ

Την πληροφορία ότι υπάρχει 
σε εξέλιξη αλληλογραφία του 
Γενικού Νοσοκομείου Διδυμο-
τείχου με το αρμόδιο Υπουρ-
γείο μέσα από την οποία υπάρ-
χει αίτημα για την παραχώρηση 
μέρους των εγκαταστάσεων 
του 219 ΚΙΧΝΕ Νοσοκομείου  
στο πολιτικό κατέθεσε μιλώ-
ντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας  ο 
πρόεδρος της ΕΣΠΕΑΜ-Θ Νί-
κος Παναγιωτίδης , σε συνέχεια 
της επιστολής που εστάλη από 
τις δυο Ενώσεις Στρατιωτικών 
στα αρμόδια Υπουργεία για το 
θέμα αυτό.

Κατανοώντας όπως είπε τη 
λογική του αιτήματος, τόνισε 
ότι «δεν μπορούμε να ενισχύ-
ουμε μια υγειονομική δομή σε 
βάρος μια άλλης. Είναι άλμα 
στο κενό» , στην προκειμένη 
περίπτωση του Στρατιωτικού 
Νοσοκομείου, που πριν λίγα 
χρόνια ήταν Γενικό, αλλά αρ-
γότερα υποβαθμίσθηκε ενώ γί-

νεται προσπάθεια σήμερα να 
βελτιωθεί,  αφού υπάρχει ένας 
ικανοποιητικός αριθμός ειδικο-
τήτων σε αυτό.

Ο κ. Παναγιωτίδης διευκρί-
νισε ότι όλες οι υγειονομικές 
δομές του Στρατού δεν επι-
βαρύνουν τον κρατικό προϋ-
πολογισμό της χώρας ακριβώς 
επειδή στηρίζουν τη λειτουργία  
τους στις κρατήσεις των μελών 
, κάτι που συμβαίνει παντού 
στον κόσμο.

Θεώρησε αδιανόητο να σχε-
διάζονται καταστάσεις που 
αφορούν τις Ένοπλες Δυνά-
μεις και να τα μαθαίνουν τε-
λευταίοι .Γι’ αυτό και γίνεται 
προσπάθεια να  προλάβουν .

Αν παραχωρηθεί ο χώρος 
των χειρουργείων σύμφωνα με 
το αίτημα της διοίκησης όπως 
είπε εκτός του ότι όλοι οι έν-
στολοι θα απευθυνθούν για τις 
ανάγκες τους σε άλλο νοσοκο-
μείο επειδή  δεν έχουν δικαίω-

μα να πάνε σε πολιτικό  , αυτό 
θα αποτελέσει δυσμενή εξέλιξη 
για την περιοχή να χάσει μιας 
δια παντός ένα βασικό τμήμα 
του στρατιωτικού νοσοκομείου.

Όπως είπε γίνεται αγώνας 
να καλυφθούν  οι ελλείψεις σε 
Οφθαλμίατρο Ουρολόγο και 

Νευρολόγο που είναι αναγκαία 
και όχι να αποδυναμωθούν τα 
ήδη υπάρχοντα τμήματα.

Καπετανίδης:«Δεν υπάρχει 

αίτημα δικό μας»  

«Δεν υπάρχει αίτημα δικό 
μας σε όσα μου λέτε»  τονίζει 

ο διοικητής του Γενικού Νοσο-
κομείου Διδυμοτείχου Χρήστος 
Καπετανίδης μιλώντας στην 
ΕΡΤ Ορεστιάδας και δηλώνο-
ντας αιφνιδιασμένος  από την 
επιστολή των στρατιωτικών

«Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει 
στενότητα στο χώρο του νο-

σοκομείου λόγω των αυξημέ-
νων αναγκών αλλά αν μιλούν 
για σχεδιασμό σε εξέλιξη ίσως 
να έχουν κάποια πληροφόρη-
ση .Αυτό όμως δεν το γνωρί-
ζουμε»

Ο κ Καπετανίδης  επισήμα-
νε ότι η περιοχή αξίζει ενός πιο 
αναβαθμισμένου Στρατιωτικού 
Νοσοκομείο και όχι ΚΙΧΝΕ , 
προς όφελος όλων εκτιμώντας 
ότι ο ιδανικότερο συνδυασμός 
θα ήταν ένα δίδυμο Στρατιωτι-
κού και Πολιτικού Νοσοκομεί-
ου στην περιοχή.

Χωρίς να γνωρίζει ποιος κι-
νεί αυτή τη διαδικασία εκτιμά 
ότι θα ήταν καλύτερο να επιθυ-
μούν την αναβάθμιση του Νο-
σοκομείου τους προσθέτοντας 
ότι το 219 ΚΙΧΝΕ ήταν κάποτε 
το ιστορικό Νοσοκομείο Του 
Διδυμοτείχου που από το 1999 
έχει  παραχωρηθεί κατά χρήση 
στο ΥΠΕΘΑ για την χρήση του 
ως ΚΙΧΝΕ.

Ο ίδιος θεωρεί ότι οι στρατι-
ωτικοί  δεν θα πρέπει να περιο-
ρίζονται στα της υποβάθμισης 
του ΚΙΧΝΕ και ότι καλό θα ήταν 
να αφήσουν την εξέλιξη του 
στην ευθύνη του  Υπουργείου.

Ο διοικητής του Γ.Ν. Διδυμοτείχου απαντά 
για το 219 ΚΙΧΝΕ Στρατιωτικό Νοσοκομείο
«Δεν μπορούμε να ενισχύουμε μια 
υγειονομική δομή σε βάρος μια άλλης. 
Είναι άλμα στο κενό» 
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Το Κινητό Εργαστήριο Ενημέρω-
σης, Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας 
«ΟΔΥΣΣΕΑΣ» από τον Οργανισμό 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» επισκέ-
πτεται το Διδυμότειχο για μια διπλή 
δράση Πρόληψης για μικρούς και 
μεγάλους

Από τη Δευτέρα 6 έως και την 
Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023, το 
Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης, Εκ-
παίδευσης & Τεχνολογίας «ΟΔΥΣ-
ΣΕΑΣ» από τον Οργανισμό «Το Χα-
μόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται 
στο Διδυμότειχο (Κεντρική Πλατεία, 
μπροστά από το Τέμενος Βαγιαζήτ), 
για να υλοποιήσει δωρεάν εκπαιδευ-
τικές δράσεις πρόληψης για μικρούς 
και μεγάλους, σε κρίσιμους τομείς 
που αφορούν τη ζωή και τα δικαι-
ώματα των παιδιών, καθώς επίσης 
δράση εθελοντικής αιμοδοσίας για 
την ενίσχυση των αποθεμάτων αί-
ματος του Γενικού Νοσοκομείου Δι-
δυμοτείχου.

Οι δράσεις στο Διδυμότειχο υλο-
ποιούνται με τη στήριξη πολλών 
φορέων που ενώνουν τις δυνάμεις 
τους και συγκεκριμένα πραγματο-
ποιούνται σε συνεργασία με το Δή-

μο Διδυμοτείχου, την Περιφερειακή 
Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδο-
νίας – Θράκης, τη Διεύθυνση Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου, 
τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Ν. Έβρου, το Γενικό Νο-
σοκομείο Διδυμοτείχου και υπό την 
Αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης.

Αξιοποιώντας την τεχνολογία, μι-
κροί και μεγάλοι θα έχουν τη δυ-
νατότητα να συμμετάσχουν σε δια-
δραστικές παρεμβάσεις πρόληψης 
και ενημέρωσης, σχετικά με θεμα-
τικές που αφορούν, μεταξύ άλλων, 
την ενδοσχολική βία και τον εκφο-
βισμό, την ασφαλή πλοήγηση στο 
διαδίκτυο και τον εκφοβισμό μέσω 
ηλεκτρονικών μέσων, τις εξαφανί-
σεις, την κακοποίηση-παραμέληση 
παιδιού κ.ά.. Ο Οργανισμός «Το Χα-
μόγελο του Παιδιού» φροντίζει για 
τη σχολική κοινότητα, καθώς και 
για τους πολίτες του Διδυμοτείχου, 
υλοποιώντας τις παρακάτω δράσεις 
με τη συμβολή του εξειδικευμένου 
προσωπικού του, και τη διάθεση του 
σύγχρονου υλικοτεχνικού εξοπλι-
σμού που διαθέτει:

Δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας
• Ημέρες & Ώρες: Παρασκευή 10 

Μαρτίου, 08:30-13:30
Eκπαιδεύσεις, Eνημερώσεις και 

Eπιμορφώσεις για μικρούς και με-
γάλους

• Ημέρες & Ώρες: Δευτέρα 6 έως 
Πέμπτη 9 Μαρτίου, 09:00 -13:45 για 
σχολικές ομάδες μαθητών/τριών και 
έως 19:30 για γονείς/κηδεμόνες σε 
ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, ή για 
ομάδες εκπαιδευτικών

• Πληροφορίες και ραντεβού:
o Για τις επισκέψεις των σχολικών 

ομάδων (06-09/03, πρωινές ώρες) 
ο συντονισμός γίνεται σε απευθείας 
επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες.

o Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν 
να κλείσουν ραντεβού για να συμ-
μετέχουν στις παρεμβάσεις (είτε 
ατομικά είτε σε ομάδες ή/και οικο-
γένειες), επικοινωνώντας στο τη-
λεφωνικά στο +30 2310250160 ή 
μέσω email στο school@hamogelo.
gr – θέμα: Δράσεις «ΟΔΥΣΣΕΑ» στο 
Διδυμότειχο»).

Τι περιλαμβάνει η δράση
Πιο συγκεκριμένα η δράση στο 

Διδυμότειχο θα περιλαμβάνει:
• Παρασκευή 10 Μαρτίου (08:30 

– 13:30): Δράση Εθελοντικής Αι-
μοδοσίας

Την Παρασκευή 10 Μαρτίου 
2023 και ώρες 08:30 με 13:30, θα 
πραγματοποιηθεί δράση εθελοντικής 
αιμοδοσίας, με σκοπό την ενίσχυση 
των μειωμένων αποθεμάτων αίμα-
τος. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, 
όσοι έχουν ανάγκη από αίμα χρειά-
ζονται τη στήριξή μας και η εθελο-
ντική αιμοδοσία αποτελεί ουσιαστι-
κή πράξη στήριξης και αλληλεγγύης. 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού», με πλή-
ρη συναίσθηση της ευθύνης του για 
την προστασία των παιδιών και των 
οικογενειών τους, έχει ως βασική 
προτεραιότητα, εν μέσω και των τω-
ρινών συνθηκών, κανένα παιδί με 
σοβαρό πρόβλημα Υγείας, ασθενείς 
με χρόνια νοσήματα όπως μεσογει-
ακή αναιμία, νεφρική ανεπάρκεια, 
κακοήθη αιματολογικά νοσήματα, 
θύματα τροχαίων ατυχημάτων να 
μη μείνουν χωρίς αίμα.

Η δράση εθελοντικής αιμοδοσί-
ας διοργανώνεται σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Υγείας, με τη στήριξη 

του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας – 
Ε.ΚΕ.Α., και υλοποιείται σε συνερ-
γασία με το Δήμο Διδυμοτείχου, την 
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανα-
τολικής Μακεδονίας – Θράκης, το 
Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου 
και υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

• Δευτέρα 6 έως Πέμπτη 9 Μαρ-
τίου, (09:00 -13:45): Εκπαιδεύσεις, 
Ενημερώσεις και Επιμορφώσεις για 
μικρούς και μεγάλους

Από τη Δευτέρα 6 έως την Πέ-
μπτη 9 Μαρτίου (09:00 – 13:45) Οι 
μαθητές και οι μαθήτριες του Δι-
δυμοτείχου, σε επικοινωνία με τις 
σχολικές μονάδες, θα συμμετέχουν 
σε εκπαιδευτικές δράσεις πρόληψης 
σε θέματα που αφορούν άμεσα τα 
παιδιά, για την καθημερινότητά τους 
αλλά και το μέλλον τους, όπως είναι 
η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, 
η ενδοσχολική βία και ο σχολικός εκ-
φοβισμός, η ενδοοικογενειακή βία, 
ο εκφοβισμός μέσω ηλεκτρονικών 
μέσων, η κακοποίηση και η παρε-
νόχληση κ.ά.

Τα απογεύματα θα είναι αφιερω-
μένα στους ενήλικες του Διδυμοτεί-
χου. Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 
6 έως και την Πέμπτη 9 Μαρτίου 
2023 (έως 19:30), οι γονείς/κηδε-
μόνες θα μπορούν να συμμετέχουν 
σε διαδραστική παρέμβαση με θέ-
ματα που μπορεί να αφορούν την 
ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, 
την ενδοσχολική βία και τον εκφο-
βισμό, τα δικαιώματα των παιδιών, 
τις εξαφανίσεις, τη σημασία της ψυ-
χικής ανθεκτικότητας κ.ά., μόνοι/ες 
τους, οικογενειακά μαζί με τα παιδιά 
τους ή οργανωμένοι/ες σε ομάδες/
συλλόγους. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί 
μπορούν να συμμετέχουν σε εντα-
τικές επιμορφώσεις επάνω σε σχε-
τικές θεματολογίες.

Οι εκπαιδεύσεις, ενημερώσεις και 
επιμορφώσεις για μικρούς και μεγά-
λους υλοποιούνται στο πλαίσιο της 
Πράξης με τίτλο «Η συμβολή των 
τεχνολογιών της Πληροφορίας και 
της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην προ-
στασία των παιδιών, των νέων και 
των ατόμων σε κίνδυνο στην Ελλά-
δα-SMILE NET» η οποία εντάσσεται 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Με-
ταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-
2020» με MIS 5129741. «Το Χαμό-

γελο του Παιδιού» μέσω του έργου 
«SMILE NET» στοχεύει στην προ-
στασία παιδιών σε κίνδυνο, καθώς 
και ατόμων από 18 έως 60 ετών που 
ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύ-
νου στην Ελλάδα, συμπεριλαμβα-
νομένων των προσφύγων και των 
μεταναστών, μέσω τεσσάρων Υπο-
έργων που αξιοποιούν την τεχνολο-
γική καινοτομία.

