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Αλεξανδρούπολη: «Όχι άλλα θύματα 
γυναικοκτονίας. Μηδενίζουμε το 

κοντέρ! »
Με μια πορεία στην οποία τα λόγια ήταν περιττά, Πολίτες όλων 

των ηλικιών έστειλαν το μήνυμα της μηδενικής ανοχής στην 
οποιαδήποτε μορφή βίας  ▶ 9

Σκληρό μπρα ντε 
φερ για το λιμάνι 
Αλεξανδρούπολης

Οι επενδυτές σε θέση 
μάχης με φόντο την 5η 

Μαϊου, Οι επιπτώσεις από 
τον πόλεμο στην Ουκρανία

▶ 5

Πρώτος στον κόσμο 
ο Μιχαλεντζάκης 

Ο Εβρίτης Ολυμπιονίκης 
με σούπερ επίδοση στην 

Ιταλία!

▶ 13

Επέλαση της ακρίβειας: 
Σε απόγνωση οι καταναλωτές 

και στον Έβρο

Έρχονται νέες αυξήσεις σε ψωμί, τρόφιμα, ενώ νέα άνοδος 
καταγράφεται και στα καύσιμα. Τα μέτρα που «μαγειρεύονται» και θα 

ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας ▶  6, 7

Διπλό στο Κιλκίς, μεγαλύτερες Διπλό στο Κιλκίς, μεγαλύτερες 
οι λεπίδες παραμονής για την οι λεπίδες παραμονής για την 
Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 
ο Τηλεμαραθώνιος της ο Τηλεμαραθώνιος της 
Μητρόπολης Αλεξ/ποληςΜητρόπολης Αλεξ/πολης

Προμήθεια καυσίμων 
με… κουπόνι; 

Μέσα στην εβδομάδα τα νέα μέτρα από την 
κυβέρνηση…Ραγδαία μείωση στην κατανάλωση 
καυσίμων φέρνουν οι εξωφρενικές τιμές της 

βενζίνης

▶ 16

Κορωνοϊός: Ως 
και υπερδιπλάσιοι 
αριθμοί θανάτων ανά 
100.000 πληθυσμού 
στη Βόρεια Ελλάδα

 ● 1.446 θάνατοι στην Περιφέρεια ΑΜΘ την τελευταία διετία, οι 264 από αυτούς στον Έβρο

● Τι δείχνει η αναλυτική επεξεργασία των στοιχείων του υπουργείου Εσωτερικών

●  Με burnout 3 στους 4 Έλληνες γιατρούς, μεγάλη αύξηση στην πανδημία

Η Βουλγαρία επισπεύδει τα σχέδια 
για την κατασκευή νέου πυρηνικού 

αντιδραστήρα

▶ 13

▶  4  4

▶ 11 ▶ 8
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1838
Η 25η Μαρτίου καθιερώνεται με 
βασιλικό διάταγμα του Όθωνα ως 
ημέρα εθνικής εορτής.

1892
Ιδρύεται η ποδοσφαιρική ομάδα 
της Λίβερπουλ.

1924
Ο Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αθηνών 
μετονομάζεται σε Παναθηναϊκό 
Αθλητικό Όμιλο.

1943
Αναχωρεί από τη Θεσσαλονί-
κη ο πρώτος συρμός με Έλλη-
νες Εβραίους, με προορισμό το 
Άουσβιτς. Συνολικά, πάνω από 
48.000 Ελληνοεβραίοι θα εκτο-
πιστούν στο Άουσβιτς, στο Μπιρ-
γκενάου και στο Μπέργκεν-Μπέλ-
σεν. Μόνο 2.000 θα επιστρέψουν 
τελικά στην Ελλάδα μετά το τέ-
λος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

2007
Η Ελλάδα, η Ρωσία και η Βουλ-
γαρία υπογράφουν τη συμφωνία 
για την κατασκευή του πετρελαι-
αγωγού Μπουργκάς - Αλεξαν-
δρούπολη, έπειτα από 14 χρόνια 
διαπραγματεύσεων.

2011
«Ημέρα της Οργής» στη Συρία, με 
ογκώδεις διαδηλώσεις κατά του 
καθεστώτος Άσαντ. Αρχή του εμ-
φυλίου πολέμου.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1884
Άγγελος Σικελιανός, από τους μεί-
ζονες έλληνες ποιητές. Το έργο 
του διακρίνεται από έντονο λυρι-
σμό και ιδιαίτερο γλωσσικό πλού-
το. (Θαν. 19/6/1951)

ΘΑΝΑΤΟΙ
44 π.Χ.
Γάιος Ιούλιος Καίσαρ, ρωμαίος 
αυτοκράτορας. (Γεν. 13/7/100 
π.Χ.)

1951
Ιωάννης Παρασκευόπουλος, έλ-
ληνας αστρονόμος με καριέρα 
στη Νότιο Αφρική. Ένας κρατή-
ρας της Σελήνης φέρει το όνο-
μά του (Paraskevopoulos crater). 
(Γεν. 20/6/1889)

1975
Αριστοτέλης Ωνάσης, έλληνας με-
γιστάνας. (Γεν. 15/1/1906)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
∆. Μπένδρελης

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. Tελικοί μειοδότες δημοπρασιών: 
€0,50/χιλιοστό
2. N.Π.∆.∆., OTA: €0,20/χιλιοστό
3. N.Π.I.∆. (A.E.): €0,26/χιλιοστό
Xειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι 
δεν επιστρέφονται. Eνυπόγραφα κεί-
μενα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τη 
θέση της Eφημερίδας.

Τακτικοί συνεργάτες: 
Θεόδωρος Ορδουμποζάνης, ∆ημή-
τρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος 
Αναγνωστόπουλος, Αγγελική, ∆ελη-
γιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέ-
ας Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου, 
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεω-
νίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπη-
τού, Μενέλαος Μαλτέζος

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα

2

4...10

5...10

Ανατολή - 06:29
Δύση - 18:23

5...11

2...10

Στο Εργατικο κέντρο Έβρου ο Τσίπρας συνομίλησε 
με εκπροσώπους φορέων και εργαζομένων 

Τις βασικές προτεραιότητες σε μια κυβέρνηση της 
Αριστεράς με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε από την 
Αλεξανδρούπολη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος βρέθηκε στην πρωτεύουσα του Έβρου 
και επισκέφθηκε το Εργατικό Κέντρο, είχε επαφές και 
άκουσε εργαζομένους, ανέργους και υπαλλήλους που 
έχουν βγει σε διαθεσιμότητα (σχολικοί φύλακες δη-
μοτικούς αστυνόμους, εργαζόμενους ΕΡΑ, καθηγητές, 
γιατρούς ΕΟΠΠΥ κ.α.) , κάνοντας ειδική αναφορά στα 
προβλήματα που τους απασχολούν αλλά και στις δε-
σμεύσεις του κόμματός του απέναντί τους. 

Παράλληλα, έκανε σφοδρή επίθεση στην κυβέρ-
νηση και την τρόικα κάνοντας λόγο για «λειτουργία 
της κυβέρνησης σαν χασάπη που τεμαχίζει» και πως 
«η συγκρότηση κυβέρνηση σωτηρίας από τον ΣΥΡΙΖΑ 
είναι όρος εθνικής επιβίωσης»

O κ. Τσίπρας, μιλώντας για το πραγματικό success 
story της κυβέρνησης και των μνημονίων, σημείωσε 
πως έχουν ρίξει τους πολίτες στον Καιάδα της ανερ-
γίας, της διαθεσιμότητας, της φτώχιας, της εξαθλίω-
σης και της μετανάστευσης

14
ΜΑΡ
2014

2
2
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ΑΠΟΨΕΙΣ 3

`

Αυτή ήταν η εικόνα του σήματος AXD στην παραλία της Αλεξανδρούπολης νωρίς το πρωί 
της Δευτέρας. Μετά τις σβάστικες που σχεδίασαν κάποιοι σχεδόν σε όλη την επιφάνειά του, 
η οποία είχε βαφτεί με τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας, κάποιοι άλλοι το μουτζούρωσαν 
παντού. Κατακαημένο AXD… 

Η συνάντηση Μητσοτάκη-
Ερντογάν ήταν εξαιρετικά 
θετική, κυριάρχησε ένα καλό 
κλίμα το οποίο θα μπορού-
σε να γίνει θεμέλιο για μια 
ουσιαστική βελτίωση. Μέ-
νει να φανεί και στην πρά-
ξη το καλό κλίμα. Η Τουρκία 
πρέπει να επιδείξει συνέπεια 
σε αυτό.εται στην τιμή του 
προϊόντος.

T. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΣ 

Είπαν

Επειδή το 73%-74% των προ-
ϊόντων που πουλάμε είναι ει-
σαγόμενα και ακόμα και αυτά 
που νομίζουμε ότι ιδιοπαράγο-
νται, δεν ιδιοπαράγονται αλλά 
εξαρτώνται πάλι από το εξω-
τερικό, ό,τι συμβαίνει απ’ έξω 
έρχεται κατευθείαν στην τσέ-
πη μας και στο τραπέζι μας… 
Δυστυχώς επίκεινται ανατι-
μήσεις..

Α. ΜΑΚΡΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 
ΠΩΛΗΣΗΣ
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Μικρογνωμικά

Μεγάλη θα είναι η στρατιωτική κινητι-
κότητα τις επόμενες μέρες στο λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης, όπου θα καταπλεύσουν 
δύο οχηματαγωγά πλοία με άρματα μάχης 
κι άλλα υλικά για τις Νατοϊκές δυνάμεις 
που είναι ανεπτυγμένες σε Βαλκανικές χώ-
ρες και χώρες της ανατολικής Ευρώπης.

Το πρωί της Πέμπτης 17 Μαρτίου ανα-
μένεται να καταπλεύσει το βρετανικό πλοίο 

"Hartland Point" μεταφέροντας νατοϊκό 
εξοπλισμό.

Δύο μέρες αργότερα, το απόγευμα του 
Σαββάτου 19 Μαρτίου θα δέσει στο λιμά-
νι της πόλης και το οχηματαγωγό πλοίο 
«LIBERTY PASSION» με σημαία ΗΠΑ και 
χωρητικότητα εκτοπίσματος άνω των 
20.000 τόνων.

makthes.gr

Κινητικότητα

Θα αλλάξει και φέτος η ώρα;

Ημέρα (καημένου) Καταναλωτή
Κατακόρυφη αύξηση σημείωσαν, το 

τελευταίο διάστημα, οι καταγγελίες για 
το ενεργειακό κόστος όπως αναφέρουν 
σε ανακοινώσεις τους οι οργανώσεις των 
καταναλωτών και δηλώνουν ότι αναλαμ-
βάνουν πρωτοβουλίες με αφορμή και την 
σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή.

Η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζω-
ής σημειώνει ότι «οι καταγγελίες στον 
τομέα της ενέργειας, μεταξύ Σεπτέμβρη 
2021 - Φεβρουαρίου 2022, παρουσί-
ασαν κατακόρυφη αύξηση, (πάνω από 
3.000 καταγγελίες ), είναι ενδεικτικό της 
κατάστασης, ενώ παρατηρείται παρόμοια 

αύξηση και σε όλες τις Ενώσεις Κατανα-
λωτών- μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Ενώσεων Καταναλωτών (Π.ΟΜ.Ε.Κ.) 
"Η Παρέμβαση"».

Η ΕΚΠΟΙΖΩ αναφέρει ότι, φέτος, την 
Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή (15 Μαρ-
τίου), την αφιερώνει, για δεύτερη συνεχή 
χρονιά, στο κοινωνικό αγαθό της ενέργει-
ας, και, πιo συγκεκριμένα, «στο δικαίωμα 
όλων μας να έχουμε πρόσβαση, με προ-
σιτές τιμές, στην ενέργεια. Το δικαίωμά 
μας να έχουμε απλούς, κατανοητούς και 
διαφανείς λογαριασμούς, απαλλαγμένους 
από άσχετες χρεώσεις».

Κ.Η.

Η μετάβαση στη θερινή ώρα, θα 
πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της 
τελευταίας Κυριακής του Μαρτίου, αν 
και μεγάλη συζήτηση έγινε τα περασμέ-
να χρόνια στην ΕΕ για κατάργηση της 
αλλαγής ώρας. 
Tην Κυριακή 27 
Μαρτίου 2022 
οι δείκτες των 
ρολογιών θα 
πάνε μία ώρα 
μπροστά. Ειδι-
κότερα, όταν το 
ρολόι μας δεί-
ξει 03:00, θα το 
γυρίσουμε μία 
ώρα μπροστά, 
ώστε να δείξει 
04:00. Κι εάν 
μέχρι το φθινό-
πωρο του 2022 
δεν μεσολαβή-
σει κάποια ευ-

ρωπαϊκή απόφαση για την κατάργηση 
του μέτρου, τότε η επόμενη αλλαγή 
ώρας, θα πραγματοποιηθεί την τελευ-
ταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Νέοι διοικητές σε Μεραρχίες 
Πεζικού σε ∆ιδυμότειχο και 
Αλεξανδρούπολη 

Σύμφωνα με τις τε-
λευταίες κρίσεις στις 
Ένοπλες δυνάμεις νέ-
ος διοικητής της 16ης 
Μεραρχίας Πεζικού στο 
Διδυμότειχο αναλαμ-
βάνει ο Υποστράτηγος 
Θεόδωρος Χατζηγεωρ-
γίου.

Την διοίκηση της 
12ης Μεραρχίας Πε-
ζικού στην Αλεξαν-
δρούπολη αναλαμβά-

νει ο μέχρι σήμερα Διευθυντής Επιτελικού 
Γραφείου του Αρχηγού ΓΕΣ Υποστράτηγος 
Παναγιώτης Καβιδόπουλος.
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Στη Βουλή των Ελλήνων 
φέρνει το ζήτημα της έλλει-
ψης σίτισης των εφημερευό-
ντων ιατρών στο ακριτικό νη-
σί της Σαμοθράκης, εξαιτίας 
της αδιαφορίας της 4ης Υγει-
ονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) 
Μακεδονίας και Θράκης, με 
Ερώτησή της η Βουλευτής 
Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ Νατάσα 
Γκαρά.

Η κα Γκαρά αναφέρει, ότι 
η 4η Υγειονομική Περιφέρεια, 
στην αρμοδιότητα της οποίας 
ανήκει και το Κέντρο Υγείας 
Σαμοθράκης, είχε υπογράψει 
σύμβαση για την παροχή υπη-
ρεσιών σίτισης εφημερευό-
ντων ιατρών τον Φεβρουάριο 
του 2021 και για έξι μήνες. 
Ωστόσο, μετά τη λήξη της 
σύμβασης, από τον Αύγουστο 
του 2021, οι εφημερεύοντες 
ιατροί του Κέντρου Υγείας 
της Σαμοθράκης, δεν έχουν 
σίτιση, εξαιτίας της ολιγω-
ρίας της 4ης Υ.ΠΕ., η οποία 
δεν έχει προχωρήσει έκτοτε 

στις απαραίτητες ενέργειες.
Υπογραμμίζει επίσης, ότι οι 

γιατροί του νησιού, παρείχαν 
και παρέχουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την υγειο-
νομική ασφάλεια των κατοί-
κων. Η στάση της 4ης Υ.ΠΕ. 
η οποία δεν προνοεί για τη 
σίτισή τους, εκφράζει από-
λυτα τις στρατηγικές πολιτι-
κές της Κυβέρνησης της ΝΔ 
για αποδυνάμωση των δημό-
σιων δομών Υγείας, και έχει 
ως αποτέλεσμα την ερήμω-
ση της περιοχής, του Έβρου 
και την αναστολή κάθε ανα-
πτυξιακής διαδικασίας στην 
ακριτική περιοχή.

Άλλωστε, όπως αναφέρει 
η κα Γκαρά, η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη καθ’ όλη τη διάρκεια 
της πανδημίας, αγκιστρωμέ-
νη στις ιδεοληψίες και στην 
εξυπηρέτηση οικονομικών 
συμφερόντων, εγκατέλειψε 
ανοχύρωτο το Εθνικό Σύστη-
μα Υγείας, για να επιχειρήσει 
στη συνέχεια την ιδιωτικοποί-
ησή του. Η εγκατάλειψη των 
δημοσίων δομών συνεχίζε-
ται, ιδιαίτερα σε κρίσιμους 
τομείς όπως η Πρωτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας. Μάλιστα 
σε περιοχές όπως ο Έβρος 
και η Θράκη, οι κάτοικοι έζη-
σαν τελευταία στο πετσί τους 
εγκληματικές αποφάσεις της 
κυβέρνησης για αναστολή 
λειτουργίας Περιφερειακών 
Ιατρείων και Κέντρων Υγείας. 

Τελευταίο παράδειγ-
μα αναλγησίας, από μεριάς 

κυβέρνησης, στον Έβρο και 
υποβάθμισης της λειτουργίας 
των δημόσιων δομών Υγείας, 
αποτελεί η στέρηση της σί-
τισης στους εφημερεύοντες 
ιατρούς στο Κέντρο Υγείας 
Σαμοθράκης

Κλείνοντας η κα Γκαρά 
ρωτά τον αρμόδιο Υπουργό: 

- Σε ποιες άμεσες ενέργει-
ες θα προβεί, ώστε να λυθεί 
το πρόβλημα της σίτισης των 
εφημερευόντων ιατρών του 
Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης; 

-Ποιές επιπλέον ενέργειες 
θα αναλάβει το Υπουργείο, 
ώστε να υποστηρίξει τις υγει-
ονομικές δομές Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας στον 
Νομό Έβρου; 

4  ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 
απόγευμα της Κυριακής της Ορθοδοξίας 13 
Μαρτίου 2022 ο Τηλεμαραθώνιος Αγάπης της 
Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, ο 

οποίος μεταδόθηκε ταυτόχρονα 
από τις τρεις τοπικές τηλεορά-
σεις ALFA Τηλεόραση, ΔΕΛΤΑ 
TV και ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ, καθώς και 
από την ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, με παρουσιαστή 
τον δημοσιογράφο κ. Ιορδάνη 
Χασαπόπουλο.

Στον Τηλεμαραθώνιο προβλή-
θηκε το έργο της τοπικής Εκ-
κλησίας μέσα από τους ανθρώ-
πους που μοχθούν, εργάζονται ή 
διακονούν εθελοντικά στα δυο 
Ιδρύματα της Μητροπόλεως, το 
Ιωακειμείο Γηροκομείο και το 
Σταυρίδειο περιθάλψεως χρο-

νίως πασχόντων, στο καθημερινό Συσσίτιο 
Απόρων, στα ενοριακά Φιλόπτωχα Ταμεία και 
γενικά σε όλες τις δομές και δραστηριότητες 

της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. 
Κατά την διάρκεια του Τηλεμαραθωνίου, όσοι 
επιθυμούσαν, είχαν την δυνατότητα να συν-
δράμουν στο έργο της τοπικής Εκκλησίας μας 
αποστέλλοντας μήνυμα στο 19059 καθώς 
και με την κατάθεση χρημάτων στους ερανι-
κούς λογαριασμούς της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο Τηλεμαραθώνιος αυτός ήταν η πρώτη 
από μια σειρά εκδηλώσεων που θα πραγμα-
τοποιηθούν μέσα στο 2022 και 2023 για τον 
εορτασμό του Ιωβηλαίου Έτους των 100 ετών 
από τη δημιουργία της Ιεράς Μητροπόλεως 
Αλεξανδρουπόλεως που συστάθηκε τον Νο-
έμβριο του 1922.