Η συγκεκριμένη δράση υλοποι-
είται στο πλαίσιο του Υποέργου 3.: 
«Ψηφιακή εκπαίδευση της εκπαιδευ-
τικής και μαθητικής κοινότητας μέσω 
του Κινητού Εργαστηρίου Ενημέρω-
σης, Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας 
“ΟΔΥΣΣΕΑΣ” και της Ακαδημίας Επι-
μόρφωσης & Εκπαίδευσης “Smile 
Academy” για την προστασία των 
παιδιών και των νέων». Η πράξη έχει 
χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τους 
15 μήνες με εφαρμογή σε όλη την 
επικράτεια (εμπλουτίζοντας παράλ-
ληλα τις υφιστάμενες δυνατότητες 
με διασυνοριακές δυνατότητες και 
λειτουργίες) των προσδοκώμενων 
αποτελεσμάτων και των ωφελειών 
που θα προκύψουν, αφενός από την 
τεχνολογική αναβάθμιση του εξο-
πλισμού του Οργανισμού «Το Χα-
μόγελο του Παιδιού» και αφετέρου 
από την εκπαίδευση, εξοικείωση και 
ευαισθητοποίηση της μαθητικής και 
εκπαιδευτικής κοινότητας, σε θέ-
ματα που αφορούν την προστασία 
των παιδιών και των νέων. Οφέλη 
αμφότερα που θα ενισχύσουν στο 
διηνεκές και πέρα από τον χρονικό 
ορίζοντα υλοποίησης της πράξης τις 
δυνατότητες του Οργανισμού για 
την διαφύλαξη και προστασία της 
ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας.

Το σύνολο των αναγραφόμενων 
δράσεων θα πραγματοποιηθεί στον 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Κι-
νητού Εργαστηρίου Ενημέρωσης, 
Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας «ΟΔΥΣ-
ΣΕΑΣ», ο οποίος θα βρίσκεται σταθ-
μευμένος στην Κεντρική Πλατεία 
Διδυμοτείχου (μπροστά από το Τέ-
μενος Βαγιαζήτ), με απόλυτη τήρη-
ση όλων των απαραίτητων μέτρων 
πρόληψης και υγιεινής.

Περισσότερες πληροφορίες:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

thesspress@hamogelo.gr

Τηλ. 2310 250 160

Δράσεις Πρόληψης από “Το Χαμόγελο 
του Παιδιού” στο Διδυμότειχο

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ      

Εκπαιδευτικά προγράμματα για θέματα όπως 
ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό, την ασφαλή 
πλοήγηση στο διαδίκτυο και τον εκφοβισμό 
μέσω ηλεκτρονικών μέσων, τις εξαφανίσεις, την 
κακοποίηση-παραμέληση παιδιού 
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Με μαζική συμμετοχή του λαού της 
Αλεξανδρούπολης, εργαζόμενων, φοι-
τητών, μαθητών και των γονιών τους, 
πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση για το 
συγκλονιστικό σιδηροδρομικό δυστύ-
χημα στα Τέμπη. Ανάμεσα στους αδι-
κοχαμένους περιλαμβάνεται και εργα-
ζόμενος του σιδηρόδρομου από την 
Αλεξανδρούπολη. Το συναίσθημα που 
κυριάρχησε ήταν η οργή για τους υπευ-
θύνους της τραγωδίας.

Ο Πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτι-
κών Υπαλλήλων – Εμποροϋπαλλήλων 
“Η Ενότητα” Γ. Χιώνης αφού εξέφρασε 
τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικο-
γένειες των θυμάτων κάλεσε την κυβέρ-
νηση να στηρίξει ολόπλευρα τους τραυ-
ματίες και τις οικογένειες των θυμάτων.

Ανέδειξε τις ευθύνες όλων των κυ-
βερνήσεων που η πολιτική τους εξα-
σφαλίζει τα κέρδη των επιχειρηματικών 
ομίλων και αφήνει εκτεθειμένο το λαό 
σε δυστυχήματα στους χώρους δου-
λειάς, κατοικίας, στις μεταφορές και 
αλλού.

Τόνισε την ανάγκη η αγανάκτηση 
να μετατραπεί σε οργανωμένη δύνα-
μη που θα τσακίσει αυτήν την πολιτική 
και θα κερδίσει τη ζωή με ασφάλεια και 
δικαιώματα.

Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία 
στους κεντρικούς δρόμους και κατέλη-
ξε στον επιβατικό σταθμό του ΟΣΕ. Εκεί 
πλήθος κόσμου με λουλούδια και κεριά, 
τιμώντας τους νεκρούς έδωσε την υπό-
σχεση ότι το έγκλημα δε θα ξεχαστεί, θα 
ζωντανεύει η φωνή τους στους αγώνες 
και τις διεκδικήσεις, από αύριο κιόλας!

Συγκίνηση προκάλεσαν τα αποσπά-
σματα που διαβάστηκαν από το έργο 
του Γ. Ρίτσου  “Σχήμα της απουσίας”.

Ποτέ δε φεύγουν τα νεκρά παιδιά απ΄ 
τα σπίτια τους,

τριγυρίζουν εκεί, μπλέκονται στα φου-
στάνια τής μητέρας τους

την ώρα που εκείνη ετοιμάζει το φαΐ 
κι ακούει το νερό να κοχλάζει

σα να σπουδάζει τον ατμό και το χρό-
νο. Πάντα εκεί –

Και το σπίτι παίρνει ένα άλλο στένε-
μα και πλάτεμα

σάμπως να πιάνει σιγαλή βροχή
καταμεσής καλοκαιριού, στα ερημι-

κά χωράφια.
Δε φεύγουν τα νεκρά παιδιά. Μένουν 

στο σπίτι
κι έχουν μια ξέχωρη προτίμηση να παί-

ζουν στον κλεισμένο διάδρομο
και κάθε μέρα μεγαλώνουν μέσα στην 

καρδιά μας, τόσο

που ο πόνος κάτω απ’ τα πλευρά μας, 
δεν είναι πια απ΄τη στέρηση

μα απ’ την αύξηση. Κι αν κάποτε οι 
γυναίκες βγάζουν μια κραυγή στον ύπνο 
τους,

είναι που τα κοιλοπονάνε πάλι.

Ζει η απουσία λοιπόν, μαζί μας ή και 
μόνη της, τη ζωή της,

χειρονομεί αδιόρατα, σωπαίνει, φθεί-
ρεται, γερνάει

σαν ύπαρξη σωστή, με το βουβό χα-
μόγελο που ρυτιδώνει λίγο λίγο

το στόμα και τα μάτια, με το χρόνο το 
δικό μας μετρημένη,

χάνοντας χρώματα, πληθαίνοντας τη 
σκιά της –

ζει και γερνάει μαζί μας και χάνεται 
μαζί μας, κι απομένει σε ό,τι αφήνουμε.

Και πρέπει να προσέχουμε την κάθε 
κίνηση και σκέψη μας και λέξη

γιατί, για ό,τι γίνεται ‘κείνο που λείπει,
φέρουμε τώρα, εμείς μονάχα, ακέ-

ρια την ευθύνη.
Τα σωματεία:
• ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ 

-ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ – ΦΕΡΩΝ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
«Η ΕΝΟΤΗΤΑ»

• ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑ-
ΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

• ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ

• ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

• ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
Ν. ΕΒΡΟΥ

Πορεία πένθους αλλά και οργής 
στην Αλεξανδρούπολη 

“TO ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ 
ΘΑ ΞΕΧΑΣΤΕΙ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΝΕΚΡΩΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΦΩΝΗ” 
ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑΣ     

Δεκάδες άφησαν λουλούδια και κεριά στην 
είσοδο του επιβατικού σταθμού του ΟΣΕ στη 
μνήμη των θυμάτων στα Τέμπη

Τραγικές στιγμές βιώ-
νουν οι οικογένειες και οι 
φίλοι των δεκάδων ανθρώ-
πων που το βράδυ της πε-

ρασμένης Τρίτης έχασαν τη 
ζωή τους μετά την σύγκρου-
ση τρένων στα Τέμπη.

Ανάμεσα στα θύματα και 
ο 29χρονος Δημήτρης από 
την Αλεξανδρούπολη, μη-
χανοδηγός του ΟΣΕ αν και 
εκτός υπηρεσίας, επέβαινε 
στο μοιραίο τρένο.

Μάλιστα ο θείος του αδι-
κοχαμένου παλικαριού και 

ηθοποιός και σεναριογρά-
φος Νίκος Σταυρακούδης 
συγκλονίζει με ανάρτησή 
του στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης:

«Μισό σε βρήκανε στα συ-
ντρίμμια Δημήτρη .

Ήσουν μόνο 29
Είχες μόνο ζωή και όνειρα.
Καλό σου «ταξίδι» ανιψιέ».

Μηχανοδηγός εκτός 
υπηρεσίας βρήκε 
τραγικό θάνατο στα 
Τέμπη

Την Δευτέρα 6 Μαρτίου 
2023 και ώρα 14:30, στην Αί-
θουσα Δημοτικού Συμβουλίου 
θα συνεδριάσει το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης, για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων για τα πα-
ρακάτω θέματα:

Αιτήσεις - Ενημερώσεις.
1. Δημιουργία Δικτύου Πό-

λεων με την επωνυμία «ΔΙ-
ΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΦΥΛΕΤΙΚΟΥ ΜΙ-
ΣΟΥΣ» με διακριτικό τίτλο «ΠΥ-
ΛΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ».

(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
2. Έγκριση εκμίσθωσης δη-

μοτικής έκτασης 4000 τ.μ. στο 
τμχ. 622 αγροκτήματος Μαΐ-
στρου για εργοταξιακή και μό-
νιμη χρήση για την εγκατά-

σταση βανοστασίου ακτής του 
Ανεξάρτητου Συστήματος Φυ-
σικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξαν-
δρούπολης στην GASTRADE 
AE.

(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
3. Καθορισμός προσόντων 

και λήψη απόφασης για τον 
ορισμό αντίστοιχων με την ειδι-
κότητα αδειών άσκησης επαγ-
γέλματος ή βεβαιώσεων, που 
αφορούν προσλήψεις τακτικού 
προσωπικού δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης τεχνικής ειδικότη-
τας που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο 

του ετήσιου προγραμματισμός 
προσλήψεων τακτικού προσω-
πικού του Δήμου Αλεξανδρού-
πολης έτους 2023.

(Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου - Συ-
τμαλίδου Ελ.)

4. Ορθή επανάληψη της 
834/2022 απόφασης Οικονο-
μικής Επιτροπής με θέμα «Πρό-
σληψη Εργατών Γενικά / ΥΕ 16 
Συνοδών Απορριμματοφόρων 
με σύμβαση εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
(2μηνης διάρκειας)».

(Εισηγ. κ. Δαστερίδης Ηλ.)

Συνεδριάζει το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Τη Δευτέρα 6 
Μαρτίου με 4 
θέματα στην 
ημερήσια διάταξη

Ταυτοποιήθηκε η σορός του 
29χρονου Εβρίτη 
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Οι εργασίες για την ανάπτυ-
ξη της πρώτης πλωτής μονά-
δας επαναεριοποίησης αποθή-
κευσης της Ελλάδας (FSRU) 
ξεκίνησαν πρόσφατα στο ναυ-
πηγείο Keppel στη Σιγκαπού-
ρη με τη μετατροπή του LNGC 
Gaslog Chelsea της GasLog, 
και το οποίο μετονομάστηκε 
πρόσφατα σε “Αλεξανδρού-
πολη” και θα είναι υπό ελλη-
νική σημαία.

Μετά τη μετατροπή, το 
“FSRU Alexandroupoli” θα 
χρησιμεύσει ως υπεράκτια μο-
νάδα αποθήκευσης και επα-
ναεριοποίησης και θα αποτε-
λέσει μέρος του Ανεξάρτητου 
Συστήματος Φυσικού Αερίου 
Αλεξανδρούπολης (INGS).

Το πλοίο μεταφοράς υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου 
έχει δυνατότητα αποθήκευ-
σης 155.000 κυβικών μέτρων, 
με ονομαστική παροχή αερίου 
625.000 κυβικών μέτρων ήτοι 
5,5 δισεκατομμυρίων κυβικών 
ετησίως. Πρόσφατα γράφτηκε 

στο ελληνικό νηολόγιο είναι το 
πρώτο αυτού του τύπου που 
έχει υψώσει ελληνική σημαία.

Αναμένεται να καταπλεύ-
σει στο Θρακικό Πέλαγος στις 
25 Νοεμβρίου του 2023. Ήδη 
έχουν ξεκινήσει οι εργασίες 
κατασκευής αγωγού μήκους 
28 χιλιομέτρων. στα ανατολι-
κά της Αλεξανδρούπολης για 
να υποδέχεται το LNG.

Η πλωτή μονάδα θα αγκυ-
ροβολήσει 17,6 χιλιόμετρα 
νοτιοδυτικά της Αλεξανδρού-
πολης και θα συνδεθεί με το 
Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου.

Το έργο παρακολουθεί 
ο νορβηγικός νηογνώμονας 
DNV, ο οποίος παρέχει τεχνική 
υποστήριξη και συμβουλευτι-
κές υπηρεσίες.

Ιδιοκτήτης του έργου, η 
Gastrade, ε μια κοινοπρα-
ξία βασικών παραγόντων της 
ενεργειακής αγοράς της ευ-
ρύτερης περιοχής: Όμιλος Κο-
πελούζου, η GasLog, η ΔΕΠΑ 

Εμπορική, η Δημόσια Επιχεί-
ρηση Αερίου της Ελλάδας, ο 
ΔΕΣΦΑ, ο Διαχειριστής του 
Ελληνικού Συστήματος Μετα-
φοράς Φυσικού Αερίου, και η 
Bulgartransgaz, ο διαχειριστής 
του βουλγαρικού συστήματος 
μεταφοράς και αποθήκευσης 
φυσικού αερίου.

“Η GasLog πίστεψε στο 
εγχείρημα του FSRU Αλεξαν-
δρούπολης από την αρχή, και 
μάλιστα σε μια εποχή που η 
ενεργειακή ασφάλεια στην Ευ-
ρώπη θεωρούνταν δεδομένη”, 
δήλωσε ο Κώστας Καραθάνος 
COO της GasLog και συνέχισε:

“Εργαστήκαμε υπομονετικά 
και επιμελώς για να φτάσου-
με σε αυτό το στάδιο και εί-
μαστε εξαιρετικά υπερήφανοι 
που σύντομα θα προσφέρουμε 
το πρώτο FSRU στα ελληνικά 
ύδατα. Μέσω των γνωστών 

υψηλών προτύπων ασφάλει-
ας και αξιοπιστίας της GasLog, 
το FSRU Alexandroupolis θα 
προσφέρει ενεργειακή διαφο-
ροποίηση και ασφάλεια στην 
ευρύτερη περιοχή και θα κα-
θιερώσει την GasLog ως ολο-
κληρωμένο πάροχο λύσεων 
φυσικού αερίου. Είμαστε ευ-
γνώμονες στην DNV για την 
υποστήριξη και τη συνεργατι-
κή της νοοτροπία καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έργου”.

“Πρόκειται για ένα συναρ-
παστικό ορόσημο σε ένα έρ-
γο που είναι αποτέλεσμα μιας 
εξαιρετικής συλλογικής προ-
σπάθειας”, δήλωσε ο Martin 
Cartwright, Business Director 
– Gas Carriers & FSRUs, DNV 
Maritime. “Αυτό θα είναι το 9ο 
έργο μετατροπής FSRU που 
αποτελεί το ρεκόρ μας ως νη-
ογνώμονας και είμαστε ιδιαίτε-

ρα υπερήφανοι που μας ανατέ-
θηκε η υποστήριξη αυτής της 
πρωτοβουλίας. Επιλέγοντας 
τον DNV και τις πρωτοπορι-
ακές μας σημειώσεις REGAS 
(ES) και ASP, η κοινοπραξία 
αποδεικνύει ότι είναι επικε-
ντρωμένη στην παράδοση 
μιας εγκατάστασης που πλη-
ροί τα πιο καινοτόμα και αυ-
στηρά πρότυπα στον κλάδο”, 
πρόσθεσε.

Η FSRU Αλεξανδρούπολης 
έχει σχεδιαστεί για να προσθέ-
σει μια νέα πύλη για το φυσικό 
αέριο στην ελληνική και την 
ευρύτερη περιοχή των Βαλ-
κανίων, βελτιώνοντας το ενερ-
γειακό μείγμα της περιοχής και 
διαφοροποιώντας τις πηγές 
ενέργειας για την ενίσχυση της 
ενεργειακής ασφάλειας. Ανα-
μένεται να έχει δυναμικότητα 
επαναεριοποίησης περίπου 8 

δισεκατομμυρίων κυβικών μέ-
τρων ετησίως.

“Είμαστε εξαιρετικά υπε-
ρήφανοι που συμμετέχουμε 
σε ένα έργο με τόσο σημα-
ντικό ρόλο στη βελτίωση της 
ενεργειακής ασφάλειας και 
αυτονομίας της Ελλάδας και 
ολόκληρης της νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης”, δήλωσε ο Λε-
ωνίδας Καρύστιος, Regional 
Business Development & 
Gas Segment Director, DNV 
Maritime. “Στον DNV έχουμε 
παράσχει τεχνική υποστήριξη 
και συμβουλευτικές υπηρεσίες 
διαχείρισης κινδύνων σε όλες 
τις φάσεις καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της ανάπτυξης του έργου 
και είναι τιμή μας να είμαστε 
ο εταίρος ταξινόμησης αυτού 
του έργου που αλλάζει τα δε-
δομένα”, κατέληξε.
newmoney.gr

Βήμα - βήμα γίνεται πράξη το FSRU 
στην Αλεξανδρούπολη

ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΟ «FSRU 
ALEXANDROUPOLI»     

Είναι το πρώτο πλοίο, αυτού του 
τύπου, που έχει υψώσει ελληνική 
σημαία και αναμένεται να καταπλεύσει 
στο Θρακικό Πέλαγος στις 25 
Νοεμβρίου 2023. «Η GasLog πίστεψε 
στο εγχείρημα από την αρχή» δήλωσε 
ο Κώστας Καραθάνος COO της 
GasLog  

Το αίμα είναι ένα αγαθό μο-
ναδικό, δυστυχώς δεν μπορεί 
να παραχθεί ακόμη στο εργα-
στήριο, πρέπει ο ίδιος ο άν-
θρωπος να το προσφέρει για 
τον άγνωστο συνάνθρωπό του 
πριν το χρειαστεί

Το αίμα πρέπει να βρίσκε-
ται  αποθηκευμένο στο ψυγείο 
της αιμοδοσίας την ώρα της 
ανάγκης.

 Είναι μία πολύτιμη κατά-
θεση για τον εαυτό μας,  τους 
δικούς μας και τον άγνωστο.

Το αίμα από την στιγμή που 
θα κατατεθεί,  χρειάζεται κά-
ποιο χρονικό διάστημα για να 

παρασκευαστούν τα προϊόντα 
αίματος, ερυθρά, αιμοπετάλια 
και πλάσμα, να μεταφερθούν 
τα δείγματα στα μακρινά ερ-
γαστήρια ελέγχου, να γίνουν 
οι εξετάσεις και να είναι έτοι-
μα στην διάθεση μας.

Χρειάζεται η συμβολή όλων 
μας ώστε  να υπάρχει αρκετό 
αίμα για τις καθημερινές ανά-
γκες μετάγγισης των ασθενών  
πρώτα και μετά ένα οργανω-
μένο δίκτυο αλληλεγγύης ώστε 
να μετακινούνται  άμεσα οι μο-
νάδες αίματος εκεί που θα γίνει 
κάποια στιγμή το κακό.

Πρέπει να γίνουμε  τακτικοί 
εθελοντές αιμοδότες, και στην 
συνέχεια να ενημερώσουμε 
τον συγγενή, φίλο, συνάδελ-
φο, γείτονα για την σημασία 
και την χαρά που δίνει αυτή η 
προσφορά. Να υποστηρίξουμε 
τους συλλόγους αιμοδοτών και 
τις αιμοδοσίες.

Κεντρικά θα πρέπει να θυ-
μούνται ότι παρόμοιες εκκλή-
σεις απελπισίας  για παρόμοιες 
συμφορές στο  παρελθόν  χω-
ρίς κανένα προγραμματισμό,  
υπερφόρτωσαν τα ψυγεία με 
υπερβολικά πολλές μονάδες 
αίματος που ακολουθήθηκε 
από μία περίοδο τραγικής έλ-

λειψης.
Πρέπει να ενισχύσουν τις 

αιμοδοσίες με προσωπικό. Η 
αιμοδοσία της Αλεξανδρούπο-
λης παρόλο ότι εργάζεται τρία 
συνεχή  χρόνια με δύο άτομα 
λιγότερα, χωρίς να ιδρώνει το 
αυτί κανενός,  με την θυσία του 
προσωπικού της φρόντισε να 

έχει  και έστειλε αμέσως 30 
μονάδες αίματος στην διάθε-
ση των τραυματιών.

Αν δουλεύαμε με το απα-
ραίτητο προσωπικό, αν υπήρχε 
στο Εθνικό Κέντρο Αίματος, το 
ΕΚΕΑ,  ένα γραφείο προώθη-
σης της εθελοντική αιμοδοσί-
ας που θα καθοδηγούσε και 
θα υποστήριζε την προσπάθεια 
ενημέρωσης  των πολιτών,   η 
χώρα μας θα ήταν αυτάρκης  
σε ασφαλές αίμα προσφερόμε-
νο  100% από τακτικούς εθε-
λοντές αιμοδότες

Δεν θα χρειαζόταν  να πιέ-
ζονται οι συγγενείς των ασθε-
νών και να ζουν με την αγωνία 
αν θα βρουν αίμα οι  συμπο-
λίτες  με μεσογειακή αναιμία 
όταν έρθουν στα προγραμματι-
σμένα ραντεβού για μετάγγιση. 

Σας παρακαλούμε να ενη-
μερώσετε το κοινό σας για τις 
προγραμματισμένες αιμοληψί-

ες της κινητής μονάδας αιμο-
ληψιών της Υπηρεσίας Αιμο-
δοσίας Αλεξανδρούπολης «η 
Αγάπη πάει παντού» της επό-
μενης εβδομάδας.

Τετάρτη 8 Μαρτίου στα Αρ-
ριανά  Ροδόπης στο Δημαρχείο 
των Αρριανών   8:30 με 13:30. 
σε συνεργασία με τον Δήμο 
Αρριανών

Παρασκευή 10  Μαρτί-
ου στο  Σιδηρώ,  στο Δημο-
τικό Σχολείο Σιδηρού 9:30 με 
13:30, σε συνεργασία με τον 
Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδο-
τών Σουφλίου

Σάββατο  11 Μαρτίου 2023 
στην Αλεξανδρούπολη στο Νο-
μαρχείο στον παραλιακό δρόμο 
απέναντι από τον Φάρο. 8:30 
με 13:30.

Για το προσωπικό της υπη-
ρεσίας αιμοδοσίας

Γεώργιος Μαρτίνης

Που θα βρίσκεται η κινητή μονάδα αιμοληψιών 
του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης
Από την Δευτέρα 
6 Μαρτίου έως και 
την Κυριακή 12 
Μαρτίου
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Στην περίπτωση των πιλο-
τικών off shore αιολικών, που 
πρόκειται να εγκατασταθούν σε 
μία θαλάσσια περιοχή ανοικτά 
της Αλεξανδρούπολης, θα κά-
νει «πρεμιέρα» στη χώρα μας η 
φόρμουλα των «go-to-areas» 
που αποφασίσθηκε σε επίπε-
δο Ε.Ε., για την επιτάχυνση των 
«πράσινων» επενδύσεων και, με 
αυτό τον τρόπο, την όσο το δυ-
νατόν πιο ταχεία απεξάρτηση 
από το αέριο. Η ευρωπαϊκή φόρ-

μουλα μεταφέρεται στην εθνι-
κή νομοθεσία με τις «Περιοχές 
Πρώτης Επιλογής ΑΠΕ», που θα 
θεσπιστούν με το σχέδιο νόμου 
του ΥΠΕΝ, το οποίο κατατέθηκε 
στη Βουλή.

Όπως αναφέρεται στο σχε-
τικό άρθρο, οι περιοχές αυτές 
θα πρέπει να βρίσκονται εκτός 
προστατευόμενων περιοχών του 
Δικτύου «Natura 2000» και θα 
εγκρίνονται με Προεδρικό Διά-
ταγμα που εκδίδεται μετά από 

πρόταση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και 
κατόπιν Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ). Τα έργα ΑΠΕ που ανα-
πτύσσονται σε μία ελληνική «go-
to-area» θα εξαιρούνται από 
τη διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης και την Ειδική Οι-
κολογική Αξιολόγηση.

Με άλλο άρθρο του ίδιου 
σχεδίου νόμου, καθορίζεται 
ως «Περιοχή Πρώτης Επιλογής 
ΑΠΕ» το τμήμα που θα προσδι-
οριστεί για την ανάπτυξη πιλο-
τικών off shore αιολικών, εντός 
της ευρύτερης ζώνης που εκτεί-
νεται νοτίως ακτογραμμής Περι-
φερειακής Ενότητας ‘Εβρου και 
βορείως-βορειοανατολικώς Σα-
μοθράκης. Όπως είναι γνωστό, 
με τροπολογία του ΥΠΕΝ στα 
τέλη Ιουνίου, καθορίσθηκε πως 
στο τμήμα αυτό θα αναπτυχθεί 
το πρώτο «κύμα» υπεράκτιων 
έργων στη χώρα μας, η υλοποί-
ηση των οποίων θα «τρέξει» πιο 
γρήγορα από ό,τι στα υπόλοιπα 
θαλάσσια «οικόπεδα» που θα 
βγουν σε διαγωνισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 
το σχήμα των «go-to-areas» 
θα «ενεργοποιηθεί» στην εθνι-
κή νομοθεσία σε αυτή τη φά-
ση αποκλειστικά για να επιτα-
χυνθεί η αδειοδοτική ωρίμανση 

των πιλοτικών off shore ανοικτά 
της Αλεξανδρούπολης. Προς 
το παρόν, δεν υπάρχουν σχέ-
δια για αξιοποίηση των «Περιο-
χών Πρώτης Επιλογής ΑΠΕ» για 
την ανάπτυξη άλλων «πράσι-
νων» επενδύσεων είτε σε άλλα 
θαλάσσια είτε σε άλλα χερσαία 
τμήματα της ελληνικής χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι με την τρο-
πολογία, οι ταρίφες των έργων 
ανοικτά της Αλεξανδρούπολης 
θα «κλειδώσουν» με κοινοποί-
ηση στην Κομισιόν, και όχι μέ-
σω διαγωνισμών όπως θα γί-
νει στα υπόλοιπα «οικόπεδα», 
από επενδυτές που είναι κάτο-
χοι υφιστάμενων αδειών πα-
ραγωγής ή βεβαιώσεων ειδι-
κών έργων, καθώς και κάτοχοι 
εκκρεμών αιτήσεων που έχουν 
υποβληθεί στο παρελθόν στη 
ΡΑΕ, για πάρκα μέρος των οποί-
ων εντάσσεται στην εν λόγω θα-
λάσσια «ζώνη» ανοικτά της Αλε-
ξανδρούπολης. Στο μέρος της 
«ζώνης» που θα καθορισθεί ως 
Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυ-
ξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρ-
κων (ΠΟΑΥΑΠ), θα αναπτυχθούν 
αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 
έως 600 Μεγαβάτ.

Άδεια Παραγωγής στη συ-
γκεκριμένη ζώνη κατέχει ο Όμι-
λος Κοπελούζου για έργο δυνα-
μικότητας περί τα 220 Μεγαβάτ, 

ενώ αίτηση για Άδεια Παραγω-
γής περί τα 490 Μεγαβάτ έχει 
υποβάλλει ο όμιλος της ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ. Και τα δύο έργα αφο-
ρούν “πακτωμένες” και όχι πλω-
τές ανεμογεννήτριες.