Ευχαριστούμε τους τρεις τηλεοπτικούς 
σταθμούς της περιοχής μας που ανταποκρίθη-
καν ευχαρίστως στο κάλεσμα του Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας κ. Ανθίμου για την 
ανάδειξη του φιλανθρωπικού και κοινωνικού 

έργου της Ιεράς Μητροπόλεως.
Ευχαριστούμε όσους, επώνυμους ή ανώνυ-

μους, πολίτες και επιχειρηματίες, που στηρί-
ζουν καθημερινά το έργο της τοπικής Εκκλη-
σίας και ενημερώνουμε πως όσοι θέλουν να 
ενισχύσουν αυτό το φιλανθρωπικό και κοι-
νωνικό έργο, μπορούν να καταθέσουν χρή-
ματα στους κάτωθι λογαριασμούς:

GR8101103060000030601142273
  (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)
GR1201608780000000085203827 
 (ATTICA BANK)
Δικαιούχος: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Ή αποστέλλοντας από κινητό τηλέφωνο: 

ΜΑΖΙ στο 19059 (χρέωση 1,24€/μήνυμα)
Έλα μαζί μας!
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ο 
Τηλεμαραθώνιος της Ιεράς Μητροπόλεως

ΌΣΌΙ ΕΠΙΘΥΜΌΥΣΑΝ 
ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ 
ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΌΥΝ ΤΌ ΕΡΓΌ 
ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΌΥΠΌΛΗΣ   

Οι δωρεές συνεχίζονται – Δείτε πώς 
μπορείτε να βοηθήσετε

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Εμμανουήλ Καραλεξίδης του Ιωάννη και της Γιαννούλας το γένος Καμπάνα που 
γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και  κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη και η Πελαρ-
γού Βασιλική του Χρήστου και της Αθηνάς το γένος Λεπτοκαροπούλου που γεν-
νήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και  κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη πρόκειται να 
παντρευθούν με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης.

Γκαρά: «Στερούν τη σίτιση στους εφημερεύοντες 
ιατρούς στο Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης»
Στη Βουλή το θεμα
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Την Πέμπτη, 10 Μαρτίου 
2022, το Γενικό Λύκειο Τυχε-
ρού πραγματοποίησε εκδήλω-
ση για την απονομή των τίτλων 
του προγράμματος “Σχολεία-
Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου – EPAS” στους 
συμμετέχοντες μαθητές και εκ-
παιδευτικούς. Το ΓΕ.Λ. Τυχερού 
αναγορεύεται για δεύτερο έτος 
“Σχολείο-Πρέσβης του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου” και ανα-
λαμβάνει το έργο να συμβάλει 
στην ενημέρωση της σχολικής 
και της ευρύτερης τοπικής κοι-
νότητας πάνω σε ζητήματα που 
αφορούν τη λειτουργία και τον 
ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου ειδικότερα.

Τα μέλη της ομάδας EPAS 
είχαν την ευκαιρία να παρου-
σιάσουν τα αποτελέσματα του 
προγράμματος για το σχολι-
κό έτος 2020-21 σε μια σειρά 
εκλεκτών καλεσμένων, όπως 
η κα Μαρία Σπυράκη, Ευρω-
βουλευτής της Ελλάδας στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο κ. 
Χρήστος Δερμεντζόπουλος, 
Βουλευτής Έβρου και ο κ. Δη-
μήτριος Δαρούσης, Αντιδήμαρ-
χος της Δημοτικής Ενότητας 
Τυχερού. Οι μαθητές και οι μα-
θήτριες είχαν την τιμή να συ-
ζητήσουν, μέσω τηλεδιάσκε-
ψης, με την κα Σπυράκη για 
τις πρωτοβουλίες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης ως προς την 
προώθηση της κυκλικής οικο-

νομίας ενώ παράλληλα έθεσαν 
διά ζώσης μια ποικιλία ερωτη-
μάτων στον κ. Δερμεντζόπουλο 
και τον κ. Δαρούση αναφορι-
κά με τις δράσεις στήριξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπε-
δο Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου και Δήμου Σουφλίου.

Η εκδήλωση ολοκληρώ-
θηκε με την απονομή των τι-
μητικών διπλωμάτων στους 
Μαθητές – Πρέσβεις του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Junior 
Ambassadors) και τους Καθη-
γητές – Πρέσβεις του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου (Senior 
Ambassadors) αλλά και με 
την πρόσκληση της κας Σπυ-
ράκη προς τα μέλη της ομά-
δας EPAS του ΓΕ.Λ. Τυχερού 
για μια επίσκεψη στην έδρα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου στις Βρυξέλλες.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

Ένα σκληρό επενδυτικό 
πόκερ που δεν αποκλείει και 
χτυπήματα – έκπληξη είναι σε 
εξέλιξη μεταξύ αμερικανικών, 
ελληνικών, ελληνορωσικών, 
γαλλικών και ιταλοελβετικών 
κεφαλαίων με έπαθλο το λι-
μάνι της Αλεξανδρούπολης, το 
οποίο αποκτά έναν νέο, ανα-
βαθμισμένο γεωστρατηγικό 
ρόλο στο ευρύτερο λιμενικό 
σύστημα της Ανατολικής Με-
σογείου και Μαύρης Θάλασ-
σας, μετά τη ρωσική εισβολή 
στην Ουκρανία. Ημερομηνία – 
ορόσημο θεωρείται η 5η Μα-
ΐου, ημέρα που έχουν κληθεί 
από το ΤΑΙΠΕΔ να καταθέ-
σουν δεσμευτικές προσφορές 
για το 67% των μετοχών του 
Οργανισμού Λιμένος Αλεξαν-
δρούπολης (ΟΛΑ) οι τέσσερις 
διεκδικητές του ακριτικού λι-
μανιού που είχαν περάσει με 
επιτυχία την πρώτη φάση του 
διαγωνισμού.

Ενας διαγωνισμός που απο-
κτά τώρα νέο, αυξημένο ενδι-
αφέρον καθώς οι πολεμικές 
συγκρούσεις στη Μαύρη Θά-
λασσα μεταβάλλουν το τοπίο 
και φωτίζουν την πολλαπλασι-
αστική αξία του λιμανιού της 
Αλεξανδρούπολης ως ενός 
απολύτως ασφαλούς και σί-
γουρου εμπορικού ορμητηρί-
ου, εναλλακτικού των λιμανιών 
της Μαύρης Θάλασσας για τη 

βαλκανική ενδοχώρα. Το εν-
διαφέρον εντείνουν οι φήμες 
που κυκλοφορούν στα δημο-
σιογραφικά πηγαδάκια που θέ-
λουν στην ευρύτερη περιοχή 
να δημιουργείται και κάποια 
υποστηρικτική μονάδα αμυντι-
κού εξοπλισμού. Δεν είναι τυ-
χαίο ότι και οι Βούλγαροι δη-
λώνουν τώρα ότι θέλουν να 
γίνουν μέτοχοι στον νέο ΟΛΑ 
προκειμένου να έχουν διέξο-
δο στη θάλασσα, στο πλαίσιο 
μιας ευρύτερης συμφωνίας με 
τη χώρα μας και στον ενερ-
γειακό τομέα που περιλαμβά-
νει μέχρι και τη συμφωνία για 
νέο πυρηνικό εργοστάσιο στη 
γειτονική χώρα.

Ο πόλεμος
 Ο πόλεμος άλλαξε τις προ-

τεραιότητες και μεγέθυνε πε-
ραιτέρω τη σπουδαιότητα του 
λιμανιού της Αλεξανδρούπο-
λης, μια σπουδαιότητα που 
έχουν ήδη αναγνωρίσει πρώ-
τοι οι Αμερικανοί, οι οποί-
οι εδώ και μερικά χρόνια το 
έχουν καταστήσει πύλη εισό-
δου των στρατευμάτων τους 
στα Βαλκάνια. Στο πλαίσιο 
αυτών νέων προτεραιοτήτων 
δεν αποκλείονται και χτυπή-
ματα – έκπληξη για το 67% 
του ΟΛΑ από παίκτες που εμ-
φανίζονται λόγω των γενικό-
τερων εξελίξεων να μπαίνουν 

στη γωνία. Στην πρώτη φάση 
του διαγωνισμού για το 67% 
του ΟΛΑ είχαν προκριθεί τέσ-
σερα σχήματα και συγκεκριμέ-
να η Quintana Infrastructure 
& Development, η Κοινο-
πραξία International Port 
Investments Alexandroupolis 
(Black Summit Financial 
Group, Euroports, EFA Group, 
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), η Κοινοπραξία 
Cameron SA-Goldair Cargo 
AE-Bollore Africa Logistics. 
Cameron AE (Ομιλος Κοπε-
λούζου) και ο Οργανισμός Λι-
μένος Θεσσαλονίκης ΑΕ.

Οι μνηστήρες
 Υπενθυμίζεται ότι η 

Quintana Infrastructure & 
Development είναι μια αμερι-

κανική εταιρεία με έδρα το Τέ-
ξας που επικεντρώνεται στους 
τομείς των ενεργειακών υπο-
δομών, συμπεριλαμβανομένων 
θαλάσσιων λιμένων και τερ-
ματικών.

Επίσης η Κοινοπραξία 
International Port Investments 
Alexandroupolis αποτελείται 
από τον πολύ γνωστό ενεργει-
ακό και κατασκευαστικό όμιλο 
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, την Black Summit 
Financial Group, αμερικανική 
επενδυτική και συμβουλευτική 
εταιρεία, την Euroports που με 
έδρα το Βέλγιο ελέγχει 26 τερ-
ματικούς λιμενικών σταθμούς 
διεθνώς και την EFA GROUP 
με έδρα την Ελλάδα που κα-
τασκευάζει προϊόντα και συ-
στήματα υψηλής τεχνολογί-

ας. Η Κοινοπραξία Cameron 
SA-Goldair Cargo AE-Bollore 
Africa Logistics αποτελεί-
ται από την Cameron (Ομι-
λος Κοπελούζου) που συμμε-
τέχει και στο πρόγραμμα του 
FSRU στην Αλεξανδρούπολη, 
την Bolloré Africa Logistics 
για την οποία έκανε πρόταση 
αγοράς στον μητρικό γαλλικό 
όμιλο της Bollore η Ιταλοελβε-
τική MSC, η μεγαλύτερη ναυτι-
λιακή εταιρεία του κόσμου, και 
την Goldair, από τους μεγα-
λύτερους ελληνικούς ομίλους 
στους τομείς του τουρισμού 
και των μεταφορών.

∆εύτερο FSRU
 Ο νέος αναβαθμισμένος 

ρόλος του λιμανιού ως κέ-

ντρου υποστήριξης των ενερ-
γειακών project στην περιοχή 
σηματοδοτήθηκε ήδη από τον 
Πρωθυπουργό Κυριάκο Μη-
τσοτάκη όταν εξήγγειλε και 
δεύτερο σταθμό αποθήκευσης 
και επαναεριοποίησης φυσι-
κού αερίου (FSRU) στην Αλε-
ξανδρούπολη. Πάντως ο ΟΛΑ 
καταγράφει ήδη αναπτυξιακή 
πορεία, καθώς, όπως επιση-
μαίνει ο διευθύνων σύμβου-
λος του ΟΛΑ Κώστας Χατζη-
κωνσταντίνου στα «ΝΕΑ», το 
2021 «έγραψε» αυξημένα έσο-
δα ύψους 1,7 εκατ. ευρώ και 
κέρδη περί τα 600.000 ευρώ, 
όταν το 2020 είχε έσοδα μό-
λις 0,6 εκατ. ευρώ και κέρδη 
περί τα 65.000 ευρώ.

ot.gr

Σκληρό μπρα ντε φερ για το 
λιμάνι Αλεξανδρούπολης

ΌΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΑΧΗΣ 
ΜΕ ΦΌΝΤΌ ΤΗΝ 5Η ΜΑΪΌΥ   
                               
Οι επιπτώσεις από τον πόλεμο 
στην Ουκρανία

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                               

Αλεξ/πολη : 25.02.2022
Αρ. Πρωτ.   : 743

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ταχ. :Κύπρου 17
Πληρ.: Πορτοκαλίδης Κ.                            
Τηλ.: 2551350037           

                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ
        Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με την υπ’ αριθμ. 32/2022 Απόφα-

ση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΣΡΠΩΨΟ-Θ66) ενέκρινε την τροπο-
ποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης στο Ο.Τ. 571. Συγκε-
κριμένα, εισάγεται νέα χρήση γης στο ΟΤ «Πολεοδομικό Κέντρο» και 
διατηρούνται οι λοιποί όροι δόμησης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση των ανωτέρω, κα-
θώς τα σχετικά δικαιολογητικά (αποφάσεις, διαγράμματα κλπ) θα εί-
ναι αναρτημένα στο Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης (2ος όροφος παλιό Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης) 
από την 1η μέρα ανάρτησης και για 20 ημέρες για την υποβολή πιθα-
νών ενστάσεων. 

Ο Αντιδήμαρχος Δόμησης και Χωρικού Σχεδιασμού
Σεραφειμίδης Αναστάσιος

Έβρος: “Σχολείο – Πρέσβης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου” το Γενικό Λύκειο Τυχερού
Απονεμήθηκαν τιμητικά διπλώματα στους 
Junior Ambassadors μαθητές και τους 
Senior Ambassadors εκπαιδευτικούς της 
δράσης
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Υπερδιπλασιασμός της τι-
μής του καφέ στην χονδρική 
σε σχέση με πέρυσι, εκτίναξη 
κατά 40 λεπτά στο “πιτόγυ-
ρο”, νέες ανατιμήσεις κατά 
10% στο ψωμί, έντονα ανο-
δικές τάσεις σε έλαια, εκτό-
ξευση από 10 έως 20 λεπτά 
στο γάλα, και από 2-3 ευρώ 
στα τυριά είναι μερικές από 
τις όψεις του “δελτίου ακρί-
βειας” που πλέον τείνει να 
εκδίδεται σε μηνιαία, αν όχι 
σε εβδομαδιαία βάση.

Την ίδια ώρα με τα κόστη 
ρεύματος στα ύψη, το χοιρινό 
κρέας να έχει αυξηθεί, το πα-
ραδοσιακό “πιτόγυρο” ανα-
μένεται να πάρει άλλα 40 λε-
πτά ευρώ πάνω.  Και βέβαια 
ούτε λόγος για τα καύσιμα, 
το φυσικό αέριο και το ρεύ-
μα. Μάλιστα, με βάση εκτι-
μήσεις παραγόντων της αγο-
ράς στο news247, “βροχή” 
είναι οι προειδοποιήσεις για 
νέους τιμοκαταλόγους στα 
σούπερ μάρκετ που βλέπουν 
τις σταθμισμένες αυξήσεις 
σε τιμές χονδρικής να είναι 
στο 6-7%.

Η ακρίβεια σε τρόφιμα, 
καύσιμα και ενέργεια, είναι 
το βασικό θέμα συζήτησης 
και στον Έβρο, όπως και ο 
πόλεμος στην Ουκρανία, που 
σαφώς επιβαρύνει την ήδη 
δύσκολη κατάσταση. Όπως 
αναφέρουν στη ΓΝΩΜΗ ερ-
γαζόμενοι σε καταστήματα 
τροφίμων, η κατανάλωση έχει 
μειωθεί κατακόρυφα, καθώς 
ο κόσμος είτε παραλείπει τε-
λείως προϊόντα από τις λί-
στες αγορών του, που άλλοτε 
είχαν δεσπόζουσα θέση, είτε 
μειώνει κατά πολύ τις ποσό-
τητες που προμηθεύεται. Οι 
τιμές στα ράφια αλλάζουν 
διαρκώς, προς τα πάνω, για 
την πλειονότητα των προϊό-
ντων. Χαρακτηριστικό το πα-
ράδειγμα που μας αναφέρει 
καταναλωτής, τη μία μέρα 
το αραβοσιτέλαιο πωλούνταν 
προς 13 ευρώ και την επόμε-
νη μέρα, στο ίδιο κατάστημα, 
το ίδιο προϊόν, προς 15! Κι 
αυτή είναι μία μόνο από τις 
περιπτώσεις με τις οποίες έρ-
χονται αντιμέτωποι οι πολί-
τες, που βλέπουν το καλάθι 
που άλλοτε γέμιζε με 50 ευ-
ρώ, τώρα να μη φτάνει ούτε 
για τα μισά.  

Σε ό,τι αφορά τη μέση τι-
μή πώλησης βασικών προϊ-
όντων διατροφής σε βόρειο 
και νότιο Έβρο, σύμφωνα με 
τα δελτία της Περιφέρειας 
ΑΜΘ, σε σχέση με περίπου 
ένα μήνα πριν, τις τελευταίες 
ημέρες, παρατηρούνται αυ-
ξομειώσεις στις τιμές κρεά-

των, οπωρολαχανικών, φρού-
των και θαλασσινών. Κυρίως, 
έχουν αυξηθεί τα θαλασσινά, 
και κάποια φρούτα και λαχα-
νικά, ενώ μειώσεις παρατη-
ρούνται σε οπωροκηπευτικά 
και κάποια είδη κρεοπωλεί-
ου. Το ψωμί αναμένεται να 
σημειώσει νέα αύξηση τις 
επόμενες μέρες και στα μέ-
ρη μας, ενώ τα είδη πρωινού 
είναι, εδώ και καιρό, απλη-
σίαστα. 

Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, 
η απλή αμόλυβδη, στον Έβρο, 
από τα 2,09 ευρώ της Παρα-
σκευής, την Κυριακή πωλού-
νταν κατά 2,12, η αμόλυβδη 
100 οκτανίων από 2,23 την 
Παρασκευή, ανέβηκε μέσα 
σε δύο μέρες στα 2,26 και 
το πετρέλαιο κίνησης από το 
1,93 στα 1,98! 

Νέα άνοδος στον 
πληθωρισμό

Και βέβαια με αυτή την ει-
κόνα αναπόφευκτη είναι η 
παραδοχή του Υπ. Οικονομι-
κών για την περαιτέρω αύ-
ξηση του πληθωρισμού. “Το 
αν θα φτάσουμε παροδικά 
κάποιο μήνα στο 8% δεν το 
αποκλείω καθόλου. Αυτό έχει 
να κάνει και με το ποιες θα 
είναι οι εξελίξεις στη Ρωσία, 
αν αποφασιστεί να σταματή-
σει η εισροή φυσικού αερίου 
στην Ευρώπη αυτό σημαίνει 
ότι το κόστος που σήμερα 
βλέπουμε θα πολλαπλασι-
αστεί” ανέφερε ο υπουρ-
γός Οικονομικών Χρήστος 
Σταϊκούρας την εβδομάδα 
που πέρασε περιγράφοντας 
μια εικόνα που μας πάει πί-
σω στις αρχές της δεκαετί-
ας του 1970 στα χρόνια της 
πετρελαϊκής κρίσης, που λει-
τούργησε ως καταλύτης για 
οικονομικές, κοινωνικές και 
πολιτικές εξελίξεις στη χώρα.