Ο χαρακτηρισμός της συγκε-
κριμένης ΠΟΑΥΑΠ (δηλαδή του 
τμήματος της ευρύτερης «ζώ-
νης» ανοικτά της Αλεξανδρού-
πολης) ως «Περιοχή Πρώτης 
Επιλογής ΑΠΕ» θα επιτρέψει την 
επίσπευση της δρομολόγησης 
των έργων, παρακάμπτοντας την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση. 
Εξάλλου, με δεδομένο ότι του 
εγκριτικού Προεδρικού Διατάγ-
ματος θα προηγείται ΣΜΠΕ, θα 
διασφαλίζεται ότι η ανάπτυξη 
των πάρκων θα γίνεται χωρίς 
σημαντικές περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις.

Με γνώμονα και πάλι την 
επιτάχυνση των πιλοτικών έρ-
γων, άλλο άρθρο στο νομοσχέ-
διο επιτρέπει στους επιλέξιμους 
επενδυτές (με άδειες που έχουν 
εκδοθεί ή εκκρεμούν για έργα 
τα οποία «τέμνουν» τη «ζώνη» 
στην Αλεξανδρούπολη) να υπο-
βάλουν άμεσα αίτηση για άδεια 
έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών 
Πάρκων. Η άδεια θα καλύπτει 
όλη τη «ζώνη» και θα μπορεί να 
υποβληθεί στην ΕΔΕΥΕΠ (τον 
αρμόδιο φορέα) με την ψήφιση 

του νομοσχεδίου, ενώ θα έχει 
διάρκεια 3 ετών, με δυνατότη-
τα παράτασης.

Η άμεση έκδοση της άδειας 
έρευνας σημαίνει πως οι επεν-
δυτές θα μπορούν να ξεκινή-
σουν να πραγματοποιούν με-
τρήσεις σε όλη την ευρύτερη 
«ζώνη» πριν από το Προεδρικό 
Διάταγμα που θα καθορίζει το 
τμήμα της (δηλαδή την ΠΟΑΥ-
ΑΠ) όπου θα κατασκευασθούν 
τα πάρκα. Η δυνατότητα αυτή 
δίνεται από τη στιγμή που οι τα-
ρίφες των έργων δεν θα «κλει-
δώσουν» μέσω διαγωνισμών, 
όπως θα γίνει στα υπόλοιπα 
θαλάσσια «οικόπεδα», ενώ και 
πάλι στόχος είναι να κερδηθεί 
χρόνος.

Η πραγματοποίηση μετρήσε-
ων είναι απαραίτητη, καθώς οι 
επενδυτές θα προσαρμόσουν τα 
πρότζεκτ που σχεδίαζαν ανοι-
κτά της Αλεξανδρούπολης, στην 
ΠΟΑΥΑΠ που θα καθορισθεί 
τελικά. Έτσι, μεταξύ άλλων θα 
μπορούν να υποβάλουν αίτημα 
μετακίνησης της θέσης εγκατά-
στασης, να τροποποιήσουν τη 
μέγιστη ισχύ ή την εγκατεστημέ-
νη ισχύ του σταθμού τους, κα-
θώς και τον τύπο και τον αριθμό 
των ανεμογεννητριών.
news247.gr

Στην Αλεξανδρούπολη με διαδικασίες fast 
track οι πρώτες θαλάσσιες ανεμογεννήτριες

«ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΩΤΗΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΕ» ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΠΟΥ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΟΤΙΩΣ 
ΤΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΣ-
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ ΤΗΣ 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ    

Οι ταρίφες των έργων ανοικτά της 
Αλεξανδρούπολης θα «κλειδώσουν» 
με κοινοποίηση στην Κομισιόν, και όχι 
μέσω διαγωνισμών

Παραιτήθηκε ο επί 3,5 και πλέ-
ον χρόνια Διευθύνων Σύμβουλος 
της Εγνατία Οδός Α.Ε., Κωνστα-
ντίνος Κουτσούκος. Η παραίτηση 

του ωστόσο δεν τον θέτει εκτός 
εταιρείας καθώς θα παραμείνει σε 
επιτελικό πόστο.

Παράλληλα όπως έγινε γνω-
στό θα παραμείνει πρόεδρος της 
Hellastron, της ένωσης Ελληνικών 
αυτοκινητόδρομων με διόδια και 
Β` αντιπρόεδρος της ASECAP που 
είναι ο αντίστοιχος Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός.

Ο Κωνσταντίνος Κουτσούκος 

στη θητεία του κατάφερε και έβα-
λε μπρος σημαντικά έργα τα οποία 
βάλτωναν για χρόνια όπως το Θέρ-
μη-Γαλάτιστα, το “ορφανό χιλιό-
μετρο” στην εθνική οδό Θεσσα-
λονίκη-Ποτίδαια-Κασσάνδρα, τα 
οποία παραδόθηκαν κιόλας, αλλά 
και άλλα όπως έργα σε κάθετους, 
τη σύνδεση του ΟΛΘ με το δίκτυο 
αυτοκινητόδρομων κ.α.
ypodomes.com

Παραιτήθηκε από την «Εγνατία Οδό 
Α.Ε» ο Κωνσταντίνος Κουτσούκος

Επί 3,5 χρόνια 
Διευθύνων 
Σύμβουλός της
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Ένα ενιαίο πόρισμα για όλα 
τα θύματα του σιδηροδρομι-
κού δυστυχήματος στα Τέμπη 
αναφέρεται στην αιτία θανά-
του από την ιατροδικαστική 
υπηρεσία της Λάρισας, όπου 
διενεργήθηκε η διαδικασία της 
νεκροψίας – νεκροτομής.

Σύμφωνα  με  το 
ThessToday.gr, τα πρώτα πι-
στοποιητικά θανάτου έφεραν 
πάνω αναλυτικά την αιτία θα-
νάτου των θυμάτων. Ωστόσο 
επειδή αυτή η διαδικασία για 
κάθε έναν ξεχωριστά αποδεί-
χτηκε χρονοβόρα, με αποτέ-
λεσμα να καθυστερεί και την 
ταυτοποίηση των θυμάτων, 
κατόπιν επικοινωνίας των ια-
τροδικαστών με το υπουργείο, 
αποφασίστηκε ένα κοινό πόρι-
σμα για όλα τα θύματα.

Σύμφωνα με το πόρισμα, 
η αιτία θανάτου για όλους 
τους νεκρούς είναι οι "πολλα-
πλές βαρείες κακώσεις σώμα-
τος συμβατές αναφερόμενου 
ατυχήματος (σύμφωνα με πλη-
ροφορίες της εντολοδότιδας 
αρχής θύμα ομαδικού σιδηρο-
δρομικού ατυχήματος)".

Στους 57 οι νεκροί - 55 
ταυτοποιημένα θύματα

Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι 
στα εργαστήρια της διεύθυν-
σης Εγκληματολογικών Ερευ-
νών, όλων των δειγμάτων βι-
ολογικού υλικού που είχαν 
συγκεντρωθεί από τα ειδικά 
κλιμάκια της πυροσβεστικής, 
από τον τόπο του πολύνεκρου 
σιδηροδρομικού δυστυχήμα-
τος έξω από τα Τέμπη, χωρίς 
να αλλάξει κάτι στον μαύρο 
απολογισμό των 57 νεκρών.

Όπως έγινε γνωστό από 
την Αστυνομία, στα εγκλημα-
τολογικά εργαστήρια έφτα-
σαν συνολικά, από την πρώ-
τη στιγμή μέχρι και χτες, 107 
δείγματα από νεκρούς και αν-
θρώπινα μέλη. Από την έρευ-
να ταυτοποιήθηκαν οι 55 νε-
κροί. Ένας νεκρός παραμένει 
ακόμα άγνωστος, καθώς δεν 
τον έχει αναζητήσει κανείς και 
δεν υπάρχει συγκριτικό δείγ-
μα για την ταυτοποίηση μέσω 
DNA, ενώ μια γυναίκα αναζη-
τεί ακόμα την κόρη της που 
επέβαινε στο τρένο, αλλά δεν 
έχει βρεθεί κανένα ίχνος της.

Στο τόπο του δυστυχήμα-
τος, το μακάβριο έργο της πυ-
ροσβεστικής σχεδόν τέλειωσε, 
καθώς έχουν απομακρυνθεί 
όλα τα βαγόνια και συντρίμμια 
από την φοβερή σύγκρουση 

των δύο τρένων και απομέ-
νει ένας τελευταίος έλεγχος 
για τυχόν βιολογικό υλικό στο 
έδαφος, κάτι που αναμένεται 
να ολοκληρωθεί τις επόμενες 
ώρες και αναμένεται να ανα-
κοινωθεί η λήξη των ερευνών.

Ποιες απαντήσεις θα 
δώσουν τα μαύρα κουτιά 
των τρένων 

Τα «μαύρα κουτιά» των τρέ-
νων, δηλαδή οι ταχογράφοι 
τους μαζί με τα καταγραφικά 
των σταθμών αναμένεται να 
ρίξουν φως στις συνομιλίες, 
τις κινήσεις, την ταχύτητα, αλ-
λά και τις συνθήκες που επι-
κρατούσαν τα τελευταία λεπτά 
πριν τη μοιραία σύγκρουση της 
επιβατικής με την εμπορική 
αμαξοστοιχία στα Τέμπη.

 Μένει να φανεί βέβαια εάν 
μπορούν να δώσουν τις απα-
ραίτητες απαντήσεις διότι μπο-
ρεί να είναι κατασκευασμένοι 
από ανθεκτικό υλικό ώστε να 
μην καταστρέφονται, αλλά οι 
θερμοκρασίες που αναπτύχθη-
καν μετά τη σύγκρουση και την 
έκρηξη ήταν τόσο υψηλές που 
δημιουργήθηκαν ακραίες συν-
θήκες και κανείς δε γνωρίζει 
ακόμα την κατάστασή τους. 

Οι τελευταίες πληροφορίες 
αναφέρουν πως το ένα μαύ-
ρο κουτί βρέθηκε και εφόσον 
είναι σε καλή κατάσταση, θα 
δώσει χρήσιμες απαντήσεις 
όχι μόνο για την ταχύτητα, με 
την οποία κινούνταν τα τρέ-
να τη στιγμή της πρόσκρου-
σης, αλλά συνολικά το προφίλ 
της ταχύτητας σε όλο το μή-
κος της διαδρομής και βεβαί-
ως εάν και πότε υπήρξε φρε-
νάρισμα που θα αποδείξει και 
πότε οι οδηγοί αντιλήφθηκαν 
την κατάσταση, όπως επιση-
μαίνει η επίκουρος καθηγήτρια 
του Πανεπιστημίου Πατρών, 
Ζωή Χριστοφόρου.

Αντιπαράθεση για το...ποιος 
θα τους παραλάβει

Έως τώρα, πάντως, αυτό 
που επίσης δεν έχει γίνει γνω-
στό, είναι ποιος φορέας θα πα-
ραλάβει τους ταχογράφους, οι 
οποίοι βρίσκονται πάνω στα 
τρένα της εταιρείας λειτουρ-
γίας Hellenic Train, τα οποία 
όμως είναι ιδιοκτησίας του 
Δημοσίου.

Σε κάθε περίπτωση οι μη-
χανοδηγοί με σαφήνεια ζητούν 
να μην παραδοθούν τα κουτιά 
στον ΟΣΕ εφόσον είναι επίσης 
ελεγχόμενος, αλλά στις Αρχές 
και στους εμπειρογνώμονες.

Ο πρόεδρος της Πανελ-
λήνιας Ένωσης Προσωπικού 
Ελξης (ΠΕΠΕ), Κώστας Γενι-
δούνιας, μάλιστα καταγγέλλει 
ότι σε παλαιότερο περιστατι-
κό εκτροχιασμού στο Βόλο το 
2022 επιχειρήθηκε η ενοχο-
ποίηση μηχανοδηγού. Τότε η 
ΠΕΠΕ είχε υποβάλει μηνυτήρια 
αναφορά για το ζήτημα καθώς 
«υπήρχαν ενδείξεις ότι τοπο-
θετήθηκε υπόδειγμα σε ένα 
φύλλο πορείας προκειμένου 
να ενοχοποιηθεί ο μηχανοδη-
γός ότι έπρεπε να είχε μειώσει 
ταχύτητα. Υποβάλλαμε μηνυ-
τήρια αναφορά στον Εισαγγε-
λέα και σε ένα μήνα το πόρι-
σμα έλεγε ότι δε δόθηκε ποτέ 
υπόδειγμα».

Η Ένωση των μηχανοδη-
γών συνομιλεί ήδη με τους 
νομικούς της συμβούλους και 
αναμένεται να τοποθετηθεί τις 
προσεχείς ημέρες τόσο για τη 
σύσταση της Επιτροπής, ενώ 
είναι σε επικοινωνία και με ευ-
ρωπαϊκά συνδικάτα σιδηρο-
δρόμου για συμβουλευτική ως 
προς τον τρόπο που πρέπει να 
διεξαχθεί η έρευνα.

Στο κενό η διερεύνηση σι-

δηροδρομικών δυστυχημά-

των ως τώρα

 Σήμερα η χώρα και ενώ 
έχει συμβεί ένα από τα πιο 
φρικτά και θανατηφόρα  σι-
δηροδρομικά ατυχήματα στην 
Ευρώπη, δε διαθέτει έναν φο-
ρέα, μια επιτροπή, επιφορτι-
σμένη με τη διερεύνηση αυ-
τών των συμβάντων παρά το 
γεγονός ότι αυτό θεσμοθετή-
θηκε για πρώτη φορά το 2008.

Το 2011 ορίζονται τα πρώ-
τα μέλη της Επιτροπής με τρι-
ετή θητεία, αλλά ο πρόεδρός 
της παραιτείται το 2013. Η 
Επιτροπή ανασυγκροτείται τον 
Αύγουστο του 2015 και ορίζο-
νται εκ νέου ο πρόεδρος και τα 
μέλη της. Η Επιτροπή διερευνά 
τις συνθήκες του δυστυχήμα-
τος στο Άδενδρο με τους τρεις 
νεκρούς, αλλά στη συνέχεια ο 

πρόεδρός της παραιτείται τον 
Απρίλιο του 2018.

Ουσιαστικά η χώρα παρα-
μένει με ένα μεγάλο κενό σε 
αυτόν τον τομέα και χωρίς ει-
δικούς εμπειρογνώμονες για 
τα σιδηροδρομικά ατυχήμα-
τα. Αυτό είναι και ένα από 
τα βασικά επιχειρήματα που 
παρουσιάζει στη Βουλή ο τ. 
Υπουργός Μεταφορών, Κώ-
στας Καραμανλής κατά την 
ψήφιση του νομοσχεδίου 
που ενοποιούσε την Επιτρο-
πή Διερεύνησης Σιδηροδρο-
μικών Ατυχημάτων με αυτήν 
των Αεροπορικών Ατυχημάτων 
και Ασφάλειας Πτήσεων πριν 
από περίπου ένα μήνα.

Ο ενιαίος Οργανισμός δεν 
είχε προλάβει να συσταθεί έως 
την ημέρα του τραγικού δυ-
στυχήματος.

Ούτε 24 ώρες δεν άντεξε 
η επιτροπή

Ωστόσο, η κυβέρνηση μετά 
τη σιδηροδρομική τραγωδία 
των Τεμπών, αντί να συγκρο-
τήσει τον Οργανισμό που η 
ίδια θεσμοθέτησε, επέλεξε να 
συστήσει μια άλλη ανεξάρτη-
τη τριμελή επιτροπή εμπειρο-
γνωμόνων.

Η σύνθεσή της δεν άντε-
ξε ούτε ένα 24ωρο, καθώς 
σε αυτήν είχε τοποθετηθεί ο 
Εβρίτης καθηγητής, Θανάσης 
Ζηλιασκόπουλος, επικεφαλής 
της δημόσιας (τότε) ΤΡΑΙΝΟ-
ΣΕ την περίοδο 2010 – 2015. 
Οι αντιδράσεις ήταν σφοδρές 
από κόμματα και εργαζομέ-
νους και αφορούσαν το ασυμ-
βίβαστο να είναι ελεγκτής και 
ελεγχόμενος το ίδιο πρόσωπο 
καθώς ο κ. Ζηλιασκόπουλος 
εμπλεκόταν στα σιδηροδρομι-
κά πράγματα και μάλιστα από 
τη θέση του προέδρου και δι-
ευθύνοντος συμβούλου της 
σιδηροδρομικής εταιρίας επί 
μία πενταετία.

 Τελικώς το πρωί του Σαβ-
βάτου ο κ. Ζηλιασκόπουλος 
παραιτήθηκε πριν προλάβει να 

αναλάβει καθήκοντα επισημαί-
νοντας σε δήλωσή του πως 
«λόγω της ιδιαίτερης βαρύτη-
τας της Επιτροπής, για το σύ-
νολο της ελληνικής κοινωνίας, 
δεν θα ήθελα η ιδιότητα μου 
εκείνη να χρησιμοποιηθεί ως 
άλλοθι για να πληγεί η ακεραι-
ότητα και η αμεροληψία των 
εργασιών και του πορίσματος 
της Επιτροπής».

Τη θέση του στην Επιτροπή 
ανέλαβε ο Χρήστος Πυργίδης, 
καθηγητής σιδηροδρομικής 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης.

Συγκλονίζει πρώην διευ-

θυντής ασφαλείας ΟΣΕ για 

Τέμπη «Από το 2020 δεν 

μπαίνω σε τρένο»

 «Μέχρι το τέλος του ‘20 
υπήρχε ένα κέντρο παρακο-
λούθησης κυκλοφορίας, δευ-
τεροβάθμιος έλεγχος , ο πρώ-
τος είναι ο Σταθμάρχης ,στην 
οδό Καρόλου. Σήμερα δεν 
υπάρχει. Δεν υπήρχε περίπτω-
ση να μην προλάβουμε λάθος 
Σταθμάρχη» εξηγεί ο Χρήστος 
Ρετσινιάς

Για την τραγωδία στα Τέ-
μπη, μίλησε το πρωί της Πα-
ρασκευής και ο πρώην δι-
ευθυντής Ασφαλείας και 
Κυκλοφορίας Αμαξοστοιχιών 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Χρήστος Ρετσινάς, 
αποκαλύπτοντας μεταξύ άλ-

λων πως από το 2020 δεν τα-
ξιδεύει με τρένο, εξαιτίας της 
κατάστασής τους. Ο κ. Ρετσι-
νάς ανέφερε σε εκπομπή της 
ΕΡΤ, πως αν ήταν υπουργός 
δεν θα επέτρεπε σε τρένα να 
ξαναμπούν στις ράγες με το 
υπάρχον πλαίσιο, τονίζοντας 
πως «πρώτα να γίνουν αυτά 
που πρέπει να γίνουν». Πα-
ράλληλα ανέφερε πως ο ίδιος 
δεν μπαίνει από το 2020 και 
έπειτα σε τρένο.

«Μέχρι το τέλος του ‘20 
υπήρχε ένα κέντρο παρακο-
λούθησης κυκλοφορίας, δευ-
τεροβάθμιος έλεγχος , ο πρώ-
τος είναι ο Σταθμάρχης ,στην 
οδό Καρόλου. Σήμερα δεν 
υπάρχει. Δεν υπήρχε περίπτω-
ση να μην προλάβουμε λάθος 
Σταθμάρχη, ελέγχαμε την κυ-
κλοφορία των τρένων σε όλη 
την Ελλάδα», είπε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Ρετσινάς, προσθέ-
τοντας ότι αν «δεν υπάρχει το 
κέντρο κυκλοφορίας, πάμε στα 
τυφλά με βάση το λάθος ή το 
σωστό του όποιου Σταθμάρ-
χη». Παράλληλα τόνισε πως 
αν υπήρχε κέντρο δευτερο-
βάθμιου ελέγχου κυκλοφορί-
ας των τρένων που λειτουρ-
γούσε μέχρι τα τέλη του 2020 
«δεν υπήρχε περίπτωση να μην 
προλάβουμε λάθος του σταθ-
μάρχη».
Ethnos.gr, news247.gr

10   ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

Δυνάμει της με αριθμό 617/24-02-2023 Διατάξεως του Ειρηνοδι-
κείου Αλεξανδρουπόλεως εγκρίθηκε η τροποποίηση του από 1/12/2022 
Καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία «ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ», με 
έδρα την  Αλεξανδρούπολη και με σκοπό τον αναφερόμενο στο 1ο άρθρο 
παράγραφος 2 του αποτελούμενου από 13 άρθρα Καταστατικού του.

Αλεξανδρούπολη, 03/03/2023
O πληρεξούσιος δικηγόρος

ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΚΑΡΑΛΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Βενιζέλου 41, 2ος όροφος
Τηλ:2551020539 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΑΦΜ 1394149043 ΔΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
Email: spykaralis@gmail.com

Το ιατροδικαστικό πόρισμα για τα 
θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη

55 ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΘΕΙ   

Ποιες απαντήσεις θα δώσουν τα μαύρα 
κουτιά των τρένων - Ούτε 24 ώρες 
δεν άντεξε η επιτροπή - Συγκλονίζει 
πρώην διευθυντής ασφαλείας ΟΣΕ για 
Τέμπη «Από το 2020 δεν μπαίνω σε 
τρένο»
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«Πυρά» Guardian για το δυστύχημα στα Τέμπη

 «Η Ελλάδα έχει την χειρότερη θέση στην 

σιδηροδρομική ασφάλεια στην ΕΕ»

Ε
κτενή αναφορά στο 
πολύνεκρο δυστύ-
χημα στα Τέμπη κά-
νει ο Guardian, επι-
σημαίνοντας πως η 
Ελλάδα έχει την 

χειρότερη θέση στην σιδηρο-
δρομική ασφάλεια στην ΕΕ κα-
τά την τελευταία δεκαετία. Το 
έγκυρο βρετανικό μέσο επικα-
λείται μάλιστα στο δημοσίευ-
μά του τα στατιστικά στοιχεία 
του Οργανισμού Σιδηροδρό-
μων της ΕΕ.

Ο Guardian σημειώνει πως αν 
και δεν υπάρχουν στοιχεία για το 
τι προκάλεσε τη συντριβή, ορι-
σμένοι στην Ελλάδα θέτουν ήδη 
ερωτήματα σχετικά με τη χρημα-

τοδότηση, το προσωπικό και τη 
συντήρηση του σιδηροδρόμου.

Υπενθυμίζει ότι η ΤΡΑΙΝΟ-
ΣΕ «ιδιωτικοποιήθηκε το 2017 
– στο πλαίσιο των μεταρρυθ-
μίσεων που επιβλήθηκαν στην 
Ελλάδα λόγω του προγράμμα-
τος διάσωσης της ΕΕ – και είχε 
προσελκύσει μόνο μία αξιόπιστη 
προσφορά, από τον ιταλικό κρα-
τικό όμιλο Ferrovie dello Stato 
Italiane, ο οποίος επίσης μαζί με 
τον όμιλο First Group διαχειρί-
ζεται την Avanti στο Ηνωμένο 
Βασίλειο μέσω της θυγατρικής 
του Trenitalia»

 «Αν και δεν υπάρχουν στοι-
χεία για το τι προκάλεσε τη συ-
ντριβή, ορισμένοι στην Ελλάδα 

θέτουν ήδη ερωτήματα σχετικά 
με τη χρηματοδότηση, τη στε-
λέχωση και τη συντήρηση του 
σιδηροδρόμου» καταλήγει το 
ρεπορτάζ του Guardian, ενώ φι-
λοξενείται ανάρτηση του πρώην 
υπουργού οικονομικών Γιάνη Βα-
ρουφάκη, ο οποίος έγραψε στο 
Twitter: «Τώρα είναι η στιγμή να 
θρηνήσουμε και να φροντίσου-
με τους τραυματίες και τις οικο-
γένειες των θυμάτων. Σύντομα 
όμως θα φέρουμε στο ελληνικό 
κοινοβούλιο το βασικό θέμα: μια 
ακόμη τραγωδία που προκλήθη-
κε από μια φρικτή ιδιωτικοποίηση 
των σιδηροδρόμων. Paddington 
1999, Λάρισα 2023».

Σκέψεις

Είναι σαν…

Είναι σαν…
•  Να απογειώνει ο πύργος του Βενιζέλου ένα αεροπλά-

νο από τον 21L
•  Να απογειώνει ο πύργος του Ελληνικού ένα αεροπλά-

νο από τον 15
•  Και η ασφάλεια των επιβατών των 2 αεροπλάνων που 

πλησιάζουν το ένα το άλλο σε πορεία σύγκρουσης,
 να ΜΗΝ εξαρτάται από…
•  Το ραντάρ της προσέγγισης που θα βοηθήσει τους έμπει-

ρους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να τα διαχωρίσουν με 
ασφάλεια για να μην πλησιάσουν ΚΑΝ μεταξύ τους…

•  Το σύστημα προειδοποίησης κυκλοφορίας και αποφυ-
γής σύγκρουσης TCAS που θα γνωστοποιήσει στους χειρι-
στές έγκαιρα ότι είναι σε πορεία σύγκρουσης για να κάνουν 
ελιγμό αποφυγής…

•  Τις πιστοποιημένες ενόργανες διαδικασίες αναχώρη-
σης SID που ούτως ή άλλως θα βάζανε τα αεροπλάνα σε 
διαφορετικές «ράγες»…

•  Αλλά η ασφάλεια όλων αυτών των επιβατών να εξαρ-
τάται αποκλειστικά από το…

•  Αν θα τύχει να το παρατηρήσει με κυάλια από τη Βάρ-
κιζα ο ένας και μοναδικός ελεγκτής της περιοχής και προ-
λάβει να φωνάξει στη συχνότητα… «στρίψε»!

Ναταλία Ανεμοδουρά, πιλότος

"Να προσέχεις..."

ΤΗΣ ΝαταλίαΣ Τσιλογιάννη 
Δεν πρόκειται μόνο για το μεγαλύτερο 

σιδηροδρομικό δυστύχημα, αλλά για μια 
από τις τραγικότερες στιγμές που βιώνει η 
χώρα. Όλοι παρακολουθούν μουδιασμένοι 
τις εξελίξεις της τραγωδίας στα Τέμπη, με-
τά τη φονική σύγκρουση των δύο τρένων.

Η απόδοση ευθυνών έρχεται σε δεύτε-
ρη μοίρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα 
παρακαμφθεί. Οι σκέψεις όλων μας τώρα, 
είναι με αυτούς τους γονείς, που ο μεγα-
λύτερος φόβος τους έγινε πραγματικότη-
τα. Σε αυτές τις οικογένειες που περίμεναν 
τα δικά τους πρόσωπα να επιστρέψουν με 
ασφάλεια στα σπίτια τους, κοντά τους. Και 
δεν επέστρεψαν ποτέ.

Δεν μπορώ να διανοηθώ τις τραγικές 
στιγμές που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι, 
που το τηλέφωνό τους χτύπησε αργά, μέ-
σα στη νύχτα. Το τηλεφώνημα αυτό που 
έμελλε να αλλάξει ριζικά τις ζωές τους.

Από νωρίς το πρωί, ένας "κόμπος" βα-
ραίνει όλους μας. Κανείς δεν μπορεί να 
μείνει ανεπηρέαστος από αυτή την τραγω-
δία. Στην πλειονότητά τους, οι επιβάτες του 
τρένου ήταν νεαρά παιδιά. Παιδιά που οι 

γονείς τους έκαναν θυσίες για να τα μεγα-
λώσουν, ο καθένας με τον δικό του τρόπο.

Παιδιά που οι γονείς τους ξενύχτησαν 
για να είναι στο πλάι τους, όταν εκείνα 
ήταν άρρωστα. Παιδιά που οι γονείς τους 

θυσίασαν πράγματα για να βρίσκονται στη 
ζωή τους. Που έκλαψαν, που γέλασαν, που 
λυπήθηκαν, χάρηκαν με τις χαρές τους.