Είναι χαρακτηριστικό, πά-
ντως, ότι με βάση τα τελευ-
ταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 
σε ένα έτος (Φεβρουάρι-
ος 2022 προς Φεβρουάριο 
2021), καταγράφηκαν περαι-
τέρω σημαντικές ανατιμήσεις 
σε: Φυσικό αέριο (78,5%), 
Ηλεκτρισμό (71,4%), Πε-
τρέλαιο θέρμανσης (41,5%) 
και Καύσιμα και λιπαντικά 
(23,2%). Παράλληλα, ανα-
τιμήσεις υπήρξαν σε όλο το 
λεγόμενο «καλάθι της νοι-
κοκυράς», εκτός από το χοι-
ρινό (-1%) και τα αλλαντικά 
(-2,2%), και συγκεκριμένα σε: 
Έλαια και λίπη (16,8%), Λα-
χανικά γενικά (15,2%), Αρνί 
και κατσίκι (14,4%), Φρού-
τα νωπά (9,8%), Παρασκευ-
άσματα με βάση το κρέας 

(8,1%), Πουλερικά (6,8%), 
Παγωτά (6,5%), Γαλακτο-
κομικά και αυγά (6%), Ψωμί 
και δημητριακά (5,9%), Λοι-
πά τρόφιμα (4,4%), Μοσχάρι 
(4,2%), Καφέ (4,1%), Ψάρια 
νωπά (3,6%) και Μεταλλικό 
νερό- αναψυκτικά- χυμούς 
φρούτων (1,7%). Ενώ, αυ-
ξήσεις τιμών σημειώθηκαν 
και σε: Μεταφορά επιβα-
τών με αεροπλάνο (22,9%), 
Αυτοκίνητα μεταχειρισμένα 
(11,5%), Αυτοκίνητα και-
νούργια (7,6%), Ένδυση και 
υπόδηση (5,6%), Ελαστικά 
(4,9%), Μοτοποδήλατα- μο-
τοσικλέτες (4,4%), Οδοντια-
τρικές υπηρεσίες (1,1%) και 
Ενοίκια κατοικιών (0,7%).

  
Έρχονται νέες αυξήσεις 

Λιανεμπόριο και προμη-
θευτές βρίσκονται στη δίνη 
νέου γύρου αυξήσεων ενερ-
γειακού κόστους και των τι-
μών πρώτων υλών, με τις 
ανατιμήσεις στα βασικά προ-
ϊόντα διατροφής να αποτε-
λούν μονόδρομο.

Από την πλευρά τους, οι 
καταναλωτές βιώνουν το σοκ 

του πολέμου και τις πληθω-
ριστικές πιέσεις, περιορίζουν 
τις δαπάνες τους, επιλέγουν 
λιγότερα και φθηνότερα προ-
ϊόντα, ενώ αναζητούν προ-
σφορές για να γεμίσουν το 
καλάθι τους.

Σύμφωνα με τον Μιχάλη 
Μούσιο, πρόεδρο της Ομο-
σπονδίας Αρτοποιών Ελλά-
δος, η τιμή των αλεύρων 
έχει εκτιναχθεί μέσα σε λί-
γες εβδομάδες.

«Οι πρώτες παράλαβες 
των μαλακών σιτηρών την 
προηγούμενη εβδομάδα ήταν 
έως και 60% επάνω. Το μικρό 
τσουβάλι από 13 – 15 ευρώ 
που ήταν παλιά, ξεπέρασε τα 
22 ευρώ».

«Το 20% των μαλακών 
σιτηρών το εισάγουμε από 
την Ουκρανία, το 10% από 
τη Ρωσία και το 5% από τη 
Μολδαβία», σημείωσε ο κ. 
Μούσιος, επισημαίνοντας ότι 
οι αυξήσεις σε βασικά είδη, 
όπως το ψωμί, θα είναι ανα-
πόφευκτες.

«Θα δούμε τις επόμενες 
ημέρες αυξήσεις. Δεν μπορώ 
να προσδιορίσω ποιες θα εί-

ναι αυτές, αλλά σίγουρα δε 
θα σταματήσουμε εδώ. Κα-
νείς δεν μπορεί να εκτιμή-
σει που θα φτάσουν οι αυ-
ξήσεις».

«Δυστυχώς επίκεινται ανα-
τιμήσεις, διότι όταν η αλυσί-
δα προμήθειας, το πετρέλαιο, 
οι πρώτες ύλες, ό,τι είναι πα-
ράγωγο ενέργειας ανεβαίνει 
δεν μπορεί να είναι στατι-
κό το προϊόν που παράγεται 
από όλη αυτή την αλυσίδα 
των ανατιμήσεων» επισή-
μανε μιλώντας στο Πρώτο 
Πρόγραμμα και ο πρόεδρος 
του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
Λιανικής Πώλησης (ΣΕΛΠΕ) 
Αντώνης Μακρής.

«Αν αύριο το πρωί, έπρε-
πε οι εταιρείες που πουλά-
νε τρόφιμα να ισοφαρίσουν, 
όχι να κερδίσουν, την διαφο-
ρά του ρεύματος, έπρεπε να 
ανεβάσουν 5% οριζόντια όλα 
τα προϊόντα. Αυτό που σώζει 
και τον καταναλωτή και εμείς 
είναι ο ανταγωνισμός» σημεί-
ωσε ο κ. Μακρής.

«Επειδή το 73%-74% των 
προϊόντων που πουλάμε είναι 
εισαγόμενα και ακόμα και αυ-

τά που νομίζουμε ότι ιδιοπα-
ράγονται, δεν ιδιοπαράγονται 
αλλά εξαρτώνται πάλι από το 
εξωτερικό, ό,τι συμβαίνει απ’ 
έξω έρχεται κατευθείαν στην 
τσέπη μας και στο τραπέζι 
μας. Τα γεγονότα μας τρέ-
χουν, δεν τα τρέχουμε, άρα 
βλέπουμε τις τιμές να ανε-
βαίνουν και αιφνιδιαζόμαστε 
και εμείς» προσέθεσε ο πρό-
εδρος του ΣΕΛΠΕ.

Χωρίς να είναι δυνατόν να 
προβεί σε ακριβείς εκτιμή-
σεις, λόγω της ρευστής κα-
τάστασης, για τις ανατιμήσεις 
που έρχονται στα προϊόντα 
λιανικής, ο κ. Μακρής προ-
έβλεψε πάντως ότι σε περι-
πτώσεις θα διαμορφωθούν 
και σε ποσοστά της τάξης του 
10%-15%. 

Τα σενάρια για τα 
μέτρα

Σε λίγες ημέρες, ίσως και 
την Τετάρτη και πάντως σί-
γουρα μέχρι την Παρασκευή 
(18.03.2022) θα ανακοινωθεί 
από τον πρωθυπουργό το νέο 

Επέλαση της ακρίβειας: Σε απόγνωση 
οι καταναλωτές και στον Έβρο

ΕΡΧΌΝΤΑΙ ΝΕΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΕ 
ΨΩΜΙ, ΤΡΌΦΙΜΑ, ΕΝΩ ΝΕΑ 
ΑΝΌΔΌΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑ 
ΚΑΥΣΙΜΑ 
                               
Τα μέτρα που «μαγειρεύονται» και θα 
ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας

Το αυξανόμενο κόστος 
παραγωγής σημαίνει ότι 
άλλες χώρες θα είναι 
σε θέση μόνο εν μέρει 
να αντισταθμίσουν την 
«ξαφνική και απότομη 
μείωση» των εξαγωγών 
σιτηρών και ηλίανθου 
στη Μαύρη Θάλασ-
σα την ερχόμενη σεζόν 
2022-2023, δήλωσε ο 
FAO. Αυτό πιθανότατα 
θα ωθήσει τις διεθνείς 
τιμές των τροφίμων και 
των ζωοτροφών κα-
τά 22% υψηλότερα και 
ένα «σημαντικό» χάσμα 
προσφοράς θα παρα-
μείνει στο μέλλον, εάν ο 
πόλεμος συνεχιστεί και 
η ενέργεια παραμείνει 
ακριβή.

Info

Με τα κόστη ρεύματος στα ύψη, το χοιρινό κρέας 
να έχει αυξηθεί, το παραδοσιακό “πιτόγυρο” 
αναμένεται να πάρει άλλα 40 λεπτά ευρώ πάνω

Νέες αυξήσεις έρχονται σε βασικά είδη όπως στο ψωμί
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διευρυμένο πακέτο στήριξης νοικο-
κυριών και επιχειρήσεων απέναντι 
στην έξαρση της ακρίβειας, κυρί-

ως στο ενεργειακό κομμάτι, όπως 
τα καύσιμα.

Το νέο στοιχείο θα είναι η «επι-
δότηση» για ένα μέρος του πλη-
θυσμού, των πλέον ευάλωτων, για 
αγορά καυσίμων, όπου η ακρίβεια 
«καλπάζει». Κυβερνητικοί αξιωμα-
τούχοι που έχουν αναφερθεί στον 
θέμα σημειώνουν ότι δεν θα είναι 
οριζόντιο το μέτρο, αλλά θα απευ-
θύνεται στους πλέον ευάλωτους 
και θα έχει την μορφή «κουπονιού».

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισ-
σότερες λεπτομέρειες, τις οποίες 
προφανώς στην κυβέρνηση, τις 
κρατούν ως επτασφράγιστο μυστι-
κό, ώστε να μην καεί το πλεονέκτη-
μα της θετικής έκπληξης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πλη-
ροφορίες το νέο εμπλουτισμένο πα-
κέτο στήριξης θα προβλέπει μεταξύ 
των άλλων:

-«Επιταγή ακρίβειας»: Το επικρα-
τέστερο σενάριο η οικονομική θέλει 
την ενίσχυση να δίνεται σε πάνω 
από 1 εκατ. δικαιούχους με βάση 
εισοδηματικά και περιουσιακά κρι-
τήρια και το ποσό να είναι κλιμακω-
τό από 200 – 400 ευρώ, ανάλογα 
με την σύνθεση του νοικοκυριού. 
Δικαιούχοι θα είναι χαμηλοσυντα-
ξιούχοι, νοικοκυριά που εντάσσο-

νται στο Ελάχιστο Εγγυημένο Ει-
σόδημα, άτομα με ειδικές ανάγκες 
(ΑμεΑ) και άνεργοι εγγεγραμμένοι 
στον ΟΑΕΔ.

-Επιδοτήσεις λογαριασμών ρεύ-
ματος και φυσικού αερίου: Οι επιδο-
τήσεις θα αφορούν τις καταναλώ-
σεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων 
κατά τους μήνες του Μαρτίου και 
του Απριλίου. Όπως αναφέρουν πη-
γές το πακέτο του Μαρτίου έχει 
κλειδώσει στα 350 εκατ. ευρώ με τα 
ποσά των ενισχύσεων στους λογα-
ριασμούς ρεύματος για νοικοκυριά 
κι επιχειρήσεις να παραμένουν στα 
ίδια επίπεδα με εκείνα του Φεβρου-
αρίου, καθώς η τιμή χονδρεμπορι-
κής ρεύματος του προηγούμενου 
μήνα είχε κλειδώσει στα 211,71 
ευρώ/MWh.  Ήταν ελαφρώς χαμη-
λότερη σε σχέση με τον Ιανουάριο 
(235 ευρώ/MWh). Σχεδόν στα ίδια 
επίπεδα παραμένουν κι εκείνες των 
λογαριασμών ρεύματος των επι-
χειρήσεων και φυσικού αερίου για 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Για τις 
επιδοτήσεις του Απριλίου αυτές θα 
είναι σημαντικά υψηλότερες λένε 
οι πληροφορίες τόσο για τους οι-
κιακους καταναλωτές όσο και του 
φυσικού αερίου. Θα ξεπερνούν σί-
γουρα τα 350 εκατ. ευρώ και κά-

ποιες πρώτες πληροφορίες θέλουν 
η μέση ενίσχυση για ένα νοικοκυριό 
που καταναλώνει 300 kWh το μήνα 
να διαμορφώνεται στα 52 με 53 ευ-
ρώ από 39 ευρώ τον Φεβρουάριο 
και τον Μάρτιο.

-Παρέμβαση στα καύσιμα: Εδώ οι 
πληροφορίες είναι ελάχιστες αλλά 
γίνεται προσπάθεια να περιληφθεί 
στην «επιδότηση» με όποια μορφή 
αποφασιστεί, ένας σημαντικό αριθ-
μός δικαιούχων.

-Επιστρεπτέα: Υπάρχουν σενά-
ρια για αύξηση των μηνιαίων δό-
σεων σε πάνω από 70 από 60 που 
είναι σήμερα για την επιστροφή 
στο κράτος των ποσών από τους 
όλους τους κύκλους της επιστρε-
πτέας προκαταβολής για περίπου 
700.000 επαγγελματίες και επιχει-
ρήσεις με το «ημερολόγιο πληρω-
μών να τρέχει» από τις 30 Ιουνίου. 
Παράλληλα εξετάζεται παράταση 
για τουλάχιστον ένα μήνα της προ-
θεσμίας για την εφάπαξ εξόφλη-
ση του ποσού με το μπόνους του 
15% που λήγει κανονικά στις 30 
Μαρτίου. Στελέχη του οικονομικού 
επιτελείου αναφέρουν ότι οι τελι-
κές αποφάσεις θα ληφθούν το επό-
μενο διάστημα σημειώνοντας ότι 
σε αυτή τη φάση έχει αποκλειστεί 

νέο «κούρεμα» των ποσών. Σημει-
ώνεται ότι από τους 7 κύκλους της 
επιστρεπτέας προκαταβολής έχουν 
δοθεί ενισχύσεις συνολικού ύψους 
8,3 δις. ευρώ και μετά τα «κουρέ-
ματα» το ποσό των συνολικών βε-
βαιωμένων οφειλών έχει μειωθεί 
στα 3 δις. ευρώ.

-Παράταση των μειωμένων συ-
ντελεστών ΦΠΑ σε εστίαση (σ.σ. 
σερβιριζόμενος καφές) και μεταφο-
ρές (σ.σ και εισιτήρια λεωφορείων, 
τρένων κ.λπ.) ώστε να μην αυξηθεί 
το κόστος μετακίνησης. Το μέτρο 
θα ισχύσει και για το δεύτερο εξά-
μηνο του 2022 και θα προκαλέσει 
δημοσιονομικό κόστος περίπου 250 
εκατ. ευρώ.

Αγρότες: Εξετάζονται παρεμβά-
σεις στο θέμα κυρίως των εισροών 
(καύσιμα, λιπάσματα κ.λπ.) και του 
κόστους ενέργειας με χρήση ΑΠΕ. 
Επίσης , όπως έχει διαφανεί από 
πρόσφατες δηλώσεις του αρμόδι-
ου υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Γιώργου Γεωργαντά, εξετάζο-
νται παρεμβάσεις για συγκεκριμένες 
καλλιέργειες, όπως π.χ. των σιτη-
ρών, αλλά και στο κόστος ζωοτρο-
φών. 

Κ.Η. 
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Ακόμα ένα βήμα μπρος 
έκανε το έργο για τη νέα σι-
δηροδρομική γραμμή Θεσσα-
λονίκη-Ξάνθη. Με απόφαση 
του υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, εγκρίθη-
καν οι περιβαλλοντικοί όροι 
για το τμήμα από τη Θεσσα-
λονίκη μέχρι τη Νέα Καρβά-
λη. Πρόκειται για το μεγαλύ-
τερο τμήμα της νέας γραμμής 
που βρίσκεται υπό δημοπρά-
τηση από την ΕΡΓΟΣΕ και οι 
μελέτες διεξήχθησαν από τον 
ΟΣΕ. Το έργο της νέας σιδη-
ροδρομικής γραμμής Θεσσα-
λονίκης – Αμφίπολης– Νέας 
Καρβάλης θα ενισχύσει κα-
τά μείζονα τρόπο το σιδηρο-
δρομικό δίκτυο της Βόρειας 
Ελλάδας και θα συμβάλλει 
στην αύξηση της διαμετακό-
μισης μέσω σιδηροδρόμου, η 
οποία αποτελεί ευνοϊκότερο 
περιβαλλοντικά τρόπο μετα-
φοράς έναντι της οδικής. Ο 
σχεδιασμός του έργου πε-
ριλαμβάνει την προμελέτη 
της νέας χάραξης της σιδη-
ροδρομικής γραμμής μήκους 
174 km περίπου και εύρους 
περί τα 7,5 m για τη σύνδε-

ση της Θεσσαλονίκης με τη 
Νέα Καρβάλη, καθώς και των 
απαραίτητων τεχνικών έρ-
γων (υδραυλικών, γεωλογι-
κών, οδικών κ.λπ.), την απο-
κατάσταση του παράπλευρου 
και κάθετου οδικού δικτύου 
και τη χωροθέτηση σιδηρο-
δρομικών σταθμών και στά-
σεων.

Στοιχεία του έργου
Το έργο διέρχεται εντός 

των διοικητικών ορίων των 
Δήμων Ωραιοκάστρου, Λα-
γκαδά, Βόλβης, Κιλκίς, Αμ-
φίπολης και Σερρών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας και των Δήμων 
Παγγαίου και Καβάλας της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης. Η σκο-
πιμότητα του έργου έγκειται 
στη σημαντική μείωση του 
συνολικού μήκους και χρό-
νου μετακίνησης στο δυτικό 
τμήμα του σιδηροδρομικού 
άξονα Θεσσαλονίκη – Τοξό-
τες – Αλεξανδρούπολη και 
επομένως στην ενίσχυση της 
ελκυστικότητας της σιδηρο-
δρομικής μεταφοράς, ιδίως 

εμπορευματικού τύπου, που 
περιβαλλοντικά είναι σαφώς 
προτιμότερη. Επιπλέον επι-
τυγχάνεται η σιδηροδρομι-
κή σύνδεση του Εμπορικού 
Λιμένα Καβάλας (Νέα Καρ-
βάλη), η ανάπτυξη συνδυ-
ασμένων εμπορικών μετα-
φορών, η αναβάθμιση της 
σιδηροδρομικής σύνδεσης με 
Βουλγαρία και Τουρκία και η 
εξασφάλιση διαλειτουργικό-
τητας του σιδηροδρομικού 
διαδρόμου. Η αρνητική για 
το έργο γνωμοδότηση του 
Φορέα Διαχείρισης Κορώ-
νειας – Βόλβης – Χαλκιδικής 
τέθηκε υπόψη του ΚΕΣΠΑ, το 
οποίο γνωμοδότησε ομοφώ-
νως υπέρ του έργου. Επιπλέ-

ον, στην παρούσα απόφαση 
εντάσσονται μέτρα για την 
αντιμετώπιση των επιπτώ-
σεων στα προστατευόμενα 
οικολογικά στοιχεία των πε-
ριοχών του δικτύου Natura 
2000 στις λίμνες Κορώνειας 
και Βόλβης.