Μέχρι να ξημερώσει η ημέρα εκείνη, 

που τα "γκρέμισε" όλα.
Έχοντας μια εξαιρετική σχέση με τους 

γονείς μου, αμοιβαίας αγάπης, τα συναι-
σθήματά μου είναι τόσο ανάμεικτα. Ένα 
τηλεφώνημα με τον πατέρα μου όμως, 
ήταν ικανό για να με κάνει να "λυγίσω".

Κάθε φορά συζητάμε για τη μέρα μας, 
τα νέα μας, το σημερινό τηλεφώνημα 
ωστόσο, ήταν τόσο βουβό, κι ας μιλού-
σαμε για πέντε λεπτά.

Όπως κάθε φορά, έτσι και σήμερα, λίγο 
πριν κλείσουμε, μου είπε χαρακτηριστικά 
-όπως συνηθίζει: "Να προσέχεις, τομαρά-
κι μου...".

Στο άκουσμα του "να προσέχεις" η σκέ-
ψη μου πήγε απευθείας στους γονείς που 
κι εκείνοι, πριν τα παιδιά τους επιβιβαστούν 
στο τρένο, πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους, 
τους είπαν "να προσέχεις". Ποιος να τους 
έλεγε ότι αυτό το ταξίδι, θα έμελλε να εί-
ναι το τελευταίο τους...

"Σ' αγαπώ" και "να προσέχεις". Δύο κου-
βέντες που "πλημμυρίζουν" συναισθήματα, 
απέκτησαν άλλη ισχύ, με τον χειρότερο 
δυνατό τρόπο.
News247.gr
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6 5 9

3 1 4

1 8 3

6 1 3 5 9

2 6 7

4 9 7 1 6

8 7 1

6 4 5

2 1 8

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.60)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Mar  2 08:20:17 2023 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

4 7 3 1

2 9 7 3 8

5 6

1 4

1 5 8 3 9

2 5

7 8

7 8 9 6 3

3 8 9 7

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.54)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Mar  3 09:27:16 2023 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία
 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Σε ένα μικρό ορεινό χωριουδάκι, ένας βοσκός 

παρακολουθεί αμέριμνος τα προβατάκια του όταν 

μία Mercedes σταματάει κι ένας κουστουμαρισμέ-

νος τύπος κατεβαίνει και τον πλησιάζει χαμογε-

λαστός…

– Καλέ μου φίλε βοσκέ, έχω να σου προτεί-

νω κάτι

– Για λέγε παλικάρι μου

– Αν βρω πόσα πρόβατα έχει το κοπάδι σου χω-

ρίς να τα κοιτάζω και να τα μετράω, θα μου δώ-

σεις ένα δωρεάν.

– Συμφωνείς ;

– Δε βαριέσαι, πλάκα έχει. Σύμφωνοι!

Βγάζει ο τύπος ένα laptop το συνδέει με το κινη-

τό του κι αρχίζει σα μανιακός να πληκτρολογεί … τα 

χέρια του έτρεχαν σαν τρελά πάνω στο πληκτρολό-

γιο. Ιδρωμένος γυρίζει κάποια στιγμή και του λέει

– Έχεις 547 πρόβατα”

– Ορέ μπράβο, το βρήκες!

– Αντε πάρε ένα, χαλάλι σου

Βουτάει ό,τι βρίσκει μπροστά του ο τύπος, μαζεύ-

ει τα συμπράγκαλά του και πάει να φύγει.

– Ορέ για περίμενε λίγο. Αν βρω τι δουλειά κάνεις 

θα μου αφήσεις πίσω το ζώο μαζί με 1.000 Ευρά;

Το σκέφτεται λίγο ο τύπος.

– Εντάξει, σύμφωνοι. Τι δουλειά κάνω;

– Είσαι σύμβουλος επιχειρήσεων!

Κόκαλο ο άλλος !

– Πως το κατάλαβες;

– Ε, απλό ήτανε. Πρώτον, ήρθες χωρίς να σε φω-

νάξει κανείς, δεύτερον, μου είπες κάτι που ήδη ξέρω 

και θέλεις και να πληρωθείς από πάνω και τρίτον… 

δεν ξέρεις τίποτε για τη δουλειά μου γιατί απ’ όλο 

το κοπάδι εσύ διάλεξες και πήρες το σκύλο μου!

 ΜΕΜΕS

 σταυρολεξο

Οριζόντια
1. Μουσικούς… κατευθύνει.
8. Ξανά, άλλη μια φορά.
9. Λέξη από σπαρτιατική φράση.
10. Ένα οστό του κρανίου.
12. Άηχο… γιώτα.
13. Αυστριακός συνθέτης και μαέστρος.
15. Επέζησε στην κοιλιά ενός κήτους.
17. Γράμματα της… νύχτας.
18. Δεν είναι και… λίγο.
22. Δέντρα την απαρτίζουν.
24. Λόρα…: πρωταγωνίστησε και στην ταινία 
"Ατίθαση καρδιά".
25. Μάρκα κρασιών.
27. Διατέλεσε υπαρχηγός του Χίτλερ.
28. Μικρότερος (αρχ.).
30. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
32. Σπουδαίος Νορβηγός γλωσσολόγος.
34. Διεθνής ναυτιλιακός όρος.
36. Τραβώ, σέρνω.
37. Αγγλική η Άρσεναλ.
39. Το όνομα μιας Βίσση.
40. … Οσίμα: νησί της Ιαπωνίας.
41. Λέγεται ο Πατσίνο.
42. Αγώνισμα της ρυθμικής γυμναστικής (ξ.λ.).
44. "Υψηλό" των σταρ (ξ.λ.).
46. Ονομαστή Κορίνθια εταίρα.
47. Ευχάριστα… λουλούδια.

-- Συστατικά --
• 1 φλ. γαρίδες
• Μισό κ.γλ. ζάχαρη
• 2 κρεμμύδια
• πιπέρι
• 2 φέτες μπέικον
• 2 φλ. ρύζι
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• αλάτι
• 4 φλ. νερό
• 1 συσκευασία ντομάτα
• 1 κ.σ. βούτυρο

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά σοτάρουμε το βούτυρο σε κατσαρόλα, σε 

μέτρια φωτιά και τα φρέσκα κρεμμυδάκια.
• Ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθούν οι κύβοι και ρί-

χνουμε μέσα το ρύζι.
• Ανακατεύουμε πάλι για μερικά λεπτά και προσθέ-

τουμε το βραστό νερό και τις γαρίδες.
• Σκεπάζουμε τη κατσαρόλα και έπειτα σιγοβράζου-

με για 10 λεπτά.
• Εν τω μεταξύ σοτάρουμε το μπέικον με το ελαιό-

λαδο.
• Κατόπιν προσθέτουμε την τριμμένη ντομάτα, το 

πιπέρι, το αλάτι, την ζάχαρη και σιγοβράζουμε για 
15 λεπτά μέχρι να πήξει η σάλτσα και να ψηθεί η 
ντομάτα.

• Τέλος βάζουμε το ρύζι σε φόρμα λίγα λεπτά, το 
αφήνουμε λίγο να κρυώσει, το ξεφορμάρουμε και 
το σερβίρουμε σε πιατέλα περιχύνοντας το με τη 
σάλτσα.

• Καλή όρεξη!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Απολαυστικό ριζότο με γαρίδες και σάλτσα

Κάθετα
1. Η εικονιζόμενη τραγουδίστρια.
2. Παρ' όλα αυτά.
3. Επιφώνημα για… μοιρολόγια.
4. Μια από τις αρχαιότερες ινδικές θεότητες.
5. Γούνινο ζακετάκι (ξ.λ.).
6. Ο αριθμός 301.
7. Τα χωρίς αρχή.
11. Κουβανός ποιητής (1863-93).
14. Είναι τα περισσότερα ηφαίστεια.
16. Ρήμα… ασθένειας.
18. Αρχικά κομματικής νεολαίας.
19. Είναι τα νεύρα… του ψύχραιμου.
20. Μαζί, αντάμα.
21. Παρενοχλώ, βασανίζω ψυχικά (μτφ.).
23. Ακόλαστα, φιλήδονα.
26. Είδος τυριού.
29. Ακατάδεχτος (ξ.λ.).
31. Όμορφο λουλούδι.
33. Πόλη της Ιαπωνίας.
35. Το αναφερόμενο στους δρόμους.
36. Ισραηλινές αεροπορικές γραμμές.
38. Μαζί με το "βράσε" σημαίνει αναστάτωση.
40. Όταν, όποτε.
41. Αρχικά αριθμού στρατευμένων.
43. Άραβας γενάρχης.
45. Δηλώνει συγκατάβαση.
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Τελειωμό δεν έχουν οι εφαρμο-
γές τεχνητής νοημοσύνης που 
μετά την εμφάνιση του προ-
γράμματος Chat GPT εισβάλει 
καθημερινά σε κάθε πιθανό αλ-
λά και απίθανο τομέα της ζω-
ής του σύγχρονου ανθρώπου.
Η αμερικανική ζυθοποΐα 
Atwater Brewery έκανε γνωστό 
ότι δημιούργησε μια νέα μπύρα 
με συνταγή που δημιούργησε 
το πρόγραμμα στο οποίο βα-
σίζεται το Chat GPT. Η μπύρα 

που ονομάστηκε AI IPA περιέ-
χει τρεις τύπους βύνης και οκτώ 
ποικιλίες λυκίσκου. Την ιδέα εί-
χε ο υπεύθυνος ποιότητας της 
εταιρείας που δεν ζήτησε από 
το πρόγραμμα να φτιάξει μια 
συνταγή μπύρας γενικώς και 
αορίστως αλλά του ζήτησε να 
δημιουργήσει μια μπύρα από τα 
διαθέσιμα υλικά που υπήρχαν 
εκείνη την χρονική στιγμή στην 
εταιρεία και θα μπορούσε να ξε-
κινήσει άμεσα η δημιουργία της.

«Προφανώς το πρόγραμμα 
μπορεί να δημιουργήσει κάθε 
είδους συνταγές αλλά εγώ ήθε-
λα να κερδίσω χρόνο και χρή-
μα και ζήτησα μια συνταγή με 
ότι είχαμε διαθέσιμο εκείνη την 
στιγμή» αναφέρει ο Τζο Πλατ. 
Η μπύρα που πρότεινε για δημι-
ουργία το πρόγραμμα τεχνητής 
νοημοσύνης έχει περιεκτικότητα 
σε αλκοόλ της τάξης του 6,55% 
και έχει αυξημένα επίπεδα IBU 
(Διεθνείς Μονάδες Πικράδας) 
σε σχέση με τις μπύρες που πα-
ράγει η Atwater Brewery.
Την ιδέα να χρησιμοποιήσει 
το Chat GPT για δημιουργή-
σει μια νέα μπύρα είχε και η 
καναδέζικη ζυθοποιία Whistle 
Buoy Brewing Company αλλά 
η Atwater Brewery την πρόλα-
βε στο νήμα ώστε να γίνει αυτή 
η πρώτη εταιρεία που παράγει 
μια συνταγή τεχνητής νοημοσύ-
νης αλλά όπως φαίνεται σε λί-
γο καιρό θα αρχίσουμε να βλέ-
πουμε στις ετικέτες ποτών και 
πιθανώς τροφίμων την ένδειξη 
ότι το προϊόν έγινε με συνταγή 
από πρόγραμμα τεχνητής νο-
ημοσύνης.

To πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυ-
στύχημα στα Τέμπη ανέδειξε και πά-
λι, πως παραμένουν άλυτα σημαντι-
κά ζητήματα ασφαλείας στον τομέα 
των υποδομών.

H σύγχρονη τεχνολογία προσφέ-
ρει μια σειρά από επιλογές για τη λει-
τουργία των τρένων, με τι οποίες όχι 
μόνο μπορούν να αποφευγχθούν οι 
συγκρούσεις, αλλά και κάθε πιθα-
νός κίνδυνος.

Το σύστημα θετικού ελέγχου αμα-
ξοστοιχίας (PTC) που χρησιμοποιείται 
στις ΗΠΑ, είναι μια τεχνολογία που 
μπορεί να σταματήσει αυτόματα ένα 
τρένο πριν μπορέσει να συγκρουστεί 

με άλλο, ή προτού εκτροχιαστεί λόγω 
υπερβολικής ταχύτητας ή άλλων μη 
ασφαλών συνθηκών.

Αν διαπιστωθεί κίνδυνος ή αν-
θρώπινο λάθος και το πλήρωμα του 
τρένου δεν ανταποκρίνεται στις ειδο-
ποιήσεις, τότε ενεργοποιείται ο αυτό-
ματος πιλότος του τρένου και το ακι-
νητοποιεί, ώστε να σωθούν οι ζωές 
των επιβατών.

Το τρένο είναι εξοπλισμένο με 
υπολογιστές και δέκτες GPS που 
παρακολουθούν τη θέση και την τα-
χύτητά του. Οι γραμμές είναι εξοπλι-
σμένες με πομπούς που στέλνουν 
πληροφορίες στους υπολογιστές του 

τρένου, σχετικά με τη θέση άλλων 
τρένων στις γραμμές. Οι ενσωματω-
μένοι υπολογιστές αναλύουν αυτές 
τις πληροφορίες και προσδιορίζουν 
εάν το τρένο κινδυνεύει να συγκρου-
στεί με άλλο.

Εάν οι υπολογιστές προσδιορί-
σουν ότι το τρένο βρίσκεται σε κίνδυ-
νο, θα πατήσουν αυτόματα τα φρένα 
για να το σταματήσουν. Οι ενσωμα-
τωμένοι υπολογιστές επικοινωνούν 
επίσης με ένα κεντρικό σύστημα ελέγ-
χου, το οποίο μπορεί να ειδοποιήσει 
τους ελεγκτές κυκλοφορίας για τυχόν 
προβλήματα ασφάλειας.