Ποια είναι η γραμμή
Η νέα σιδηροδρομική 

γραμμή Θεσσαλονίκη-Κα-
βάλα-Ξάνθη είναι τμήμα της 
λεγόμενης Ανατολικής Σιδη-
ροδρομικής Εγνατίας. Μέσω 
της νέας μονής γραμμής εκτι-
μάται ότι ο χρόνος διαδρο-
μής θα μειωθεί κατά περί-
που 3 ώρες. Έχει μήκος 206 
χιλιόμετρα, και θα διαθέτει 

κλάδους προς τον εμπορι-
κό λιμένα Καβάλας στη Νέα 
Καρβάλη, προς τη ΒΙΠΕ Κα-
βάλας, τις εγκαταστάσεις 
Βιομηχανίας Φωσφορικών 
Λιπασμάτων και προς τον 
Εμπορευματικό Σταθμό Δια-
λογής. Ξεκινά από την έξοδο 
του Σιδηροδρομικού σταθ-
μού Νέας Φιλαδέλφειας και 
ολοκληρώνεται στην περιο-
χή Τοξότες Ξάνθης όπου και 
προβλέπεται να συνδεθεί με 
την υφιστάμενη γραμμή Θεσ-
σαλονίκη-Αλεξανδρούπολη. 
Αναφορικά με το τμήμα Νέα 
Καρβάλη-Τοξότες Ξάνθης 
μήκους περίπου 37 χιλιομέ-
τρων είναι ολοκληρωμένο το 
σύνολο των οριστικών μελε-

τών. Η νέα γραμμή θα είναι 
ηλεκτροκινούμενη και θα δι-
αθέτει σηματοδότηση, ηλε-
κτροκίνηση και τηλεδιοίκηση. 
Αυτή την εποχή ο διαγωνι-
σμός έχει ξεκινήσει με την 
εκδήλωση ενδιαφέροντος 
στην οποία προσήλθαν τα 
σχήματα: ΑΚΤΩΡ-ΜΥΤΙΛΗ-
ΝΑΙΟΣ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΙΝΤΡΑ-
ΚΑΤ και ΑΒΑΞ-ALSTOM. Με-
τά την ολοκλήρωση εξέτασης 
των φακέλων η ΕΡΓΟΣΕ θα 
κάνει γνωστό ποιοι θα περά-
σουν στη Β` φάση του δια-
γωνισμού που αφορά τον δι-
άλογο που θα καθοριστεί το 
ακριβές τεχνικό αντικείμενο.
news247.gr

Σιδηροδρομική Εγνατία: “Πράσινο” φως 
για το τμήμα Θεσσαλονίκη-Καβάλα-Ξάνθη

Η ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΗ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΌΤΙ ΘΑ 
ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΌΝ ΧΡΌΝΌ ΔΙΑΔΡΌΜΗΣ 
ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΌΥ 3 ΩΡΕΣ                                        

Με απόφαση του Υπ. Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί 
όροι για το τμήμα από τη Θεσσαλονίκη 
μέχρι τη Νέα Καρβάλη. Πρόκειται για το 
μεγαλύτερο τμήμα της νέας γραμμής που 
βρίσκεται υπό δημοπράτηση

Χαρακτηριστικά είναι τα όσα συμ-
βαίνουν και στο νησί της Σαμο-
θράκης όπως μας τα μεταφέρει 
αναγνώστης μας: 
«Χθεσινές τιμές ΕΚΟ (μοναδικό 
βενζινάδικο Σαμοθράκης) από 
Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων 
Υπουργείου Ανάπτυξης:
Αμόλυβδη 95αρα 2,399€
Diesel κίνησης 2,299€
Diesel θέρμανσης 1,795€
Οι τιμές έχουν ημερομηνία δή-
λωσης 11/03 (χθες).
Είμαι κάτοικος Σαμοθράκης, κα-
τάγομαι από εδώ, σχεδόν όλα 
μου τα χρόνια (67) τα έζησα εδώ, 
αυτό είναι πρωτοφανές. Η προ-
ηγούμενη τιμή του πετρελαίου 
θέρμανσης ήταν 1,448€.»

Το σοκ ενός 
κατοίκου της 
Σαμοθράκης
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Η Βόρεια Ελλάδα έχει πλη-
ρώσει δυσανάλογα μεγάλο τί-
μημα σε ανθρώπινες απώλειες 
στη διάρκεια των δύο ετών της 
πανδημίας. Η αναλυτική επεξερ-
γασία των στοιχείων του υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που έκανε ο 
Νίκος Καρδούλας (φωτογραφία), 
αγρονόμος τοπογράφος μηχανι-
κός του ΕΜΠ, MSc στην Αγγλία 
και πρώην καθηγητής του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας, αποτυπώ-
νει το γεγονός με χαρακτηριστι-
κό τρόπο, τόσο στην αναλυτική 
“μαύρη” λίστα των περιοχών με 
τους περισσότερους θανάτους, 
όσο και στον “χάρτη των θανά-
των από COVID-19”, που επεξερ-
γάστηκε ο ίδιος.

Σε επίπεδο 13 Περιφερειών 
της χώρας, η Κεντρική Μακεδονία 
κατέγραψε τους περισσότερους 
θανάτους, θρηνώντας υπερδι-
πλάσιες απώλειες από αυτές τις 
Αττικής, σε αναλογία πληθυσμού, 
ενώ στη σειρά κατάταξης ακο-
λουθούν η Δυτική Μακεδονία, η 
Θεσσαλία και η Ανατολική Μα-
κεδονία – Θράκη. Σε ό,τι αφορά 
την κατανομή ανά Περιφερειακή 
Ενότητα, ο νομός Κιλκίς βρίσκε-
ται στην κορυφή της λίστας με 
τους περισσότερους θανάτους 
ανά 100.000 κατοίκους, ακολου-
θούμενος από άλλους τρεις νο-
μούς της Κεντρικής Μακεδονί-
ας: Σερρών, Πέλλας και Πιερίας. 
Είναι χαρακτηριστικό πως στις 
πρώτες 20 της λίστας των 74 
Περιφερειακών Ενοτήτων οι 18 
βρίσκονται σε Μακεδονία, Θρά-
κη και Θεσσαλία, με τον Πειραιά 
και τον Κεντρικό Τομέα Αθηνών 
να κατατάσσονται στην 14η και 
19η θέση αντίστοιχα. Η Θεσσα-
λονίκη κατατάσσεται 11η. Στον 
αντίποδα, τις λιγότερες απώλειες 
είχε η Περιφέρεια Νότιου Αιγαί-
ου, ενώ η Τήνος είναι η μοναδι-
κή Περιφερειακή Ενότητα χωρίς 
καμία απώλεια.

Σε ότι αφορά την περιφερει-
ακή ενότητα Έβρου καταγράφη-
καν 264 απώλειες λόγω covid 
με το ποσοστό των πλήρως εμ-
βολιασμένων να μην φτανει το 
60% (59)

Η λίστα των 13 
Περιφερειών

Στις 23 Φεβρουαρίου 2022 
το υπουργείο Εσωτερικών έδω-
σε στη δημοσιότητα τον αριθμό 
των ληξιαρχικών πράξεων θα-
νάτου λόγω covid-19 ανά Δή-
μο, για τα έτη 2020 και 2021. Ο 
κ. Καρδούλας επεξεργάστηκε τα 
στοιχεία των 332 Δήμων και τα 
ομαδοποίησε σε επίπεδο 74 Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων και 13 
Περιφερειών. Παράλληλα, πα-

ρέθεσε και τα ποσοστά εμβολια-
σμού που είχε κάθε περιοχή στις 
31 Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα 
με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, προκει-
μένου να ερευνηθεί το κατά πόσο 
η χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη 
συμπίπτει με τους υψηλούς αριθ-
μούς θανάτων.

Στον παρακάτω πίνακα απο-
τυπώνονται, ανά Περιφέρεια, ο 
συνολικός αριθμός θανάτων στη 
διετία, ο αριθμός θανάτων ανά 
100.000 και τα ποσοστά εμβο-
λιασμού.

Από την καταγραφή είναι φα-
νερό, μεταξύ άλλων, ότι η Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
που κατέγραψε τους περισσότε-
ρους θανάτους είχε και το χαμη-
λότερο ποσοστό πλήρως εμβο-
λιασμένων στο τέλος του 2021 
(60,7%), ενώ η Περιφέρεια Νότι-
ου Αιγαίου που κατέγραψε τους 
λιγότερους θανάτους είχε και το 
υψηλότερο ποσοστό πλήρως 
εμβολιασμένων (74,6%), μετα-
ξύ των 13 Περιφερειών.

Παρατηρείται ότι κάποιες Πε-

ριφέρειες που είχαν περίπου το 
ίδιο ποσοστό πλήρως εμβολια-
σμένων με την Κεντρική Μακε-
δονία (61%), όπως η Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη, η Δυτική 
Ελλάδα και η Στερεά Ελλάδα κα-
τέγραψαν λιγότερους θανάτους 
ανά 100.000 κατοίκους από την 
Κεντρική Μακεδονία. Το γεγονός 
αυτό, όπως αναφέρει ο κ. Καρ-
δούλας “μπορεί να εξηγηθεί από 
την πυκνότητα του πληθυσμού, 
έναν από τους πολλούς παράγο-

ντες που επηρεάζουν την μετάδο-
ση του κορωνοϊού σύμφωνα με 
μελέτες, αφού στις περιοχές με 
μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού 
υπάρχουν περισσότερες περιστά-
σεις συγχρωτισμού και η τήρηση 
των μέτρων δεν είναι εύκολη”.

Ενδεικτικά, η πυκνότητα του 
πληθυσμού της Κεντρικής Μα-
κεδονίας που είναι 96 κάτοικοι 
ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, είναι 
κατά πολύ μεγαλύτερη από την 
πυκνότητα της Στερεάς Ελλάδας 

που είναι 35 κάτοικοι ανά Km2, 
της Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης που είναι 41 κάτοικοι ανά 
Km2 και της Δυτικής Ελλάδας 
που είναι 56 κάτοικοι ανά Km2.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
επίσης που συνδέεται με την πυ-
κνότητα του πληθυσμού, είναι ότι 
η Αττική με ποσοστό πλήρως εμ-
βολιασμένων 72% κατέγραψε 
περισσότερους θανάτους από την 
Πελοπόννησο που είχε ποσοστό 
πλήρως εμβολιασμένων 63%, 

αφού η πυκνότητα του πληθυ-
σμού της Αττικής που είναι 961 
κάτοικοι ανά Km2, είναι σχεδόν 
30 φορές μεγαλύτερη από την 
πυκνότητα της Πελοποννήσου 
που είναι 36 κάτοικοι ανά Km2.

Ο χάρτης ανά 
Περιφερειακή Ενότητα

Ο ερευνητής κατέγραψε 
τον αριθμό των θανάτων ανά 
100.000 κατοίκους σε κάθε μια 
από τις 74 Περιφερειακές Ενό-
τητες της χώρας. Επίσης, τις τα-
ξινόμησε σε πέντε κατηγορίες, 
χρωματίζοντάς τις στον χάρτη με 
τις ανάλογες αποχρώσεις. Όπως 
προκύπτει:

Τέσσερις νομοί (Κιλκίς, Σερ-
ρών, Πέλλας και Πιερίας) κατέ-
γραψαν περισσότερους από 400 
θανάτους, όλοι στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, με μέσο 
όρο ποσοστού πλήρως εμβολια-
σμένων 58%.

Άλλες τέσσερις ΠΕ (Δράμας, 
Ημαθίας, Μαγνησίας και Καβά-
λας), κατέγραψαν από 301 έως 
400 θανάτους με μέσο όρο πο-
σοστού πλήρως εμβολιασμένων 
62%.

• 21 ΠΕ κατέγραψαν από 151 
έως 300 θανάτους, με μέσο όρο 
ποσοστού πλήρως εμβολιασμέ-
νων 66%.

• 32 ΠΕ κατέγραψαν από 51 
έως 150 θανάτους, με μέσο όρο 
ποσοστού πλήρως εμβολιασμέ-
νων 69%.

• 13 ΠΕ κατέγραψαν από 0 
έως 50 θανάτους με μέσο όρο 
ποσοστού πλήρως εμβολιασμέ-
νων 70%.

Το αρνητικό ρεκόρ της Π.Ε. με 
τους περισσότερους θανάτους 
έχει η Π.Ε. Κιλκίς με 756 απώ-
λειες ανά 100.000 κατοίκους και 
ακολουθούν Σέρρες με 502, Πέλ-
λα με 477 και Πιερίας 444.

Στον αντίποδα η ΠΕ Τήνου 
δεν κατέγραψε θανάτους, ενώ λι-
γοστούς θανάτους ανά 100.000 
κατοίκους κατέγραψαν οι ΠΕ 
Καρπάθου (12), Ικαρίας (27) και 
Σύρου (28).

Η “πρωταθλήτρια” σε απώ-
λειες ΠΕ Κιλκίς είχε ένα από τα 
χαμηλότερα ποσοστά πλήρως εμ-
βολιασμένων στο τέλος του 2021 
(54%), ενώ αντίθετα οι ΠΕ Μυκό-
νου και Θήρας που κατέγραψαν 
λιγοστούς θανάτους (32 και 42 
αντίστοιχα) είχαν και το υψηλότε-
ρο ποσοστό πλήρως εμβολιασμέ-
νων (91%), μεταξύ των 74 ΠΕ.

Το γεγονός ότι ενώ οι ΠΕ 
Ευρυτανίας και Φωκίδας είχαν 
χαμηλότερα ποσοστά πλήρως 
εμβολιασμένων (44% και 53% 
αντίστοιχα) από την ΠΕ Κιλκίς, 
κατέγραψαν λιγότερους θανά-
τους από την ΠΕ Κιλκίς, εξηγεί-
ται από την πυκνότητα του πλη-
θυσμού, αφού η πυκνότητα του 
πληθυσμού της ΠΕ Κιλκίς που 
είναι 31 κάτοικοι ανά Km2, είναι 
μεγαλύτερη από την πυκνότη-
τα της ΠΕ Ευρυτανίας που είναι 
10 κάτοικοι ανά Km2 και της ΠΕ 
Φωκίδας που είναι 20 κάτοικοι 
ανά Km2.

Κορωνοϊός: Ως και υπερδιπλάσιοι 
αριθμοί θανάτων ανά 100.000 
πληθυσμού στη Βόρεια Ελλάδα

1.446 ΘΑΝΑΤΌΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΜΘ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΕΤΙΑ, ΌΙ 
264 ΑΠΌ ΑΥΤΌΥΣ ΣΤΌΝ ΕΒΡΌ  

Τι δείχνει η αναλυτική επεξεργασία των 
στοιχείων του υπουργείου Εσωτερικών

Εκτόξευση των συμπτωμάτων που 
παραπέμπουν σε επαγγελματική εξου-
θένωση επέφερε, όπως ήταν αναμενό-
μενο, η πανδημία COVID-19 στους για-
τρούς και στους επαγγελματίες Υγείας. 
Στην Ελλάδα, τα ποσοστά των γιατρών 
που πληρούν τα κριτήρια της διάγνω-
σης για burnout αυξήθηκαν από 55% 
πριν από την πανδημία σε 75% μετά 
από την εμφάνισή της, σύμφωνα με τα 
πρώτα αποτελέσματα της συνεχιζόμε-
νης μελέτης που συντονίζει σε διεθνές 
επίπεδο το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ.

Όπως ανέφερε η ψυχολόγος Υγείας, 
αναπληρώτρια καθηγήτρια του ΑΠΘ, 
Εύχαρις Παναγοπούλου (φωτογρα-
φία), στο πλαίσιο του 11ου Επιστημο-
νικού Συνεδρίου του Τμήματος Ιατρικής 
του πανεπιστημίου, οι γυναίκες για-
τροί έχουν αυξημένα ποσοστά burnout 
(81% έναντι 70% των ανδρών), ενώ 
ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι το 90% 
των ειδικευόμενων γιατρών παρου-
σιάζουν συμπτώματα επαγγελματικής 
εξουθένωσης, έναντι 59% προ πανδη-
μίας. “Αν δούμε τους ειδικευόμενους 
από την πλευρά του human resource 
management, βλέπουμε ανθρώπους 
οι οποίοι έχουν ‘καεί’ όπως λέμε, στην 
αρχή της καριέρας τους. Ένας ειδικευ-
όμενος έχει μπροστά του 30 χρόνια 
καριέρας. Αν είναι καμένος ήδη από 
την αρχή, μπορεί κανείς να φανταστεί 
πώς αυτό θα συνεχίσει στην υπόλοιπη 
καριέρα του”, τόνισε χαρακτηριστικά.

Ένα μη αναμενόμενο εύρημα, που 

παρατηρείται τόσο στην Ελλάδα όσο και 
σε διεθνές επίπεδο, είναι πως τα ποσο-
στά επαγγελματικής εξουθένωσης των 
υγειονομικών δεν διαφοροποιούνται 
ανάλογα με το αν κάποιος εργάζεται σε 
κλινική COVID-19 ή όχι. Μια ερμηνεία 
του συγκεκριμένου στοιχείου είναι πως 
το burnout διαχέεται, είτε λόγω της συ-
νεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών 
υγείας ή λόγω της οργανωσιακής κουλ-
τούρας ενός νοσοκομείου, και σύμφω-
να με την καθηγήτρια παραπέμπει στην 
ανάγκη παρεμβάσεων σε νοσοκομεία 
από τα επίπεδα της διοίκησης.

Εξίσου ενδιαφέρον εύρημα είναι πως 
δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ για-
τρών που απασχολούνται στον ιδιωτικό 
και στον δημόσιο τομέα.

Οι αιτίες του burnout, που αναφέ-
ρονται στην Ελλάδα, στη μετά COVID 
εποχή είναι κατά σειρά απαντήσεων:

• Ανικανότητα να βοηθήσω, αδυνα-
μία, ανημποριά 82%.

• Εξευτελισμός της ανθρώπινης ζω-
ής 70%.

• Εγκατάλειψη από το σύστημα 68%.
• Σύγκρουση με την προσωπική και 

οικογενειακή ζωή 65%.
“Πέρα από το burnout, μιλάμε για 

ένα τεράστιο πρόβλημα ψυχικής υγεί-
ας που θα αντιμετωπίσουν την επόμενη 
πενταετία ή και δεκαετία οι υγειονομικοί 
μας λειτουργοί, το οποίο εμείς επισημαί-
νουμε την ανάγκη να το αντιμετωπίσου-
με άμεσα”, τόνισε η κ. Παναγοπούλου.

Η απαίτηση για γιατρό – “υπερήρωα”

Το αυτονόητο της άσκησης του ια-
τρικού επαγγέλματος έχει ένα τεράστιο 
κόστος, επεσήμανε η κ. Παναγοπούλου 
και αναφέρθηκε σε διεθνείς μελέτες, 
από τις οποίες προκύπτει ενδεικτικά ότι:

• 1 στους 10 γιατρούς καταναλώνει 
περισσότερα από 60 ποτά την εβδο-
μάδα.

• Οι γιατροί είναι πιο πιθανό να πε-
θάνουν από καρδιαγγειακά νοσήματα, 
τροχαία ατυχήματα ή αυτοκτονία από 
ό,τι άλλοι εργαζόμενοι με πτυχίο Πα-
νεπιστημίου.