PTC: Η τεχνολογία για την αποφυγή 
συγκρούσεων στα τρένα

Το ρομπότ 
διαθέτει ένα 
μηχανισμό 

τρισδιάστατης 
εκτύπωσης

Με ανακοίνωση της ερευνητική ομά-
δα με επικεφαλής επιστήμονες του Πα-
νεπιστημίου της Νότιας Ουαλίας Σίδνεϊ 
παρουσιάζει ένα ρομποτικό μηχανισμό 
που ανέπτυξε βγαλμένος πραγματικά 
από ταινία επιστημονικής φαντασίας. 
Πρόκειται για ένα εύκαμπτο ρομποτικό 
βραχίονα που εισέρχεται στο ανθρώπι-
νο σώμα και θα επιδιορθώνει επιτόπου 
ζημιές που υπάρχουν σε κάποια όργανα 
που είναι δύσκολα προσβάσιμα με άλλο 
τρόπο επιτρέποντας έτσι την αποφυγή 
μιας χειρουργικής επέμβασης.

Το ρομπότ θα εισέρχεται στο σώμα 
είτε μέσω κάποιας πολύ μικρής τομής εί-
τε από κάποια φυσική είσοδο στο σώμα 

(π.χ στόμα) και οι γιατροί θα μπορούν να 
το κατευθύνουν στο όργανο ή τον ιστό 
που υπάρχει το πρόβλημα. Το ρομπότ 
διαθέτει ένα μηχανισμό τρισδιάστατης 
εκτύπωσης ο οποίος θα δημιουργεί επι-
τόπου νέα ζωντανά κύτταρα.

«Οι υπάρχουσες τεχνικές τρισδιάστα-
της βιοεκτύπωσης απαιτούν την κατα-
σκευή βιοϋλικών έξω από το σώμα και 
την εμφύτευση τους στο σώμα ενός 
ασθενούς με χειρουργική επέμβαση δι-
αδικασία που αυξάνει τους κινδύνους 
μόλυνσης. Η χρήση του εύκαμπτου τρισ-
διάστατου βιοεκτυπωτή σημαίνει ότι τα 
βιοϋλικά μπορούν να παραδοθούν απευ-
θείας στον ιστό ή τα όργανα-στόχους με 

μια ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση. 
Αυτό το σύστημα προσφέρει τη δυνα-
τότητα για την ακριβή αναδόμηση τρισ-
διάστατων τραυμάτων μέσα στο σώμα, 
όπως τραυματισμούς γαστρικού τοι-
χώματος, βλάβες ή κάποια ασθένεια 
στο εσωτερικό του παχέος εντέρου»,  
αναφέρουν οι ερευνητές.

Οι ερευνητές δοκιμάζουν επίσης 
τον ρομποτικό μηχανισμό και ως 
χειρουργικό εργαλείο με το οποίο 
θα μπορούν να πραγματοποιού-
νται δύσκολες και λεπτές επεμβά-
σεις όπως αφαίρεση καρκινικών κυτ-
τάρων ή όγκων.
Na� emporiki.gr

Ρομποτάκι θα πηγαίνει σε ανθρώπινα όργανα 
με βλάβες και θα παράγει νέα κύτταρα

Μια έκρηξη που καταγρά-
φηκε στην επιφάνεια του Ήλιου 
στις 24 Φεβρουαρίου χάρισε 
στους κατοίκους της Βρετανί-
ας ένα σπάνιο υπερθέαμα, με 
το βόρειο σέλας να κατεβαίνει 
νότια μέχρι το Λονδίνο και το 
Στόουνχεντζ.

Το βόρειο και το νότιο σέλας 
δημιουργούνται από σωματίδια 
–ηλεκτρόνια, πρωτόνια και άλ-
λα ιόντα- που πηγάζουν από τον 
Ήλιο. Τα φορτισμένα αυτά σω-
ματίδια παγιδεύονται στο μα-
γνητικό πεδίο της Γης και εκτρέ-
πονται προς τους πόλους, όπου 
διεγείρουν μόρια οξυγόνου και 
αζώτου στην ατμόσφαιρα. Η δι-
έγερση του οξυγόνου δίνει πρά-
σινες ή καφεκόκκινες λάμψεις, 
ανάλογα με την ενέργεια της 
σύγκρουσης, ενώ το άζωτο δί-
νει μπλε ή κόκκινες.

Σύμφωνα με τη βρετανι-
κή μετεωρολογική υπηρεσία, η 
ασυνήθιστη εμφάνιση του σέ-
λατος στη Βρετανία ήρθε ως 
αποτέλεσμα δύο φαινομένων.

Το πρώτο ήταν μια «στεμμα-
τική εκτόξευση μάζας» (CME), 

ουσιαστικά 
μια έκρη-
ξη στην επι-
φάνεια του 
Ήλιου που 
εκτοξεύει στο Δι-
άστημα δισεκατομμύρια 
τόνους σωματιδίων.

Η CME συνδυάστηκε με μια 
«στεμματική οπή», κάτι σαν τρύ-
πα στο ηλιακό μαγνητικό πεδίο 
από την οποία πήγασε ένα ταχύ 
ρεύμα σωματιδίων ή «ηλιακού 
ανέμου».

Αυτή τη φορά όμως ο κα-

ταιγισμός 
ήταν τό-
σο έντονος 

ώστε αρκετά 
σωματίδια κα-

τάφεραν να φτά-
σουν μέχρι το γεωγρα-

φικό πλάτος του Βελγίου.
Σε ακραίες γεωμαγνητι-

κές καταιγίδες, όπως αυτή του 
1859, το σέλας μπορεί θεωρη-
τικά να κατέβει νότια μέχρι το 
πλάτος της Ελλάδας, ή ακόμα 
και στους τροπικούς.
Πηγή: in.gr

Ηλιακή καταιγίδα κατέβασε 
το βόρειο σέλας μέχρι τη Βρετανία

Η πρώτη μπύρα τεχνητής νοημοσύνης

Science

Τη συνταγή 
επινόησε ένα 
πρόγραμμα 

τεχνητής 
νοημοσύνης.

Το σέλας 
μπορεί θεωρητικά 
να κατέβει νότια 

μέχρι το πλάτος της 
Ελλάδας

«.Η χρήση του εύκαμπτου τρισδιάστατου βιοεκτυπωτή σημαίνει ότι τα βιοϋλικά μπορούν 
να παραδοθούν απευθείας στον ιστό ή τα όργανα-στόχους με μια ελάχιστα επεμβατική 

προσέγγιση. Αυτό το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα για την ακριβή αναδόμηση 
τρισδιάστατων τραυμάτων μέσα στο σώμα» 

Dr Thanh Nho Do, καθηγητής Βιοιατρικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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

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

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

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

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

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

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

Πληροφορική
Υπολογιστές

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

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

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ • Πολ. μηχ.

Λ. Δημοκρατίας 275  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026868

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

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • Τοπ. μηχ.

Χαριλάου Τρικουπη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027017

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Τοπ. μηχ.

Ι. Δραγούμη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029626

Τοπογράφοι
Μηχανικοί

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

Τεχνικές
Εταιρίες

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

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

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σκρα 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551023390

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

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

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

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

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

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

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

Οικοδομικά
Υλικά

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

Ηλεκτρ. Μηχανολ.
Χημ. Μηχανικοί

Πολιτικοί
Μηχανικοί

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

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

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

Βιβλιοπωλεία

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

Πολιτισμός

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

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

ΕπιγραφέςΑνθοπωλεία
Φυτώρια

Τυπογραφεία

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

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

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

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

Security

Ηλεκτρολογικά

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

Gym Center Καρυπίδης
Μπουμπουλίνας 24 •  Φέρες
Τηλέφωνο: 25550 24535

Γυμναστήρια
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ΕΠΕΤΕΙΟΙ

Παγκόσμια Ημέρα Άγριας 
Ζωής
Παγκόσμια Ημέρα Ακοής

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 13:20 - ΣΑΒΒΑΤΟ  12:00 
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΤΡΙΤΗ 19:25 - ΣΑΒΒΑΤΟ  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
14:00-22:00 Σερμπέζη Λ. Μάκρης 15 (Νέα 
Χιλή) ✆2551039222
18:00-08:00 Γούση Μ.Ε. - Γρηγορίου Σ. 
Εθν. Αντιστάσεως 146 (πλησίον S/M Mασού-
τη & ΑΒ) ✆2551400229

ΦΕΡΕΣ 
Χατζή Δήμητρα. Τραϊανουπόλεως 3 
✆2555022744

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Μαχμουρίδου Αγάπη Λεωνιδίου 61 (έναντι 
ΙΚΑ) ✆2553024676

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Σ.Φ. Κυρούδη - Μπιμπούδη Κων/πολεως 
222 ✆2552023926

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

Βασιλίσκος, Βασιλίσκη, 
Ευτρόπιος, Ευτροπία, 
Θεοδώρητος, Κλεόνικος, 
Κλεονίκη.

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Για σήμερα Σάββατο φίλε Κριέ, ανταπο-
κρίνεσαι άψογα σε κάθε περίσταση και 
κατάσταση, κυρίως λόγω της άμεσης και 
αποτελεσματικής σου δράσης! Τα γεγο-
νότα που αναμένονται μέσα στην ημέρα, 
θα σου φέρουν ενθουσιασμό, συναισθη-
ματική ανανέωση, χαρά και καλοπέραση!!    

ΤΑΥΡΟΣ
Σήμερα Σάββατο αγαπητέ Ταύρε, επικε-
ντρώνεσαι στον εσωτερικό σου κόσμο, 
τα συναισθήματα σου και στη φωνή της 
διαίσθησης σου. Καταλαβαίνεις απόλυτα 
τις προθέσεις των ανθρώπων που σε πε-
ριβάλλουν και έτσι καταφέρνεις και «προ-
λαβαίνεις» πολλές δυσάρεστες καταστά-
σεις ή συνέπειες! !      

ΔΙΔΥΜΟΣ
Σήμερα Σάββατο είναι η ημέρα φίλε Δίδυ-
με, όπου θα καταφέρεις να διεκδικήσεις 
και να εκπληρώσεις τους στόχους και να 
τακτοποιήσεις υποχρεώσεις και εκκρε-
μότητες! Η δράση, αλλά και η αντίδραση 
σου, σε καταστάσεις και γεγονότα, χαρα-
κτηρίζονται από σβελτάδα και αποτελε-
σματικότητα! !  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Σήμερα Σάββατο αγαπητέ Καρκίνε, μπο-
ρείς πιο εύκολα να βρεις λύσεις για τα 
προβλήματα ή τα θέματα που σε απασχο-
λούν, όμως δώσε τον απαραίτητο χρόνο 
στις καταστάσεις για να στρώσουν και 
επιστράτευσε υπομονή, χωρίς να βιάζε-
σαι ή να πιέζεις καταστάσεις!       

ΛΕΩΝ
Η Σελήνη σήμερα, στο δικό σου Ζώδιο Λέ-
οντα και στην κυριολεξία, λάμπεις! Πραγ-
ματικά, έχεις στα χέρια σου την επιτυχία, 
λόγω της αποφασιστικής και άμεσης δρά-
σης σου! Έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη στον 
εαυτό σου και αν αποφύγεις έπαρση και 
υπερβολές! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε, για σήμερα Σάββατο πι-
θανόν να νιώσεις πως δεν μπορείς να εκ-
φράσεις με ευκολία σκέψεις, επιθυμίες και 
απόψεις και πιθανόν οι γύρω σου, να πα-
ρεξηγούν τα κίνητρά σου ή τα λόγια σου! 

ΖΥΓΟΣ
Για σήμερα Σάββατο αγαπητέ Ζυγέ, θα 
το γλεντήσεις… επικοινωνιακά! Ξεχωρί-
ζεις για την εξυπνάδα σου και την ισχυρή 
σου γοητεία, ιδίως στον τρόπο που επι-
κοινωνείς, στις διαπροσωπικές σου σχέ-
σεις και επαφές!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φίλε Σκορπιέ, σήμερα Σάββατο οι αντι-
δράσεις σου, σε κάθε περίσταση, χαρα-
κτηρίζονται από ηρεμία, υπομονή και 
ωριμότητα! Μπορεί να φαίνεσαι κάπως 
απόμακρος στους άλλους, αλλά αυτός 
είναι και ο σκοπός σου!  

ΤΟΞΟΤΗΣ
Σήμερα Σάββατο , αγαπητέ Τοξότη, βρί-
σκεις και πάλι τον αξιαγάπητο εαυτό σου! 
Διακατέχεσαι από μία έντονη επιθυμία για 
περιπέτεια, για ελευθερία, για ψυχαγωγία 
και για έντονη κοινωνικότητα!! Η τάση 
σου ωστόσο για κυνισμό και προκλητι-
κότητα στα λόγια σου, ενδεχομένως να 
πλήξει επαφές, σχέσεις και επικοινωνίες, 
ιδίως όταν το παρακάνεις με τα αστεία ή 
τα νεύρα σου!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Σήμερα Σάββατο αγαπητέ Αιγόκερε, μεί-
νε όσο πιο μακριά μπορείς από την έντο-
νη κοινωνική ζωή και τα πολλά ανούσια 
λόγια με τους άλλους! Θα μπορέσεις έτσι 
να πετύχεις πολύ πιο εύκολα στόχους και 
σχέδια, αφού ως παρατηρητής των γεγο-
νότων, κερδίζεις περισσότερα! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, η σημερινή ημέρα θα 
σου προσφέρει άπειρες ευκαιρίες, ώστε 
να δώσεις τέλος στην μοναξιά, αφού πλέ-
ον πολλοί άνθρωποι στέκονται δίπλα σου 
και επιδιώκουν να σε έχουν στο άμεσο 
περιβάλλον τους!   

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, σήμερα Σάββατο αλλάζεις 
πρόσωπο και καταφέρνεις να καταπλήξεις 
τους πάντες! Τέρμα πια το ευαίσθητο και 
εύθραυστο πλάσμα που όλοι ήξεραν μέ-
χρι τώρα! Ξεχωρίζεις για την ήρεμη δυνα-
μικότητα σου, την πρακτικότητα σου και 
την λογική σου σήμερα!

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
1) Ρεβύθια: Μια πλούσια πηγή μα-

γνησίου, ασβεστίου, καλίου και σιδή-
ρου, πρωτεϊνών και φυτικών ινών. Ένα 
φλιτζάνι δίνει 270 θερμίδες, περίπου 13 
γραμμάρια φυτικών ινών και 15 γραμ-
μάρια πρωτεΐνης.