• Κατά μέσο όρο ένας στους τρεις 
γάμους χειρουργών καταλήγει σε δι-
αζύγιο.

Το μότο που κυκλοφορεί πλέον διε-
θνώς είναι ότι “δεν μπορούμε να μιλάμε 
για ασφαλείς ασθενείς, εάν δεν έχουμε 
ικανοποιημένους και υγιείς γιατρούς και 
υγειονομικούς υπαλλήλους”. Η απαίτη-
ση, όμως, του κοινού, αλλά και του ίδιου 
του ιατρικού επαγγέλματος θέλει τον 
γιατρό να λειτουργεί ως υπερήρωας. 
Αυτή η απαίτηση έχει ενταθεί στα δύο 
χρόνια της πανδημίας και αυτό αρχίζει 
να φαίνεται στις μελέτες, που δείχνουν 
αύξηση των ποσοστών επαγγελματι-
κής εξουθένωσης. Σημειώνεται πως οι 
ερευνητές έχουν πλέον στα χέρια τους 
αξιόπιστα εργαλεία που μπορούν να δι-
αγνώσουν τη το burnout, κάτι που ανα-
γνωρίζεται πλέον τόσο από ασφαλιστι-
κές εταιρείες, όσο και από τα υπουργεία 
Υγείας διεθνώς ως αιτία ακόμα και για 
αναπηρική σύνταξη.

Με burnout 3 στους 4 Έλληνες γιατρούς – Μεγάλη αύξηση στην πανδημία
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Του Νικόλαου 
Πετρίδη

Με πρωτοβουλία της Διεύ-
θυνσης Κοινωνικής Προστασίας 
Παιδείας, Αθλητισμού και Εθε-
λοντισμού του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης διοργανώθηκε το 
Σάββατο 12 Μαρτίου με ση-
μείο εκκίνησης τον Φάρο, συ-
γκέντρωση και σιωπηλή πορεία 
πολιτών, για τα θύματα της έμ-
φυλης βίας, της οποιαδήποτε 
ενδοοικογενειακής βίας και των 
αποτρόπαιων γυναικοκτονιών 
που συνέβησαν στην χώρα μας. 

Πολίτες όλων των ηλικιών, 
άνδρες, γυναίκες, παιδιά, αγό-
ρια και κορίτσια συμμετείχαν 
στην συμβολική αυτή εκδήλω-
ση, στέλνοντας το δικό τους μή-
νυμα ενάντια στην μάστιγα της 
έμφυλης βίας. Οι συμμετέχοντες 
συγκεντρώθηκαν σιωπηλοί κά-
τω από το σύμβολο της πόλης, 
τον Φάρο κρατώντας πλακάτ 
με μηνύματα όπως «ΟΧΙ ΣΤΗΝ 
ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ», «ΚΑΜΙΑ  ΑΛΛΗ 
ΤΖΕΒΡΙΕ», «ΓΙ΄ ΑΥΤΟ ΜΙΛΑ!» 
και κρατώντας λευκά μπαλό-
νια προς την μνήμη των αθώ-
ων γυναικών, που έχασαν την 
ζωή τους ως θύματα της βίας.

Έπειτα ξεκίνησε η σιωπηλή 
Πορεία των Πολιτών, με από-
σταση ενός μέτρου μεταξύ τους, 
κρατώντας στα χέρια τους τα 
μηνύματα κατά της βίας με κα-
τεύθυνση ανατολικά της παρα-
λιακής οδού Βασιλέως Αλεξάν-
δρου με κατεύθυνση προς τον 
Σιδηροδρομικό Σταθμό. Έπειτα 
με κατεύθυνση προς την πλα-

τεία Ελευθερίας η πορεία βρέ-
θηκε στην Λεωφόρο Δημοκρα-
τίας και κατέληξε μπροστά από 
το Δημαρχείο. Εκεί ξεδιπλώθη-
κε στον δρόμο, ένα πανό με τα 
ονόματα των 17 γυναικών – 
θυμάτων του 2021, τις ημερο-
μήνιες της δολοφονίας και τον 
τόπο όπου συντελέστηκαν τα 
εγκλήματα. Μένοντας οι πολί-
τες σιωπηλοί αρκετά λεπτά, πί-
σω από το πανό,απότισαν φόρο 
τιμής σ’αυτές τις γυναίκες, που 
λείπουν απ’ ανάμεσα μας.

Σε δηλώσεις που έγιναν η 
κα Τσακιρούδη Τριάδα Προϊ-
σταμένη της Διεύθυνσης Κοι-
νωνικής Προστασίας Παιδείας 
και Αθλητισμού του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης, ανέφερε πως 
αισθάνεται υπερήφανη για την 
δράση αυτή, που πραγματο-
ποιήθηκε σε συνεργασία με το 
Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστή-
ριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας 
και το τμήμα Εθελοντισμού του 
Δήμου. Συνεχίζοντας είπε, «θέ-
λουμε να στείλουμε ένα ηχηρό 
μήνυμα στην κοινωνία και ειδι-
κά σε όσους σκέφτουν να κα-
κοποιήσουν γυναίκες, ότι δεν 
θα ανεχτούμε πλέον τέτοιες 
συμπεριφορές και θα μας βρί-
σκουν πάντα μπροστά τους». 
Μηδενίζουμε τον αριθμό των 
θυμάτων! Επίσης οι γονείς και 
οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 
γαλουχήσουν τα παιδιά με τα 
ιδανικά και τις αξίες της ισότη-
τας των δύο φύλων. Να μιλά-
με όχι μόνο όταν μας αφορά 
άμεσα, αλλά και όταν βλέπουμε 

την βία δίπλα μας, στον συνάν-
θρωπο μας, γιατί αύριο μπορεί 
να βρεθεί στην ίδια θέση δικός 
μας άνθρωπος, ακόμα και το 
ίδιο μας το παιδί.  

Η κα Μακρή Καίτη Τμημα-
τάρχης Παιδείας και Υπεύθυ-
νη του γραφείου Εθελοντισμού 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης, 
δήλωσε πολύ ικανοποιημένη 
για την συσπείρωση των γυ-
ναικών αλλά και όλων των πο-
λιτών που θέλουν να στείλουν 
ένα μήνυμα στην τοπική κοινω-
νία, αλλά και σε παγκόσμιο επί-
πεδο, «πως καμία γυναίκα δεν 
πρέπει να δολοφονείται επει-
δή γεννήθηκε γυναίκα». Κανέ-
νας να μην σιωπά, σε αυτές τις 
συμπεριφορές που συμβαίνουν 
πίσω από μυστικά και μέσα στο 
σκοτάδι. Βγαίνουμε στον δρόμο 
και φωνάζουμε κατά της έμφυ-
λης βίας. Το παρόν στην συγκέ-
ντρωση και στην πορεία έδωσε 
και ο εορτάζων την ονομαστική 
του εορτή, Αντιδήμαρχος Πολι-
τισμού, Αθλητισμού, Εθελοντι-
σμού, Παιδείας και Νέας Γενιάς 
κος Θεόδωρος Βουρδόλης.

Το μήνυμα μέσα από τέτοιες 
δράσεις είναι σαφές και ξεκά-
θαρο, ο αγώνας κατά της έμφυ-
λης βίας δεν πρέπει ν’ αφήνει 
αμέτοχο και σιωπηλό κανέναν 
ενεργό πολίτη της κοινωνίας 
μας.Βλέπουμε, Μιλάμε, Καταγ-
γέλουμε! Δεν μένουμε απαθείς 
για να μην γινόμαστε συνεργοί 
σε δολοφονίες και εγκλήματα.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ  9

Αλεξανδρούπολη: «Όχι άλλα θύματα 
γυναικοκτονίας. Μηδενίζουμε το κοντέρ!»

ΜΕ ΜΙΑ ΠΌΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΌΠΌΙΑ ΤΑ 
ΛΌΓΙΑ ΗΤΑΝ ΠΕΡΙΤΤΑ, ΠΌΛΙΤΕΣ 
ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΕΣΤΕΙΛΑΝ 
ΤΌ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ 
ΑΝΌΧΗΣ ΣΤΗΝ ΌΠΌΙΑΔΗΠΌΤΕ 
ΜΌΡΦΗ ΒΙΑΣ      

Οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν 
σιωπηλοί κάτω από το σύμβολο της 
πόλης, τον Φάρο κρατώντας πλακάτ με 
μηνύματα, κρατώντας λευκά μπαλόνια 
προς την μνήμη των αθώων γυναικών, 
που έχασαν την ζωή τους ως θύματα της 
βίας
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Προβληματισμοί

Μια συνέντευξη με τον αγωγό του ελληνικού πολιτισμού,  τη Δημοκρατία  Μέρος 28ο 

«To αποκορύφωμα της σταδιοδρομίας του Περικλή 
κατά την περίοδο της Αθηναϊκής ηγεμονίας»

-Π
ότε θα μπορούσαμε 
να τοποθετήσουμε το 
ζενίθ της σταδιοδρο-
μίας του;

Το ζενίθ της 
σταδιοδρομίας του 

Περικλή τοποθετείται ανάμεσα στο 445 
με 431 π.Χ., καθώς την περίοδο αυτή 
εκλέγεται κάθε χρόνο στο αξίωμα του 
Στρατηγού. Ωστόσο, ο Πλούταρχος στους 
παράλληλους βίους του μας πληροφορεί 
πως ο Θουκυδίδης διηγείται με ακρίβεια 
τη δύναμη του Περικλή, ενώ αντίθετα, 
οι κωμικοί ποιητές τη διαστρέφουν με 
κακοήθεια. Επίσης τονίζει πως ο κωμι-
κός ποιητής του 5ου αιώνα Τηλεκλείδης, 
που έδρασε στην Αθήνα, έλεγε πως οι 
Αθηναίοι του είχαν παραδώσει «απ’  τις 
πόλεις τους φόρους, τις ίδιες τις πόλεις 
να τις δένει ή να λύνει και πετρόχτιστα 
τείχη να χτίζει ή να ρίχνει, σπονδές, δύ-
ναμη, κράτος, ειρήνη και πλούτο και την 
κάθε ευτυχία». Και η απεριόριστη εξου-
σία του σε όλα αυτά δεν ήταν ένα πρό-
σκαιρο επεισόδιο, ούτε το ωρίμασμα και 
η άνθηση μιας περαστικής εποχής στην 
πολιτική του σταδιοδρομία. Επί σαράντα 
ολόκληρα χρόνια κράτησε τα πρωτεία 
ανάμεσα από άντρες, όπως ο Εφιάλτης, 
ο Λεωκράτης, ο Μυρωνίδης, ο Κίμων, ο 
Τολμίδης, ο Θουκυδίδης. Και μετά την 
πτώση και τον εξοστρακισμό του πο-
λιτικού του αντίπαλου, του Θουκυδίδη 
από το δήμο Αλωπεκής - δεν πρέπει να 
τον συγχέουμε με τον ιστορικό Θουκυ-
δίδη - εξακολούθησε επί δεκαπέντε σχε-
δόν χρόνια συνέχεια, με την κάθε χρόνο 
εκλογή του, να κατέχει το μοναδικό αξί-
ωμα του στρατηγού και τη δύναμή του. 
Διαφύλαξε όμως τον εαυτό του άτρωτο 
από τα χρήματα.

  «Καίτοι τὴν δύναμιν αὐτοῦ σαφῶς 
μὲν ὁ Θουκυδίδης διηγεῖται, κακοήθως 
δὲ παρεμφαίνουσιν οἱ κωμικοί, Πεισι-
στρατίδας μὲν νέους τοὺς περὶ αὐτὸν 
ἑταίρους καλοῦντες, αὐτὸν δ᾽ ἀπομόσαι 
μὴ τυραννήσειν κελεύοντες, ὡς ἀσυμμέ-
τρου πρὸς δημοκρατίαν καὶ βαρυτέρας 
περὶ αὐτὸν οὔσης ὑπεροχῆς. ὁ δὲ Τηλε-
κλείδης παραδεδωκέναι φησὶν αὐτῷ τοὺς 
Ἀθηναίους πόλεών τε φόρους αὐτάς τε 
πόλεις, τὰς μὲν δεῖν, τὰς δ᾽ ἀναλύειν,λά-
ινα τείχη, τὰ μὲν οἰκοδομεῖν τὰ δὲ τἄμπα-
λιν αὖ καταβάλλειν, σπονδάς, δύναμιν, 
κράτος, εἰρήνην, πλοῦτόν τ᾽ εὐδαιμονίαν 
τε. καὶ ταῦτακαιρὸς οὐκ ἦν οὐδ᾽ ἀκμὴ 
καὶ χάρις ἀνθούσης ἐφ᾽ ὥρᾳ πολιτείας, 
ἀλλὰ τεσσαράκοντα μὲν ἔτη πρωτεύων 
ἐν Ἐφιάλταις καὶ Λεωκράταις καὶ Μυ-
ρωνίδαις καὶ Κίμωσι καὶ Τολμίδαις καὶ 
Θουκυδίδαις, μετὰ δὲ τὴν Θουκυδίδου 
κατάλυσιν καὶ τὸν ὀστρακισμὸν οὐκ ἐλάτ-
τω τῶν πεντεκαίδεκα ἐτῶν διηνεκῆ καὶ 
μίαν οὖσαν ἐν ταῖς ἐνιαυσίοις στρατη-
γίαις ἀρχὴν καὶ δυναστείαν κτησάμενος, 
ἐφύλαξεν ἑαυτὸν ἀνάλωτον ὑπὸ χρημά-
των, καίπερ οὐ παντάπασιν ἀργῶς ἔχων 
πρὸς χρηματισμόν,»

  [Πλουτ. Περικλής 16.1 - 16.3]
  Ο Θουκυδίδης μάλιστα θα επισημά-

νει πως ο Περικλής χωρίς περιστροφές 
και συναισθηματικές θεωρήσεις θα δη-

λώσει στην τελευταία του δημηγορία, 
η οποία εκφωνήθηκε στη διάρκεια του 
λοιμού στην Αθήνα και με την οποία 
προσπάθησε να ανυψώσει το ηθικό των 
συμπολιτών του από τις δοκιμασίες του 
πολέμου, τον άτεγκτο χαρακτήρα της 
αθηναϊκής ηγεμονίας - η πρώτη εκ-
φωνήθηκε λίγο πριν την έναρξη 
του πολέμου, ενώ ο Επιτά-
φιος είναι η δεύτερη από 
τις τρεις δημηγορίες του 
Περικλή.

   «Πρέπει, λοιπόν, 
ν’ αντιμετωπίζετε τον 
εχθρό όχι μόνο με υψη-
λό φρόνημα, αλλά και με 
περιφρόνηση. Αλαζονεία 
μπορεί να έχει κι ένας ανόη-
τος ή και δειλός που σε κάποια 
επιχείρηση στάθηκε τυχε-
ρός, αλλά περιφρόνηση δεν 
έχει παρά μόνο εκείνος του 
οποίου η πεποίθηση υπε-
ροχής επάνω στον εχθρό 
βασίζεται στην συνείδηση της δύναμής 
του, όπως συμβαίνει τώρα με σας. Άλ-
λωστε, όταν οι πιθανότητες είναι ίσες, 
η συνείδηση της υπεροχής του στερεώ-
νει στον άνθρωπο την τόλμη. Δεν στη-
ρίζεται στην αόριστη ελπίδα στην οποία 
προσφεύγει κανείς όταν δεν έχει τίποτε 
άλλο για να στηριχθεί, αλλά στην γνώ-
ση της δύναμής του, που κάνει ασφαλέ-
στερες τις προβλέψεις του. […] Δεν εί-
ναι πια καιρός να παραιτηθείτε από την 
ηγεμονία σας αυτή, ακόμα κι αν μερικοί 
από σας από φόβο των κινδύνων θα το 
πρότειναν δείχνοντας το θάρρος τους 
αδρανώντας. Την ηγεμονία που έχετε, 
την ασκείτε πια σαν τυραννίδα, που η 
απόκτησή της θεωρείται άδικη, αλλά η 
παραίτηση απ’ αυτήν θα ήταν επικίνδυνη. 
Όσοι σκέπτονται έτσι, γρήγορα θα οδη-
γούσαν την πολιτεία στην καταστροφή 
αν έπειθαν και τους άλλους συμπολίτες 
τους ή αν είχαν κάπου αλλού να μετοι-
κήσουν για να ζήσουν αυτόνομοι. Γιατί 
όσοι θέλουν την ησυχία τους, δεν μπο-
ρούν να σωθούν παρά εάν ακολουθούν 
τους θαρραλέους. Σε μια ηγεμονική πο-
λιτεία, τέτοια δεν αρμόζουν. Αρμόζουν 
σε μια υπήκοο πολιτεία, για να ζει κάτω 
απ’ την ασφάλεια της δουλείας.»

  «αὔχημα μὲν γὰρ καὶ ἀπὸ ἀμαθίας 
εὐτυχοῦς καὶ δειλῷ τινὶ ἐγγίγνεται, κα-
ταφρόνησις δὲ ὃς ἂν καὶ γνώμῃ πιστεύῃ 
τῶν ἐναντίων προύχειν, ὃ ἡμῖν ὑπάρχει. 
καὶ τὴν τόλμαν ἀπὸ τῆς ὁμοίας τύχης ἡ 
ξύνεσις ἐκ τοῦ ὑπέρφρονος ἐχυρωτέ-
ραν παρέχεται, ἐλπίδι τε ἧσσον πιστεύ-
ει, ἧς ἐν τῷ ἀπόρῳ ἡ ἰσχύς, γνώμῃ δὲ 
ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων, ἧς βεβαιοτέρα ἡ 
πρόνοια. […] ἧς οὐδ᾽ ἐκστῆναι ἔτι ὑμῖν 
ἔστιν, εἴ τις καὶ τόδε ἐν τῷ παρόντι δε-
διὼς ἀπραγμοσύνῃ ἀνδραγαθίζεται· ὡς 
τυραννίδα γὰρ ἤδη ἔχετε αὐτήν, ἣν λα-
βεῖν μὲν ἄδικον δοκεῖ εἶναι, ἀφεῖναι δὲ 
ἐπικίνδυνον. τάχιστ᾽ ἄν τε πόλιν οἱ τοι-
οῦτοι ἑτέρους τε πείσαντες ἀπολέσειαν 
καὶ εἴ που ἐπὶ σφῶν αὐτῶν αὐτόνομοι 
οἰκήσειαν· τὸ γὰρ ἄπραγμον οὐ σῴζε-
ται μὴ μετὰ τοῦ δραστηρίου τεταγμένον, 

οὐδὲ ἐν ἀρχούσῃ πόλει ξυμφέρει, ἀλλ᾽ 
ἐν ὑπηκόῳ, ἀσφαλῶς δουλεύειν.»

  [Θουκυδ. 2.62.4 - 2.63.3]     
Ωστόσο αποτελεί ερώτημα ποια από 

όσα αναφέρονται στις δημηγορίες του 
αποτελούν θέσεις του ιστορικού και ποια 

λόγια που πράγματι ειπώθηκαν 
από τον Περικλή, καθώς εί-

ναι γνωστό πως ο Θουκυδί-
δης ήταν φιλολάκων και 
ανήκε στην αριστοκρα-
τική τάξη. Ο ιστορικός 
επίσης δεν αποσιωπά 
την οργή των Αθηναί-
ων εναντίον του Περι-

κλή, ο οποίος παραδέχε-
ται ότι ο δήμος τον μισεί 

για τις συμφορές τους από 
το λοιμό εξαιτίας του εγκλει-

σμού τους εντός των τει-
χών της πόλης. 

   «Ξέρω πως εξαιτί-
ας της (πανδημίας) μ’ 
εχθρεύεστε ακόμα περισ-

σότερο, αλλά αυτό είναι άδικο, εκτός εάν, 
όταν θα έχετε κάποιαν επιτυχία που δεν 
το περιμένετε, την αποδώσετε κι αυτήν 
σ’ εμένα.»

  «καὶ δι᾽ αὐτὴν οἶδ᾽ ὅτι μέρος τι 
μᾶλλον ἔτι μισοῦμαι, οὐ δικαίως, εἰ μὴ 
καὶ ὅταν παρὰ λόγον τι εὖ πράξητε ἐμοὶ 
ἀναθήσετε.»

[Θουκυδ. 2.64.1]  
  Παρόλα αυτά δε διστάζει να υπε-

ρασπιστεί τον Περικλή και να εκφράσει 
πλατιά τον θαυμασμό του για τον άν-
θρωπο που είχε αφυπνίσει στην πολιτι-
κή ζωή τις πιο ασθενέστερες κοινωνικές 
τάξεις. Θα τονίσει μάλιστα πως ο Περι-
κλής είχε αποκτήσει μεγάλη δύναμη με 
το προσωπικό του κύρος και τη διανοη-
τική του ικανότητα και γιατί είχε αναδει-
χθεί ολοφάνερα ανώτερος από χρήμα-
τα. Γι’ αυτό συγκρατούσε το λαό, χωρίς 
να περιορίζει τις ελευθερίες του. Δεν 
τον ρυμουλκούσε ο λαός, παρά αυτός 
τον καθοδηγούσε, γιατί δεν επεδίωκε να 
κερδίσει δύναμη με αθέμιτα μέσα, ώστε 
να είναι αναγκασμένος να μιλάει για να 
κολακεύει το πλήθος, αλλά στηριγμένος 
στην κοινή εκτίμηση είχε το σθένος να 
του αντιλέγει, ακόμη κι αν προκαλούσε 
την οργή του. Έτσι όταν καταλάβαινε ότι 
οι Αθηναίοι από έπαρση έδειχναν παρά-
καιρο θάρρος, τους μιλούσε με τέτοιον 
τρόπο, ώστε να τους τρομάζει και να 
τους φοβίζει, ενώ αντίθετα, όταν τους 
έβλεπε να φοβούνται χωρίς λόγο, τους 
έδινε πάλι θάρρος. 

  «αἴτιον δ’ ἦν ὅτι ἐκεῖνοςμὲν δυ-
νατὸς ὢν τῷ τε ἀξιώματι καὶ τῇ γνώμῃ 
χρημάτωντε διαφανῶς ἀδωρότατος 
γενόμενος κατεῖχε τὸ πλῆθος ἐλευθέρως, 
καὶ οὐκ ἤγετο μᾶλλον ὑπ’ αὐτοῦ ἢ αὐτὸς 
ἦγε, διὰ τὸ μὴ κτώμενος ἐξ οὐ προ-
σηκόντων τὴν δύναμιν πρὸς ἡδονήν τι 
λέγειν, ἀλλ’ ἔχων ἐπ’ ἀξιώσει καὶ πρὸς 
ὀργήν τι ἀντειπεῖν. ὁπότε γοῦν αἴσθοιτό τι 
αὐτοὺς παρὰ καιρὸν ὕβρει θαρσοῦντας, 
λέγων κατέπλησσεν ἐπὶ τὸ φοβεῖσθαι, καὶ 
δεδιότας αὖ ἀλόγως ἀντικαθίστη πάλιν 
ἐπὶ τὸ θαρσεῖν.»

[Θουκυδ. 2.65.8 – 2.65.9]

-   Ωστόσο ο Θουκυδίδης 
υποστήριζε πως δεν υπήρχε παρά 
μόνο κατ’ όνομα δημοκρατία, 
καθώς την εξουσία ασκούσε ο 
ίδιος ο Περικλής. 

 Ο Θουκυδίδης λόγω της ολιγαρχι-
κής του αντίληψης φτάνει σε βαθμό να 
λανθάνει ως προς τα συμπεράσματά τα 
οποία εξαγάγει, μεταθέτοντας τα μεγάλα 
επιτεύγματα της δημοκρατίας στην προ-
σωπικότητα του Περικλή, κάτι το οποίο 
δεν ίσχυε, καθώς οι πολλοί, δηλαδή ο 
δήμος αποφάσιζε για όλα τα θέματα τα 
οποία αφορούσαν την πόλη.  

«ἐγίγνετό τε λόγῳ μὲν δημοκρατία, 
ἔργῳ δὲ ὑπὸ τοῦ πρώτου ἀνδρὸς ἀρχή»

[Θουκυδ. 2.65.9] 
Απόδειξη ανατροπής αυτού του αίο-

λου συμπεράσματος αποτελούν οι δικα-
στικές επιθέσεις και οι συκοφαντίες των 
ολιγαρχικών σε βάρος των φίλων του 
Περικλή - του Αναξαγόρα και του Φει-
δία - τους οποίους δεν κατάφερε τελικά 
ν’ αθωώσει, αλλά και η παραλίγο κατα-
δίκη της συντρόφου του, της Ασπασίας, 
από λαϊκό δικαστήριο στις παραμονές 
του Πελοποννησιακού πολέμου, η οποία 
αθωώθηκε μετά από μία σπάνια συναι-
σθηματική έκρηξη του ιδίου ενώπιων 
των δικαστών. Επίσης η καθαίρεση του 
Περικλή από τη στρατηγία και η επιβολή 
χρηματικού προστίμου σε βάρος του κα-
τά το δεύτερο έτος του πολέμου - καθώς 
εξαιτίας του λοιμού, πολιορκώντας την 
Επίδαυρο δεν κατόρθωσε να την κυρι-
εύσει – αποτελούν αποδείξεις της λαν-
θασμένης εκτίμησης του Θουκυδίδη σε 
βάρος της Δημοκρατίας. 

Ωστόσο δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε 
τα μεγάλα ηγετικά χαρίσματα του Περι-
κλή. Όπως μας πληροφορεί ο Πλούταρ-
χος, αφού η πόλη δοκίμασε τους άλλους 
στρατηγούς και πολιτικούς για να συνε-
χίσουν τον πόλεμο, είδε ότι κανείς δεν 
είχε ανάλογη βαρύτητα και ικανό κύρος. 
Για το λόγο αυτό, ζητώντας συγνώμη του 
ανέθεσαν ξανά τη στρατηγία. 

«Τῆς δὲ πόλεως πειρωμένης τῶν 
ἄλλων στρατηγῶν εἰς τὸν πόλεμον καὶ 
ῥητόρων, οὐδεὶς βάρος ἔχων ἰσόρρο-
πον οὐδ᾽ ἀξίωμα πρὸς τοσαύτην ἐχέγ-
γυον ἡγεμονίαν ἐφαίνετο· ποθούσης δ᾽ 
ἐκεῖνον καὶ καλούσης ἐπὶ τὸ βῆμα καὶ 
τὸ στρατήγιον, […]ἀπολογησαμένου δὲ 
τοῦ δήμου τὴν ἀγνωμοσύνην τὴν πρὸς 
αὐτόν, ὑποδεξάμενος αὖθις τὰ πράγμα-
τα καὶ στρατηγὸς αἱρεθείς,»

[Πλουτ. Περικλής 37.1 - 37.2]
Ας αναλογιστούμε όμως, κατά πόσο 

λειτουργεί σήμερα η δημοκρατία στο 
βαθμό που θα έπρεπε σε όλα τα κοινο-
βουλευτικά πολιτεύματα, εφόσον δεν 
δίνεται στις κοινωνίες το δικαίωμα ανά-
κλησης της επιλογής τους, ακόμη κι όταν 
εξαπατούνται από τους πολιτικούς ηγέ-
τες τους, παρά μόνο όταν οι κυβερνώ-
ντες εξαντλήσουν το χρόνο για τον οποίο 
κλήθηκαν χωρίς κανένα θεσμικό έλεγχο 
από τους λαούς τους να τις κυβερνήσουν.  

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟY 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟY
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Η βουλγαρική κυβέρνηση θα 
προσπαθήσει να κατασκευάσει 
τουλάχιστον έναν πυρηνικό αντι-
δραστήρα στον πυρηνικό σταθ-
μό που λειτουργεί στο Κοζλο-
ντούι στις όχθες του Δούναβη.

«Το Υπουργείο Ενέργειας 
έχει ξεκινήσει μια μελέτη για 
την ταχεία κατασκευή ενός άλ-
λου πυρηνικού αντιδραστήρα, 
πιθανότατα στο Κοζλοντούι, 
επειδή πρόκειται για μια έτοι-
μη τοποθεσία με περιβαλλοντι-
κή αξιολόγηση και ομάδα εργα-
σίας», δήλωσε ο αντιπρόεδρος 
της κυβέρνησης Άσεν Βασίλεφ 
την Κυριακή.

Εάν το έργο ξεκινήσει φέτος, 
εκτίμησε ότι ο αντιδραστήρας 

θα αρχίσει να λειτουργεί μετα-
ξύ 2028 και 2030.

Ο Βασίλεφ εξήγησε ότι η 
Βουλγαρία θα μπορούσε να κα-
τασκευάσει έναν δεύτερο νέο 
πυρηνικό αντιδραστήρα που θα 
έχει συνολικά τέσσερις λειτουρ-
γικές μονάδες πυρηνικής ενέρ-
γειας.

Η Βουλγαρία έχει δύο νέους 
αχρησιμοποίητους ρωσικούς πυ-
ρηνικούς αντιδραστήρες, αλλά 
δεν είναι σαφές εάν μπορεί να 
τους χρησιμοποιήσει, επειδή αυ-
τό σημαίνει ότι καλεί τη ρωσική 
εταιρεία Rosatom να συμμετά-
σχει στο έργο.

Ο Βασίλεφ αποκάλυψε πριν 
από δύο εβδομάδες ότι η Ελ-

λάδα ενδιαφέρεται να αγορά-
σει ηλεκτρική ενέργεια από ένα 
μελλοντικό νέο πυρηνικό εργο-
στάσιο στη Βουλγαρία.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρ-
νησης σχολίασε επίσης την Κυ-
ριακή ότι ο στρατηγικός στό-
χος της Βουλγαρίας δεν είναι 
να αντικαταστήσει τον δικό της 
άνθρακα με ρωσικό αέριο γιατί 
θα χάσει πρόσθετη κυριαρχία.

Η Βουλγαρία δεν θα χρησι-
μοποιήσει το φυσικό αέριο ως 

μεταβατικό καύσιμο για την 
εφαρμογή της Πράσινης Συμ-
φωνίας.

«Για να μπορούμε να πά-
ρουμε την ενέργεια και να τη 
χρησιμοποιήσουμε όταν τη 
χρειαζόμαστε, πρέπει να την 
αποθηκεύσουμε», πρόσθεσε σε 
σχέση με τη σχεδιαζόμενη μελ-
λοντική παραγωγή μπαταριών 
στη Βουλγαρία.

Η Βουλγαρία σχεδιάζει να 
κατασκευάσει ένα τεράστιο 

ενεργειακό πάρκο για την απο-
θήκευση ηλεκτρικής ενέργειας 
που παράγεται από ανανεώσιμες 
πηγές και η ιδέα είναι να παρά-
γει μπαταρίες στη Βουλγαρία.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρ-
νησης Βασίλεφ είπε ότι όλοι οι 
μεγάλοι κατασκευαστές μπα-
ταριών στον κόσμο έχουν ήδη 
προσκληθεί και του έργου θα 
ηγηθεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
για να αποφευχθούν τα «τοπικά 

παιχνίδια».
«Όσον αφορά στην ηλεκτρική 

ενέργεια, εξαρτόμαστε πολύ λί-
γο από αυτόν τον πόλεμο. Υπάρ-
χουν καύσιμα για τον πυρηνικό 
σταθμό του Κοζλοντούι μέχρι το 
2025. Ο άνθρακας είναι εθνικός 
πόρος της Βουλγαρίας. Υπάρχει 
αρκετό νερό στα φράγματα (για 
υδροηλεκτρικούς σταθμούς). 
Μόνο οι σταθμοί ηλεκτροπα-
ραγωγής φυσικού αερίου συν-
δέονται με τον πόλεμο και τις 
εξωτερικές πηγές ενέργειας και 
τις τιμές τους», είπε.

Το πιο ευάλωτο τμήμα του 
βουλγαρικού ενεργειακού τομέα 
είναι η εταιρεία Toplofikacia – 
Sofia, η οποία ανήκει στις δη-
μοτικές αρχές της Σόφιας.

Η εταιρεία θερμαίνει τα σπί-
τια ενός εκατομμυρίου ανθρώ-
πων στη βουλγαρική πρωτεύ-
ουσα και παράγει ηλεκτρική 
ενέργεια χρησιμοποιώντας φυ-
σικό αέριο.

Η Toplofikacia – Sofia είναι ο 
μεγαλύτερος πελάτης της κρα-
τικής εταιρείας φυσικού αερίου 
Bulgargaz και έχει συσσωρεύσει 
χρέη σχεδόν 500 εκατ. ευρώ.
Euraktiv.gr

Η Βουλγαρία επισπεύδει τα σχέδια για την 
κατασκευή νέου πυρηνικού αντιδραστήρα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ 
ΑΓΌΡΑΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΌ 
ΕΝΑ ΜΕΛΛΌΝΤΙΚΌ ΝΕΌ ΠΥΡΗΝΙΚΌ 
ΕΡΓΌΣΤΑΣΙΌ 
                               
Εάν το έργο ξεκινήσει φέτος, ο 
αντιδραστήρας θα αρχίσει να λειτουργεί 
ως το 2030

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αντιμετω-
πίσει την ενεργειακή κρίση με επικοι-
νωνιακούς όρους. Ωστόσο, η ακρίβεια 
δεν είναι ένα φρούτο που έπεσε από 
τον ουρανό, κάλπαζε ήδη εδώ σχεδόν 

ένα χρόνο. Σήμερα προσπαθούν να την κρύψουν 
κάτω από το χαλί της πολεμικής σύγκρουσης 
στην  Ουκρανία που 

έχει ως αποτέλεσμα μια τεράστια οικονομική 
κρίση η οποία μόλις αρχίζει

να εκδηλώνεται.
Τα νοικοκυριά αγωνιούν για το σήμερα και το 

αύριο ενώ η αγορά δια των εκπροσώπων της μι-
λά για τον κίνδυνο της «χαριστικής βολής» στις 
μικρές επιχειρήσεις μετά από μια δεκαετή οικο-
νομική κρίσης και δύο χρόνια πανδημίας. 

Ο πληθωρισμός της ελληνικής οικονομίας, πριν 
από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, προ-
σέγγισε το 7%, επιβαρύνοντας υπέρμετρα τους 
λογαριασμούς ενέργειας στα χαμηλά οικονομι-
κά στρώματα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η αιχμή του δόρατος της ενεργειακής πολιτι-
κής του κ. Μητσοτάκη ήταν 

α) η βίαιη απολιγνιτοποίηση που αποφάσισε 
αιφνιδιαστικά το φθινόπωρο 2019 προς όφελος 
των φίλων και εκλεκτών δηλαδή υπέρ της καθο-
λικής επικράτησης του φυσικού αερίου, παρά το 
ότι η λιγνιτική  παραγωγή έχει καταστεί αισθητά 
οικονομικότερη από την αντίστοιχη με εισαγόμενο, 
ορυκτό, πανάκριβο αέριο - κι ενώ η αξιοποίηση 
εγχώριων πηγών ενέργειας δεν απαγορεύεται 
από την Ε.Ε., ιδίως στην παρούσα συγκυρία. και

β) φροντίζοντας με την  ιδιωτικοποίηση να  
στραγγαλίσει την παρουσία και τον έλεγχο του 
Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο αλλά και διοι-
κητική δομή σε καίριες ενεργειακές εταιρείες και 
υποδομές (ΕΛ.ΠΕ.,ΔΕΠΑ, ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ).

Η ΔΕΗ με την παρούσα κυβέρνηση του κ. Μη-

τσοτάκη έγινε μέρος του προβλή-
ματος της ακρίβειας αφού ήταν 
ανύπαρκτη η οποιαδήποτε πα-
ρεμβατική τιμολογιακή πολι-
τική με την επιστράτευση του 
κοινωνικού της ρόλου στην 
αγορά για  τη διαμόρφωση 
των τιμών, ενώ δεν υπήρξε 
απολύτως κανένας έλεγχος για 
την αποτροπή δημιουργίας καρ-
τέλ και κερδοσκοπίας στην αγορά 
ενέργειας. Όλες αυτές οι κυβερνητι-
κές επιλογές είχαν τελικά ως αποτέ-
λεσμα η Ελλάδα να βρίσκεται 
στην πρώτη θέση στην Ευρώ-
πη στην χονδρική τιμή ρεύματος 
επί μακρόν.

Καθημερινά ακούμε απ τα χείλη των κυβερνη-
τικών στελεχών και βουλευτών  για δημοσιονο-
μικό εκτροχιασμό, όταν είναι να ληφθούν μέτρα 
ανακούφισης των αδύναμων νοικοκυριών αλλά 
και στήριξης των ΜΜΕ, ενώ θεσπίζουν μισθούς 
μαμούθ στα γαλάζια golden boys και φοροαπαλ-
λαγές στους έχοντες και κατέχοντες.

Η τιμή της βενζίνης είναι ασυγκράτητη ξεπερ-
νώντας τα 2.078 ευρώ το λίτρο στον Έβρο και 
στο κέντρο της Αθήνας τα 2,06 € το λίτρο. Η κυ-
βέρνηση εξακολουθεί να κάνει πως δεν καταλα-
βαίνει και αποφεύγει να  προχωρήσει δραστικά 
στη μείωση του ΦΠΑ και Ειδικών φορών Κατα-
νάλωσης στα καύσιμα και στα ενεργειακά προϊ-
όντα όπως της επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 
Ολομέλεια της Κυπριακής Βουλής για παράδειγ-
μα ψήφισε ομόφωνα νομοσχέδιο που είναι πλέ-
ον νόμος της Κυπριακής Δημοκρατίας και αφο-
ρά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
στα καύσιμα με έναρξη ισχύος της μείωσης από 
την 8η Μαρτίου που θα διαρκέσει μέχρι την 1η 

Ιουνίου. Η Κύπρος πλέον καθίσταται 
η χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με τους χαμηλότερους 
συντελεστές σε φόρο κατανά-
λωσης στο επίπεδο το οποίο 
επιτρέπεται από το ευρωπαϊ-
κό κεκτημένο.