2) Βρώμη: Περιέχει μαγγάνιο, σίδηρο, 
βιταμίνη B και άλλα πολύτιμα θρεπτικά 
συστατικά. 30 γραμμάρια (δηλαδή 1/2 
φλιτζάνι) δίνουν περίπου 127 θερμίδες.

3) Γλυκοπατάτα: Είναι πλούσια σε βι-
ταμίνη C και ενισχύει το ανοσοποιητικό 
σύστημα. Περιέχει β-καροτίνη που μειώ-
νει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθή-
σεων. Μια μικρή γλυκοπατάτα δίνει 112 
θερμίδες, 4 γραμμάρια φυτικών ινών και 
2 γραμμάρια πρωτεΐνης.

4) Ψωμί ολικής άλεσης: Μια ιδανική 
επιλογή για ένα σνακ μέσα στην ημέρα. 
Θρεπτικό και βιταμινούχο, το ψωμί ολι-
κής άλεσης μειώνει τον κίνδυνο εμφάνι-
σης διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακών 
παθήσεων. Μια φέτα δίνει περίπου 61 
θερμίδες και 2 γραμμάρια φυτικών ινών.

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

6) Φακές: Πρωτεΐνες και φυτικές ίνες 
δημιουργούν τον τέλειο συνδυασμό που 
μειώνει το αίσθημα πείνας. Μια ωραία 
ιδέα είναι να προσθέσετε φακές στη σα-
λάτα σας. Ένα φλιτζάνι μαγειρεμένες φα-
κές δίνει 230 θερμίδες, 16 γραμμάρια 
φυτικών ινών και 18 γραμμάρια πρω-
τεϊνών.

7) Μακαρόνια ολικής άλεσης: Συνδυ-
άστε τα μακαρόνια ολικής άλεσης με μια 
σάλτσα με ντομάτα, σκόρδο, βασιλικό 
και λίγο ελαιόλαδο: ένα πιάτο χορτα-
στικό και ιδιαίτερα ωφέλιμο
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Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε 
τον τίτλο του φαβορί, κατέκτησε το 
χρυσό μετάλλιο στον τελικό του μή-
κους στο ευρωπαϊκό κλειστού στίβου 
της Κωνσταντινούπολης με καλύτερο 
άλμα στα 8,30μ.

Ο απόλυτος κυρίαρχος στην Ευρώ-
πη είναι ο Έλληνας πρωταθλητής του 
μήκους, που σήμερα έγινε ο μοναδι-
κός άλτης του μήκους που κερδίζει 
τρεις συνεχόμενους τίτλους σε Ευρω-
παϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου!

Για τον Τεντόγλου αυτό είναι το 
πέμπτο του Ευρωπαϊκό μετάλλιο και 
το έβδομο (!) σε διεθνείς διοργανώ-
σεις σε επίπεδο ανδρών.

Την ανωτερότητά του επιβεβαί-
ωσε για μία ακόμα φορά ο Μίλτος 
Τεντόγλου. Ο αθλητής του Γιώργου 
Πομάσκι προσγειώθηκε στα 8.30μ. 
και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο 
ευρωπαϊκό κλειστού στίβου της Κων-
σταντινούπολης.

Ο Μίλτος Τεντόγλου πριν από τον 
τελικό μπορεί να είχε δηλώσει ότι 

δεν του αρέσουν οι πρωινοί αγώνες, 
ωστόσο με το “καλημέρα” έδειξε τις 
διαθέσεις του αφού προσγειώθηκε 
στα 8.30μ.

Στο δεύτερό του άλμα προσγειώ-
θηκε στα 8.14μ., το τρίτο του άλμα 
ήταν μεγάλο αλλά για λίγο άκυρο, 
ενώ στο τέταρτο πάτησε αρκετά πί-
σω και έκανε 8,05μ.

Στο πέμπτο του άλμα ο Μίλτος Τε-
ντόγλου προσγειώθηκε στα 8,07μ., 
αλλά είχε ακόμα ένα μεγάλο άλμα 
να κάνει αφού στην τελευταία του 
προσπάθεια έκανε 8,29μ.

Δεύτερος ήταν ο Τομπίας Μοντλέρ 
ο οποίος είχε καλύτερο άλμα στα 
8,19μ., ενώ την τριάδα του βάθρου 
έκλεισε ο Γκαμπριέλ Μπιτάν με 8μ.

Η κατάταξη του τελικού
1. Μίλτος Τεντόγλου 8.30 μ.
2. Τομπίας Μοντλέρ (Σουηδία) 8.19μ.
3. Γκαμπριέλ Μπιτάν (Ρουμανία) 
8.00μ.
4. Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ 

(Βουλγαρία) 7.97μ.
5. Ράντεκ Γιούσκα (Τσεχία) 7.94μ.
6. Χάιμε Γκερά (Ισπανία) 7.84μ.
7. Ερβάν Κονατέ (Γαλλία) 7.65μ.
8. Λάζαρ Άνιτς (Σερβία) 2.48μ.

Ασημένιο μετάλλιο για τον 
Ανδρικόπουλο στο τριπλούν

Ιστορική στιγμή για τον 25χρονο 
Έλληνα αθλητή, ο οποίος έκανε τη 
δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέ-
ρας του και κατέκτησε τη δεύτερη θέ-
ση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλει-
στού στίβου στην Κωνσταντινούπολη.

Ο νεαρός αθλητής πραγματοποί-

ησε άλμα στα 16,58μ. στο τριπλούν, 
επίδοση που ήταν αρκετή για να του 
χαρίσει το αργυρό μετάλλιο, πίσω 
από τον Πορτογάλο Πιτσάρδο, που 
πέταξε στα 17.60, κάνοντας την κο-
ρυφαία επίδοση για φέτος στον κό-
σμο. Στην τρίτη θέση ο Γερμανός Χεζ 
με 16,57μ. Έβδομος κατετάγη ο Δη-
μήτρης Τσιάμης που τελείωσε τον 
αγώνα με 16.39μ.

Η τελική κατάταξη στο τριπλούν

1. Πιτσάρδο (Πορτογαλία) 17.60μ.
2. Ανδρικόπουλος 16.58μ.
3. Χεζ (Γερμανία) 16.54μ

4. Περέιρα (Πορτογαλία) 16.51μ.
5. Μπαμπάγιεφ (Αζερμπαϊτζάν) 
16.50μ.
6. Μπόκι (Ιταλία) 16.39μ.
7. Τσιάμης 16.39μ.
8. Καμποαρέ (Γαλλία) 16.11μ.
9. Τσακίρ (Τουρκία) 16.02μ.

Χαρούμενος για την εξαργύρωση 
της σκληρής δουλειάς του, δήλω-
σε ο Νίκος Ανδρικόπουλος, μετά την 
κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου 
στο τριπλούν, στο Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα κλειστού στίβου της Κων-
σταντινούπολης.

Πρωταθλητής Ευρώπης 
ο κορυφαίος Μίλτος Τεντόγλου

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ 
ΦΑΒΟΡΙ, ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΟ ΧΡΥΣΟ 
ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΣΤΙΒΟΥ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 

Ασημένιο μετάλλιο για τον Ανδρικόπουλο 
στο τριπλούν

Με τον καλύτερο και πιο εντυπω-
σιακό τρόπο, ο Εθνικός έδειξε πως η 
ήττα της περασμένης αγωνιστικής κό-
ντρα στην ΑΣΑ Έβρου, ήταν μια κακή 
παρένθεση η οποία και έκλεισε, με τη 
χθεσινή νίκη κόντρα στη Λάρισα με 
3-0, να το επιβεβαιώνει.

Ο Γιώργος Αδραβίζος, εκτός από 
έναν σημαντικό αντίπαλο, είχε να δια-
χειριστεί και τις δύο βασικές απουσίες 
του Καβαρατζή (που υπέστη θλάση) 
και του Κωνσταντινίδη (που νοσηλεύ-
εται στο νοσοκομείο με πνευμονία). 
Οι νεαροί Κοντοστάθης και Γκοτσίδης 
αντίστοιχα, κλήθηκαν να καλύψουν 
αυτά τα κενά και το έκαναν με τον 
καλύτερο τρόπο, δείχνοντας πως το 
μέλλον τους ανήκει.

Το πρώτο σετ, ξεκίνησε με τις δύο 
ομάδες να μπαίνουν δυνατά και να πι-
έζουν για να πάρουν κάποια διαφο-
ρά. Λίγα λάθη του Εθνικού έφεραν 
τη Λάρισα σε απόσταση αναπνοής 
(8-7), ωστόσο από εκείνο το σημείο 
και μετά, το σετ ανήκε εξολοκλήρου 
στους γηπεδούχους. Ο συγκλονιστι-
κός εχθές Γκοτσίδης ήταν αλάνθα-
στος στην υποδοχή και έβγαλε όσες 

μπαλιές στόχευσαν πάνω του. Ο Κο-
ντοστάθης κέρδισε το χειροκρότημα 
με τις επιθετικές του πρωτοβουλίες, 
ενώ ο Στοιλούδης αποτέλεσε εγγύ-
ηση από τη γραμμή του σερβίς (με-
τρώντας και δύο άσσους). Η είσοδος 
του Σουσουρίδη στο 22-17, έδωσε 
τις απαραίτητες ανάσες, με το τέλος 
του σετ να βρίσκει τον Εθνικό νικη-
τή 25-18.

Έχοντας τη ψυχολογία με το μέρος 
τους, οι παίκτες του Γιώργου Ανδρα-
βίζου θέλησαν από την αρχή να πά-
ρουν μία απόσταση ασφαλείας και το 
πέτυχαν. Ο Μπουφίδης (είχε και δύο 
άσσους), δήλωσε με τα μπλοκ του 
παρών, ενώ Δημητριάδης και Κοντο-
στάθης δυσκόλεψαν όσο περισσότε-
ρο μπορούσαν την άμυνα της ΕΑΛ. 
Ο Ανδρεάδης (είχε και έναν άσσο) 
ήταν εξαιρετικός στα αμυντικά του 
καθήκοντα ενώ ο Γκοτσίδης συνέ-
χισε το αλάνθαστο παιχνίδι του, μην 
αφήνοντας περιθώρια αντίδρασης 
στον αντίπαλο. Η παρουσία του Κα-
ψαλιάρη στο παιχνίδι με τη Λάρισα 
ήταν και αυτή καθοριστική, αφού όχι 
μόνο οργάνωσε ψύχραιμα το παιχνίδι 

της ομάδας του, αλλά έστρωσε άψο-
γα και κάθε… χαλασμένη μπαλιά για 
τους συμπαίκτες του. Η είσοδος του 
Μπατίλη έδωσε κάποιες αμυντικές 
ανάσες στον Εθνικό και το 25-14, 
ήρθε φυσιολογικά.

Το τρίτο σετ ξεκίνησε με κάποια 
επιπόλαια λάθη από τον Εθνικό και τη 
Λάρισα να προηγείται με 4-5. Ωστόσο 
μετά το πρώτο time out που ζήτησε 

ο Γιώργος Ανδραβίζος, η ομάδα ανα-
συγκροτήθηκε και δεν βρέθηκε ξανά 
πίσω στο σκορ. Ο Ανδρεάδης με τον 
Στοιλούδη, δυσκόλεψαν από τη γραμ-
μή του σερβίς την υποδοχή της ΕΑΛ, 
Κοντοστάθης, Μπουφίδης και Δημη-
τριάδης πήραν πόντους… ψυχολογίας 
για τον Εθνικό (8-7, 9-7, 10-8, 19-14, 
21-15, 22-16), ενώ και ο Κεσκίνης με 
την είσοδό του στο 12-11, πήρε πά-

νω του πολλές φάσεις, κυνηγώντας 
κάθε μπαλιά στον χώρο του.

Το τέλος του αγώνα βρήκε τον 
Εθνικό να πανηγυρίζει μία νίκη, η 
οποία είχε τριπλό όφελος. Η νίκη αυ-
τή, δεν είχε μόνο βαθμολογική σημα-
σία αλλά και ψυχολογική, αφού ήρ-
θε μετά την πρώτη ήττα του Εθνικού 
στο φετινό πρωτάθλημα. Ήταν μία 
νίκη που ήρθε για την ομάδα μετά 
από μία δύσκολη – λόγω απουσιών 
– εβδομάδα και τέλος ήταν μία νίκη 
στην οποία οι νεαροί Γκοτσίδης και 
Κοντοστάθης, ανταπεξήλθαν απόλυτα 
στις υποχρεώσεις τους, κερδίζοντας 
τις εντυπώσεις.

-Τη νίκη αυτή οι παίκτες του Εθνι-
κού, την αφιέρωσαν στον Αχιλλέα 
Κωνσταντινίδη, ο οποίος νοσηλεύ-
εται με πνευμονία στο Νοσοκομείο.

-Πριν την έναρξη του αγώνα, κρα-
τήθηκε ενός λεπτού σιγή, για τα θύ-
ματα του τραγικού δυστυχήματος στα 
Τέμπη.

ΤΑ ΣΕΤ:
1ο: 8-6, 14-8, 19-12, 25-18
2ο: 7-4, 14-7, 17-10, 25-14
3ο: 4-5, 14-11, 19-15, 25-19
Έπαιξαν οι: Δημητριάδης,  Κο-

ντοστάθης, Καψαλιάρης, Στοϊλού-
δης, Μπουφίδης, Ανδρεάδης, λίμπε-
ρο Γκοτσίδης, (Μπατίλης, Κεσκίνης, 
Παπάζογλου, Σουσουρίδης

Επέστρεψε με αποφασιστικότητα στις νίκες 
ο πρωτοπόρος Εθνικός
Παρά τις απουσίες και τα προβλήματα με 
αποκάλυψη τους νεαρούς Κοντοστάθη, Γκοτσίδη 
επιβλήθηκε της Ε.Α. Λάρισας


	01 gn
	02 gn
	03 gn
	04 gn
	05 gn
	06 gn
	07 gn
	08 gn
	09 gn
	10 gn
	11 gn
	12 gn
	13 gn
	14 ΟΔΗΓΟΣ - 2
	15 gn
	16 gn