Στον κάτωθι  πίνακα απει-
κονίζονται  οι ισχύουσες  επιβα-

ρύνσεις στα καύσιμα από Ειδικό 
φόρο κατανάλωσης ανά χίλια λίτρα 

και φόρο προστιθέμενης αξίας στην  
Ελλάδα καθώς και τα ελάχιστα όρια 

που ορίζονται από την Ευρωπα-
ϊκή  Ένωση.

Εν κατακλείδι, η κοινωνία και η 
αγορά ζητούν μείωση του ΦΠΑ σε 

τρόφιμα καύσιμα και είδη πρώτης ανάγκης  και 
του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα 
(ΕΦΚ), την αύξηση της επιδότησης των λογα-
ριασμών ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρή-

σεις, πλαφόν στις τιμές ρεύματος φυσικού,  την 
ανακατανομή των κονδυλίων του Ταμείου Ανά-
καμψης και του ΕΣΠΑ με βάση τις ανάγκες της 
κοινωνίας και όχι μερικών μεγάλων ομίλων επι-
χειρήσεων, την επιτάχυνση προγραμμάτων όπως 
το «Εξοικονομώ» για νοικοκυριά και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και το πρόγραμμα επιδότησης εγκα-
ταστάσεων φωτοβολταϊκών στις στέγες των επι-
χειρήσεων, και την αύξηση του κατώτατου μισθού 
στα 800 ευρώ.

Η πολιτική της κυβέρνησης οδηγεί τους Έλ-
ληνες συνειδητά στην εξαθλίωση και την φτω-
χοποίηση και επειδή όπως λέει και ο λαός μας 
«στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα».

Σε περιόδους ισχυρών διακυβευμάτων, οι 
εκλογές είναι διέξοδος. Πλέον, το δίλημμα το 
έχει ο κ. Μητσοτάκης. Η προοδευτική κοινωνική 
πλειοψηφία της χώρας θα δώσει τη λύση στην 
βάση ενός προγράμματος προτεραιοτήτων και 
πολιτικών που εφαρμόσει μια  νέα προοδευτική 
διακυβέρνηση.

Άποψη

Το κόστος της ενέργειας «γονατίζει» νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Άρθρο του εκπροσώπου των Προοδευτικών Οικονομολόγων Ελλάδας: “Η πολιτική της κυβέρνησης οδηγεί τους Έλληνες συνειδητά στην εξαθλίωση”

ΤΟΥΜΕΝΕΛΑΟΥ 
ΜΑΛΤΕΖΟΥ

 Ελλάδα: ΕΦΚ και ΦΠΑ – (Ευρώ ανά 1.000 λίτρα)

Καύσιμο

ΕΦΚ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΟΡΩΝ

Ελάχιστος 
επιτρεπτός  
ΕΦΚ από Ε.Ε 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΟΡΩΝ 
ΕΔΚ+ΦΠΑ 
Ε.Ε 

Διαφορά 
όφελος κατα-
ναλωτών ανα 
1000l

Διαφορά 
όφελος κατα-
ναλωτών ανά 
λίτρο 

Αμόλυ-
βδη–95 700 24% 868 359,00 445,16 422,84 0,42
Πετρέλαιο  
κίνησης 410 24% 508,4 330,00 409,20 99,20 0,10

Πετρέλαιο 
θέρμανσης 280 24% 347,2 21,00 26,04 321,16 0,32

ΕΦΚ Υγραε-
ρίου (LPG) 430 24% 533,2 125,00 155,00 378,20 0,38
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Τέτοια λόγια τα… κορακίστικα.
2. Μία πρόθεση — Το κόκκινο γλυκό κρασί 
της Αγίας Μετάληψης — Ομηρική ονομα-
σία της θάλασσας.
3. Περιέχονται στο… ρεβίθι — Είδος μα-
λακόστρακου — Προϊόν χημικής εξουδε-
τέρωσης.
4. Θυμίζει τον Πολάνσκι — Λαχανικά για 
σαλάτες.
5. Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός — 
Φουντωτά και σγουρά μαλλιά (μτφ.) — 
Έλεος… Ανατολίτη.
6. Παιχνίδι της τράπουλας — Το πηδάλιο 
των πλοίων.
7. Επίκαιρη στιγμή (ιδιωμ.) — Βίλι…: πα-
λιός, Γερμανός καγκελάριος — Λίγο… πανέ.
8. Στο σκοτάδι… όλοι τα βλέπουν — Το με-
γαλύτερο αγαθό — Λαός που ζει στην Ινδία.
9. Η καθαριότητα σπιτιού — Αλλάζει εύ-
κολα στο μπάσκετ — Αναγκαστική ισοπα-
λία στο σκάκι.
10. Σύζυγος της Γαίας, κατά τη μυθολογία 
μας — Και αστρονομικά… χαρακτηρίζονται.
11. Διπλό… ψαρεύει — Το όνομα του συγ-
γραφέα Καλβίνο — Νόστιμοι…

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Συναντιούνται δυο φίλοι μετά από πολλά χρόνια.
- Τι κάνεις ρε Γιώργο; Πώς περνάς;
- Αστα ρε φίλε, πέθανε ο πατέρας μου.
- Ο πατέρας σου; Ένας τόσο υγιής άνθρωπος; 

Πώς; Δε μπορώ να το πιστέψω. Για πες μου τι 
έγινε;

- Να μωρέ, είχε χαλάσει η λάμπα της κουζίνας 
και ανέβηκε στην καρέκλα να την αλλάξει .Ξαφ-
νικά όμως ήρθε το ρεύμα...

- Α, καλά, άσε μη μου πεις, κατάλαβα! Τον τί-
ναξε το ρεύμα.

- Όχι! Έτσι όπως ήταν ζαλισμένος, έπεσε και 
χτύπησε το κεφάλι του στην γωνία του τραπεζιού

- Α, καλά, άσε μη μου πεις, κατάλαβα! Έμεινε 
στον τόπο.

- Όχι! Έτσι όπως ήταν ζαλισμένος, πήγε και έχω-
σε το κεφάλι του μέσα στην τηλεόραση.

- Α, καλά, άσε μη μου πεις, κατάλαβα! Τον έκα-
ψε ζωντανό η τηλεόραση!

- Όχι! Έτσι όπως πολύ ήταν ζαλισμένος πήγε και 
έπεσε μέσα στα τζάμια του μπαλκονιού.

- Α, καλά, άσε, μη μου πεις! Τον πετσόκοψαν 
τα τζάμια.

- Όχι!
- Ε, καλά τότε πως πέθανε;
- Τον πυροβόλησε η μάνα μου για να μη δια-

λύσει το σπίτι.

                       * * * * * *

Πείτε μου το πρόβλημά σας
-Ο καινούριος εκτυπωτής που πήραμε δεν εκτυ-

πώνει
-Είναι στο ρεύμα;
-Ναι
-Πατήσατε το κουμπί που ανοίγει;
-Ναι
-Είναι on-line;
-Ναι
-Χαρτί έχει;
-Ναι
-Οι μελανοταινίες είναι εντάξει;
-Ναι
Τελικά πάει ο τεχνικός από εκεί και λέει:
-Πού είναι ο υπολογιστής;
-Ποιος υπολογιστής;

Συστατικά 
• 500 γρ. γίγαντες
• 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
• 2 καρότα κομμένα σε φέτες ψιλές
• 4 ντομάτες μικρές χτυπημένες στο μπλέντερ
• 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
• ½ ματσάκι μαιντανό
• 3 κλωναράκια σέλινο ψιλοκομμένο
• αλάτι
• πιπέρι
• ρίγανη
½ κούπα ελαιόλαδο  

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Τα φασόλια γίγαντες στο φούρνο είναι ένα πα-

ραδοσιακό ελληνικό πιάτο. Είναι πολύ εύκολο να 
τους φτιάξουμε, με αυτήν τη συνταγή, αρκεί να 
θυμηθούμε μία ημέρα πριν να τα βάλουμε στο 
νερό για να φουσκώσουν!

• Αφού λοιπόν βάλουμε τα φασόλια μας σε νερό 
από το προηγούμενο βράδυ, ακολουθούμε την 
παρακάτω διαδικασία.

• Την επόμενη μέρα, στραγγίζουμε τους γίγαντες 
από το αρχικό νερό, και τοποθετούμε τα φασόλια 
σε μία κατσαρόλα με αρκετό νερό για να βράσουν.

• Προσθέτουμε τα καρότα και το σέλινο και τα αφή-
νουμε να βράσουν όλα μαζί.

• Ελέγχουμε τους γίγαντες κάθε 20 λεπτά και όταν 
δούμε ότι έχουν μαλακώσει αρκετά κατεβάζουμε 
την κατσαρόλα από τη φωτιά και στραγγίζουμε τα 
φασόλια μας. Κρατήστε ένα φλιτζάνι με το ζουμί 
για να το βάλετε στο πυρέξ στο τέλος.

• Σε μία άλλη κατσαρόλα τσιγαρίζουμε ελαφρά 
το κρεμμύδι και το σκόρδο με το λάδι, και προ-
σθέτουμε την ντομάτα, αλάτι, πιπέρι και ρίγανη.

• Προσθέτουμε τα φασόλια και τελευταίο τον μα-
ϊντανό.

• Αν έχουμε κρατήσει και λίγο από το ζουμί των 
φασολιών (όταν τα βράζαμε), το περιχύνουμε και 
αφήνουμε για 5-6 λεπτά να πάρουν μια βράση.

• Στη συνέχεια, αδειάζουμε το φαγητό σε ένα πυ-
ρέξ και ψήνουμε στους 180 βαθμούς σε προθερ-
μασμένο φούρνο για περίπου 1 ώρα. Οι γίγαντες 
στο φούρνο είναι έτοιμοι.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Γίγαντες στο φούρνο, με τη 
συνταγή της γιαγιάς!

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Φλυαρία… χωρίς τέλος.
2. Χοντρό σκοινί για το δέσιμο των πλοίων — 
Αγκυλωτός… η σβάστικα.
3. Ξένο σύμφωνο — Βραχνάς, εφιάλτης — 
Εμπειρία από την άσκηση (μτφ.).
4. Πρέπει να εκπληρώνεται — Τρία τέτοια άλ-
ματα… βγάζουν άλτη εκτός αγώνα — Αρχή… 
ομιλίας.
5. Παλιό βασίλειο του Βιετνάμ — Πράσινη σκου-
ριά των χαλκωμάτων.
6. Μι…: χωριό του Βιετνάμ, γνωστό από τις σφα-
γές που έγιναν εκεί — Σκούρο… τζάμι — Εισάγει 
χρονική πρόταση.
7. Ολιγόλεπτο διάλειμμα (μτφ.) — Κατράμι.
8. Πρώτα στη… βαβούρα — Αδιάβροχη ζακέτα 
με κουκούλα — Χαϊδεμένη… Αμαλία.
9. Οροσειρά μεταξύ Ινδίας και Θιβέτ — Πυκνόρ-
ρευστος γαλακτερός χυμός ορισμένων φυτών.
10. Αρχαία πόλη της Φρυγίας — Ορμητήριο… 
παράνομων — Ο αριθμός 320.
11. Ζωηρά… παιδάκια — Σχηματίζεται στο φως.
12. Νοσήματα που δεν μας ανησυχούν — Δεν 
είναι… πια της μόδας (ξ.λ.).
13. Γειτονικά στο αλφάβητο — Θάλασσα που 
είναι… λίμνη — Γραφική πολίχνη της Σαντορίνης.
14. Διάσημη Ρουμάνα γεροντολόγος — Όργα-
νο της γυμναστικής.
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Η ομάδα της Ροδόπης στη φάση των 
«8» επικράτησε 3-1 του Εθνικού 
Αλεξανδρούπολης, στην θρα-
κιώτικη μονομαχία και πέ-
ρασε στο Final 4.

Ο Εθνικός πήρε το 1ο 
σετ με 25-18, αλλά η συ-
νέχεια ήταν τελείως δι-
αφορετική. Η Κομοτηνή 
επικρατώντας 25-21, 25-
22 και εκ νέου 25-21 στο 
4ο σετ πήρε τη νίκη και την 
πρόκριση.

Από τον Βορρά μαζί με την Κο-
μοτηνή προκρίθηκε στο Final 4 ο Πή-
γασος Πολίχνης που κέρδισε 3-0 σετ την Ελ-

πίδα Αμπελοκήπων.
Εθνικός Αλεξ/πολης (Γιώργος 
Ανδραβίζος): Κοντοστάθης, 

Σουσουρίδης, Κεσκίνης, 
Παπάζογλου, Γκοτσίδης, 
Σαλαμπάσης, Μπατίλης, 
Καραμανίδης, Ηλιάδης, 
Αλεξιάδης, Καλαϊτζής, 
Μηλιας.

ΑΕ Κομοτηνής (Κώ-
στας Δεληγιαννίδης): Γκό-

νας, Θεοδωρακόπουλος, 
Σεργιαννίδης, Χατζηβασιλεί-

ου, Πετρίδης, Πετρίτης, Ράπτης, 
Χατζηλίδης, Μπαρντακτζιάν, Μπλέ-

τσας.
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Ολοκληρώθηκε η 17η αγωνιστική για το 
πρωτάθλημα στην Α’ ΕΠΣ Έβρου όπου βρήκε 
νικητές τον πρωτοπόρο Ιπποκράτη στο ντέρ-
μπι με το Διδυμότειχο συνεχίζοντας την πο-
ρεία του προς τον τίτλο. Ευρεία νίκη πέτυχε 
ο Ορέστης κόντρα στην Θράκη Φερών, ενώ 
σημαντική νίκη πέτυχε ο Εθνικός απέναντι 
στον Αρδα Καστανεών  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 17ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 17ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Έβρος Σουφλίου – ΑΟ Νεοχωρίου 0-1

Εθνικός– Άρδας Καστα-
νέων 3-0
Ατρόμητος Άβαντα – ΑΟ 
Μαΐστρου 7-1
Ιπποκράτης– ΑΕ Διδυμο-
τείχου 4-1
Ορέστης Ορεστιάδας – 
Θράκη Φερών 6-0
Ένωση Οινόης – Ποντι-
ακός 3-3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 
17 ΑΓΩΝΕΣ):
1. Ιπποκράτης 48 (60-5)
—————————
2. Ορέστης Ορεστιάδας 
40 (51-14)
3. Ατρόμητος Άβαντα 37 
(59-21)

4. ΑΕ Διδυμοτείχου 35 (48-22)
5. Άρδας Καστανεών 25 (22-22)
6. ΑΟ Νεοχωρίου 25 (18-30)
7. Θράκη Φερών 22 (26-27)
8. Εθνικός 19 (25-28)
9. Έβρος Σουφλίου 14 (15-34
—————————————–
10. ΑΟ Μαΐστρου 14 (21-45)
——————————–
11. Ένωση Οινόης 10 (11-51)
12. Ποντιακός 4 (17-66)

Ιστορική πρόκριση 
στο Final 4 για την 

ΑΕ Κομοτηνής στις 4 
καλύτερες ομάδες της 

Ελλάδας 

Πανελλήνιο Εφήβων: Λύγισε στο ματς 
– «τελικό» ο Εθνικός 

Σπουδαία 
εκτός έδρας νίκη 

στο Κιλκίς για τους 
Εβρίτες 

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη που 
οδηγεί πάνω από τη ζώνη υποβι-
βασμού, πραγματοποίησε η Αλε-
ξανδρούπολη, επικρατώντας με 
1-2 της Αναγέννησης Πλαγιάς 
στο Κιλκίς.

Ο αγώνας ξεκίνησε νωθρά και 
για τις δύο ομάδες με την Αλεξαν-
δρούπολη να απειλεί πρώτη στο 8ο 
λεπτό με τον Ρουμπιέ να σπάει τη 
μπάλα στο πέναλτι χωρίς να βρει 
συμπαίκτη. Στο 21ο λεπτό ο Ρου-
μπιές μπήκε στη περιοχή και κέρδι-
σε πέναλτι, την εκτέλεση ανέλαβε 
ο Πατσιώρας Κων. και άνοιξε το 
σκορ για την Αλεξανδρούπολη. Οι 
φιλοξενούμενοι θα διπλασιάσουν 

τα τέρματά τους με τον Παγωνίδη 
στο 35ο λεπτό. Η Αναγέννηση θα 
μειώσει στη τελευταία φάση του 
ημιχρόνου με τον Σερταρίδη. 

Μόλις στη πρώτη φάση του 
δεύτερου ημιχρόνου η Πλαγιά θα 
έχει δοκάρι με απευθείας εκτέλεση 
φάουλ του Παντελιάδη. Από το 65ο 
μέχρι το 75ο λεπτό η Αλεξανδρού-
πολη έχασε 3 κλασικές ευκαιρίες. 
Πρώτα (66') με τον Μαντζίρη να 
σημαδεύει το οριζόντιο δοκάρι, στη 
συνέχεια (70') ο Παγωνίδης θα βρε-
θεί σε τετ α τετ αλλά θα τον νικήσει 
ο Preci και τέλος (75') με τον Πα-
γωνίδη και πάλι να σημαδεύει και 
αυτός το οριζόντιο δοκάρι.

Το σφύριγμα της λήξης βρήκε 
την Αλεξανδρούπολη FC να φεύ-
γει με 3 βαθμούς από το Κιλκίς και 
να ανεβαίνει πάνω από τη ζώνη 
του υποβιβασμού. Έτσι μπαίνει με 
μεγάλη ψυχολογία στια δύο επό-
μενες αγωνιστικές που θα γίνουν 
στο Φώτης Κοσμάς με Νέστο Χρυ-
σούπολης και Μ. Άλεξ. Ορφανίου.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ FC (Μιχά-
λης Φλώρος): Μπινόπουλος, Δο-
ρουγιδένης, Σιώπης, Μπαρμπαγιάν-
νης, Παπαγεωργίου, Πατσιώρας 
Κ., Αμπραχαμιαν (73’ Τσιτσεκίδης), 
Μαλτέζος (82’ Λίτσιος), Καρακασί-
δης (45’ Χριστοφορίδης), Παγωνί-
δης, Ρουμπιές (45’ Μαντζίρης)

"Χρυσό" διπλό σωτηρίας 
για την Αλεξανδρούπολη FC 

Στο Lignano Sabbiadoro 
της Ιταλίας βρίσκεται ο Δη-
μοσθένης Μιχαλεντζάκης. Ο 
Εβρίτης Παραολυμπιονίκης και 
κολυμβητής του Α.Σ. ΑμεΑ Κό-
τινος, μαζί με τον προπονη-
τή του Αναστάσιο Καλλιτσάρη 
και το φυσιοθεραπευτή του κ. 
Κέττα, συμμετέχει σε μια διορ-
γάνωση που θυμίζει ένα πα-

γκόσμιο πρωτάθλημα με πάνω 
από 40 χώρες και 300 αθλη-
τές και αθλήτριες να συμμε-
τέχουν.

Στα 50μ. Ελεύθερο με επί-
δοση 27'33 στην κατηγορία 
του S8, ο Μιχαλεντζάκης πή-
ρε την 1η θέση, αλλά το πιο 
σημαντικό είναι ότι με το χρό-
νο αυτό είναι 1ος στον κόσμο!

Μετά και την ολοκλήρωση 
του World Series της Ιταλίας 
ο Δημοσθένης βρίσκεται στην 
κορυφή της s8 της παγκόσμιας 
κατάταξης τόσο στα 100 ελεύ-
θερο, στα 50 ελεύθερο όσο και 
στα 100 πεταλούδα. Συνέχεια 
έχει το World Series του Βε-
ρολίνου στο τέλος του μήνα.

Πρώτος στον κόσμο ο Μιχαλεντζάκης Μεγάλη νίκη του Ιπποκράτη 
στο ντέρμπι με την ΑΕΔ 

Sports

Βήμα τίτλου από τον 
πρωτοπόρο στην Α’ 

ΕΠΣ Εβρου 
Ο Εβρίτης 

Ολυμπιονίκης με 
σούπερ επίδοση στην 

Ιταλία!

«Κάθε αγώνας για εμάς είναι μια μάχη. Όλοι θέλουμε και θα κάνουμε ότι 
μπορούμε για να εξασφαλίσουμε την παραμονή της ομάδας στην κατηγορία.» 

Μιχάλης Φλώρος, προπονητής Αλεξανδρούπολη FC
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Δικηγόρος 
Ελλησπόντου 15  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551020595

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

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ  •  Δικηγόρος 
Μπότσαρη & Δικαστηρίων  •  Αλεξ/πο-
λη Τηλέφωνο : 2551081787

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ •  Δικηγόρος

Κων/πόλεως  207  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

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

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

Συμβολαιογράφοι

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Κτηνίατροι

Ασφάλειες

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

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

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

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ασφαλιστικό Γραφείο
Βενιζέλου 80  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 26738

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

Οπτικά

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Φαρμακεία

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

ΛΕΩΝ  TOURS
14ης Mαϊου 51 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 27754

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία

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

Συνεταιρισμοί

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

Αλεξ/λη-ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
08.40
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη 
12:19

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: 
08:00, 11:00 , 14.00, 
16.30, 18:45,  22:00
ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 

08:00, 10:30 , 13.00, 
15.30, 17:30,  23:59
Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 

08.00, 11:30 , 16.00, 
18:45, 22:00
ΚΑΒΑλΑ - Αλεξ/ΠΟλη 

02.45, 10:45 , 14:30, 19:10
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 

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

07:45,  09:00, 11:15, 13:00, 
16:00, 18:30, 20:10
ΚΟμΟΤηΝη - Αλεξ/ΠΟλη

07:20,  09:00, 11:00, 12:30, 
14:40,  19:00, 20:10

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις από 
το αεροδρόμιο της Αλεξαν-
δρούπολης, μπορείτε να καλεί-
τε 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:  09:50 - 21:05
ΤΡΙΤΗ: 11:40 - 21:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:50 - 21:10
ΠΕΜΠΤΗ: 11:40 - 21:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 12:25 - 21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:40 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 12:35 - 21:15
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:10 - 19:30
ΤΡΙΤΗ: 10:00 - 19:30
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:10 - 19:30
ΠΕΜΠΤΗ: 10:00 - 19:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:00 - 19:30

ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:00 - 18:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 10:00 - 19:30

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:40 - 15:35 - 21:55
ΤΡΙΤΗ: 08:40 - 15:35 - 21:55
ΤΕΤΑΡΤΗ:  08:40 - 15:35 - 21:55
ΠΕΜΠΤΗ:  15:35 - 17:40 - 21:55
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:08:40 - 15:35 - 21:55
ΣΑΒΒΑΤΟ: 15:35 - 17:40 - 21:55
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:40 - 15:35 - 21:55

ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΤΡΙΤΗ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΠΕΜΠΤΗ: 07:30 - 14:00 - 20:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:07:00 - 14:00 - 20:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:30 - 14:00 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:30 - 14:00 - 20:15

ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 09:10 - ΣΑΒΒΑΤΟ  09:10
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΠΕΜΠΤΗ 15:25 - ΣΑΒΒΑΤΟ  15:25

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
Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η ς : 
2551356200, 
Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 
Τηλ. Πρακτ.: 25510 38503, 
2551024694, 2551083911

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Τερζής Λ. Δημοκρατίας 48 (περιοχή Σκλαβε-
νίτη) ✆2551027127

ΦΕΡΕΣ 
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 ✆2555022273

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Μαυρουδής Π. - Μαυρουδής Φ. Βενιζέλου 
85 ✆2553024434

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

Είναι γνωστό ότι αποτελεί υλικό με πολλές 
εφαρμογές και διαφορετικές χρήσεις, ενώ εί-
ναι φτηνό και υπάρχει σίγουρα σε κάθε σπίτι

Υπάρχουν έρευνες που πιστοποιούν την 
συμβολή του στην περιποίηση του δέρματος 
και των μαλλιών, αλλά αυτό που λίγοι γνω-
ρίζουν είναι ότι μπορεί να κάνει “θαύματα” 
και για τα δόντια σας. Ο λόγος γίνεται για το 
μηλόξυδο.

Φτιαγμένο από μήλα που έχουν υποστεί 
ζύμωση, και πλούσιο σε πηκτίνη και βασικά 
μέταλλα, το μηλόξυδο εκτιμάται ιδιαίτερα για 
τις θεραπευτικές του ιδιότητες γενικότερα. Μία 
από τις εφαρμογές του (πέραν της γαστρι-
μαργικής) είναι και η λεύκανση των δοντιών.

Γιατί είναι το μηλόξυδο επωφελές για τη 
λεύκανση των δοντιών;

Πρώτα απ’ όλα, το μηλόξυδο είναι ένα ισχυ-
ρό καθαριστικό, το οποίο βοηθά στη διατήρηση 
του όξινου pΗ. Είναι εξαιρετικά ευεργετικό για 
την αφαίρεση των λεκέδων και την λεύκανση 
των δοντιών σας, καθώς και για τη θεραπεία 
της ασθένειας των ούλων, που προκαλείται 
από βακτήρια του στόματος.

Πώς να λευκάνετε τα δόντια σας χρησι-
μοποιώντας μηλόξυδοΑραιώστε μηλόξιδο με 
νερό σε αναλογία μισό κουταλάκι του γλυκού 
μηλόξυδο σε ένα φλιτζάνι νερό.Αποθηκεύστε 
το διάλυμα σε ένα γυάλινο μπουκάλι.Κάντε 
ένα μπούκωμα με αυτό το πρωί πριν βουρ-
τσίσετε τα δόντια σας με οδοντόκρεμα.Στη 
συνέχεια βουρτσίστε τα δόντια σας κανονικά.
Επαναλάβετε τακτικά για να αφαιρέσετε λε-
κέδες από τα δόντια σας και να τα λευκάνετε 
την ίδια στιγμή.

Πάντα να ανακινείτε το μπουκαλάκι με το 
διάλυμα πριν τη χρήση, επειδή τα βασικά συ-
στατικά πέφτουν στο κάτω μέρος.

Ποτέ μην ξεπερνάτε την αναλογία μηλόξυ-
δου/νερού, επειδή αν βάλετε περισσότερο ξύδι, 
ελπίζοντας σε “πιο γρήγορα αποτελέσματα”, η 
αυξημένη οξύτητα του διαλύματος μπορεί να 
βλάψει το σμάλτο των δοντιών σας.

αγγελιεσ

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

MIA... ΕΞΥΝΠΗ ΓΝΩΜΗ

Παγκόσμια Ημέρα Επαφής
Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Αστυνομικής Βαρβαρότητας
Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή
Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής 
Εργασίας
Παγκόσμια Ημέρα Λόγου

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Σήμερα φίλε Κριέ, ο κοινωνικός 
σου περίγυρος, θα σε βοηθήσει, θα 
ευθύνεται μόνο για θετικές εξελί-
ξεις στην ζωή σου και θα σε θαυ-
μάσει ποικιλοτρόπως! Άρπαξε ευ-
καιρίες και πάρε εσύ τον έλεγχο 
σε όλες τις καταστάσεις! 

ΤΑΥΡΟΣ
Φίλε Ταύρε, σήμερα το σπίτι και η 
οικογένεια, είναι οι τομείς που θα 
σε απασχολήσουν την σημερινή 
ημέρα! Ανοίγονται δρόμοι βελτί-
ωσης και σπουδαίων λύσεων, κυ-
ρίως για παρελθοντικά θέματα!

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, σήμερα η δράση 
σου, είναι γοργή, οξυδερκής και 
απόλυτα αποτελεσματική! Ο τρό-
πος που επικοινωνείς, είναι αξιο-
θαύμαστο, όπως και οι ιδέες σου! 
Γενικά, θα ανανεώσεις σημαντικά 
την κοινωνική σου ζωή! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, την σημερινή ημέ-
ρα, η εσωτερική σου δύναμη, θα 
επαναφέρει την αυτοεκτίμηση και 
την αυτοπεποίθηση σου! Ωριμάζει 
η συμπεριφορά σου, σε όλους τους 
σπουδαίους τομείς της ζωής σου!
 
ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα, σήμερα είσαι πιο λα-
μπερός από ποτέ, με την Σελήνη 
στο δικό σου ζώδιο! Αν πραγματι-
κά το επιθυμείς, θα μπορέσεις να 
έχεις στα χέρια σου την επιτυχία, 
σε κάθε τι που σε απασχολεί!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, σήμερα είσαι αρ-
κετά κλειστός και συνεσταλμένος! 
Ωστόσο, αυτή σου η συμπεριφο-
ρά θα λειτουργήσει σαφώς υπέρ 
σου, αφού θα μπορέσεις να κα-
τανοήσεις καλύτερα τι συμβαίνει 
γύρω σου!
 
ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ, σήμερα επικεντρώ-
νεσαι στον φιλικό τομέα! Οι καλοί 
σου φίλοι, σε βοηθούν όπως μπο-
ρούν και στέκονται δίπλα σου! Αρ-
κετά τα απρόβλεπτα, την σημερινή 
ημέρα, γι’αυτό φρόντισε να είσαι 
σε εγρήγορση! 
 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, σήμερα απολαμ-
βάνεις τον θαυμασμό και τον σε-
βασμό των άλλων και ξέρεις πως 
να το εκμεταλλευτείς, ώστε να πε-
τύχεις αυτό που έχεις σκοπό! Αντι-
μετωπίζεις τις καταστάσεις με θάρ-
ρος και δυναμισμό! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, σήμερα βρίσκεις 
τον εαυτό σου! Έχεις κέφι, επικοι-
νωνείς με περισσότερους ανθρώ-
πους και πετυχαίνεις υψηλούς στό-
χους! 

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, επιτέλους κινείς 
εσύ τα νήματα και αποκτάς και πά-
λι τον έλεγχο, σε όλες τις καταστά-
σεις, τους τομείς και τις διαπροσω-
πικές σου σχέσεις! Καταφέρνεις και 
πετυχαίνεις εύκολα τους στόχους 
σου και τους σκοπούς σου!
 
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, μία όμορφη και 
τυχερή ημέρα, είναι εδώ για εσένα! 
Οι διαπροσωπικές σου σχέσεις και 
συναναστροφές, βελτιώνονται και 
εξομαλύνονται! 

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, σήμερα αποφασίζεις 
να ασχοληθείς με θέματα καθημε-
ρινότητας, υποχρεώσεις, τρεξίμα-
τα και εκκρεμότητες! Επικοινωνείς 
με τους άλλους αποτελεσματικά, 
γεγονός που θα σε βοηθήσει μα-
κροπρόθεσμα!

Επέτειοι

Ενοικιάζεται διαμέρισμα δυο δωματίων στον 
Άγιο Βασίλειο. 1 υπνοδωμάτιο, σαλόνι, μπά-
νιο, πάρκινγκ, αποθήκη, κήπος.
Τηλ. επικοινωνίας και πληροφορίες 
στο:  6943032444

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Αγάπιος.

Το “μαγικό” διάλυμα για 

πιο αστραφτερά δόντια με 

το βούρτσισμα
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Εντός της εβδομάδας θα 
ανακοινωθούν τα νέα μέτρα 
στήριξης νοικοκυριών, επι-
χειρήσεων και αγροτών απέ-
ναντι στην ενεργειακή κρίση, 
προανήγγειλε στο πλαίσιο 
της ενημέρωσης των πολιτι-
κών συντακτών ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος Γιάννης Οι-
κονόμου.

Ξεκαθάρισε δε ότι ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης αν και νοσεί με κορονο-
ϊό θα συνεχίσει να εργάζεται 
κανονικά από το σπίτι του και 
συνεπώς ο προγραμματισμός 
της κυβέρνησης και σε αυτό το 
ζήτημα δεν αλλάζει. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, το πιθανότε-
ρο είναι οι ανακοινώσεις να γί-
νουν Τετάρτη ή Πέμπτη.

Ερωτηθείς δε εάν τα μέτρα 
θα περιλαμβάνουν και κουπόνι 
για την αγορά καυσίμων, ο κ. 
Οικονόμου άφησε όλα τα εν-
δεχόμενα ανοιχτά. “Τα μέτρα 
θα ανακοινωθούν τις επόμενες 
ημέρες. Μπορώ να σας πω ότι 
θα αντιμετωπίζουν τις συνέπει-
ες της ακρίβειας παντού, άρα 
και το κομμάτι της ακρίβειας 
δε θα μείνει εκτός”, είπε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσω-

πος δήλωσε επίσης ότι θα πρό-
κειται για παρεμβάσεις που θα 
δίνουν συνέχεια στην οριζό-
ντια στήριξη, αλλά και θα εστι-
άζουν πρωτίστως σε όσους 
έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

“Γίνεται παράλληλα προ-
σπάθεια να σταθούμε στο 
πλευρό όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερων συμπολιτών μας. 
Συμπολιτών μας που είναι ευ-
άλωτοι, αλλά και των συμπο-
λιτών μας που παράγουν και 
βρίσκονται αντιμέτωποι με 
αυτές τις υπέρμετρες δυσκο-
λίες. Πάντα με σεβασμό στη 
δημοσιονομική σταθερότητα 
και τη διασφάλιση της ανα-
πτυξιακής πορείας της χώρας 
μας”, τόνισε

Ο κ.Οικονόμου επισήμανε 
ότι η κυβέρνηση έχει πλήρη 
συνείδηση ότι η κατάσταση εί-
ναι δύσκολη και το επόμενο 
διάστημα θα επιδεινωθεί ακό-
μη περισσότερο αφού η χώ-
ρα και η οικονομία μας περ-
νά μέσα από τις συμπληγάδες 
που διαμορφώνουν οι διεθνείς 
κρίσεις.

“Πορευόμαστε με σχέδιο, με 
ρεαλισμό χωρίς κοντόφθαλμες 
πολιτικές που κινδυνεύουν να 

υπονομεύσουν το αύριο, ενώ 
ταυτόχρονα είναι εξαιρετικά 
αμφίβολο αν θα είχαν κάτι πο-
λύ ουσιαστικό να προσθέσουν 
στην αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων που έχουμε σήμε-
ρα”, τόνισε.

Ραγδαία μείωση στην 
κατανάλωση καυσίμων 
φέρνουν οι εξωφρενικές 
τιμές της βενζίνης

Πρωτόγνωρες είναι οι συν-
θήκες στην εγχώρια αγορά 
των πετρελαιοειδών όπως αυ-
τές έχουν διαμορφωθεί με την 
έκρηξη των τιμών του αργού 
πετρελαίου και την αλυσιδω-
τή επίπτωση που προκλήθηκε 
στο στάδιο της χονδρικής και 
της αντλίας.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης 

σε διάστημα μόλις 15 ημερών 
εκτινάχθηκε μέχρι και τα 2,10 
ευρώ το λίτρο (μέση τιμή) από 
τα 1,887 ευρώ που ήταν πριν 
τη ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία. Η αύξηση άγγιξε τα 
0,20 ευρώ το λίτρο, ενώ φρε-
νήρης ήταν η πορεία του πε-
τρελαίου κίνησης. Η τιμή του 
για το ίδιο προαναφερόμενο 
διάστημα εκτοξεύτηκε πάνω 
από 0,30 ευρώ το λίτρο αφού 
πωλείται προς 1,936 ευρώ το 
λίτρο.

Παράγοντες της αγοράς 
πετρελαιοειδών, κάνουν λό-
γο για μία ρευστή κατάσταση 
στην αγορά και έντονη μετα-
βλητότητα των τιμών. Οι αβε-
βαιότητες πυροδοτούνται από 
τον ουκρανικό πόλεμο και τις 
κυρώσεις απέναντι στο ρωσι-

κό πετρέλαιο. Σύμφωνα με τις 
ίδιες πηγές αυτοί ήταν οι λόγοι 
για τους οποίους είδαμε το αρ-
γό πετρέλαιο να εκτινάσσεται 
στα 137 δολάρια το βαρέλι. 
«Η αγορά προεξοφλούσε τα 
γεγονότα αυτά, δηλαδή των 
επιπτώσεων των πολεμικών 
συγκρούσεων και των κυρώ-
σεων απέναντι στη Ρωσία», 
προσθέτουν αρμόδιες πηγές 
και τονίζουν: «Βλέπουμε όμως 
μία πτώση στα 110 δολάρια 
το βαρέλι των τιμών του αρ-
γού πετρελαίου. Η μείωση αυ-
τή περνά από σήμερα και στις 
αντλίες των πρατηρίων της 
χώρας μας. Να μην ξεχνάμε 
ότι το σύστημα της ελληνικής 
αγοράς καυσίμων τιμολογεί με 
τέσσερις μέρες καθυστέρηση».

Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν 

πως από σήμερα η τιμή της 
αμόλυβδης βενζίνης θα πέσει 
από τα επίπεδα των 2 ευρώ 
και θα διαμορφώνεται κοντά 
στα 1,90 ευρώ το λίτρο, χω-
ρίς βέβαια αυτό να σημαίνει 
ότι η διεθνής αγορά δεν θα 
παραμείνει σε καθεστώς ρευ-
στότητας.

Μείωση πωλήσεων
Παράγοντες της αγοράς 

πετρελαιοειδών σημειώνουν 
επίσης πως το τελευταίο διά-
στημα οι οδηγοί και οι επιχει-
ρήσεις περιόρισαν σημαντικά 
την κατανάλωση καυσίμων κί-
νησης. Έτσι τα πρώτα στοιχεία 
δείχνουν μια αρνητική εικόνα 
στις πωλήσεις σε σχέση με πέ-
ρυσι, παρότι πέρυσι οι κατανα-
λώσεις ήταν πολύ πεσμένες 
εξαιτίας της καραντίνας. «Πέ-
ρυσι τέτοια εποχή ήταν ακόμη 
σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα 
λόγω του κορωνοϊού, οπότε 
αντιλαμβάνεται κανείς τη δύ-
σκολη κατάσταση στην αγορά 
των καυσίμων», εξηγούν πα-
ράγοντες της κλάδου.

Οι φορείς των εταιρειών 
εμπορίας και των πρατηριού-
χων θεωρούν πως η κυβέρνη-
ση πρέπει να πάει σε προσωρι-
νή μείωση του ΦΠΑ και αυτός 
είναι ένας τρόπος να ανακου-
φιστεί ελαφρώς η κοινωνία. 
Τονίζουν πως τα περιθώρια 
κέρδους στη βενζίνη για τρεις 
κλάδους εμπορία, μεταφορά 
και λιανική πώληση είναι για 
όλους μαζί μόλις 2%, δηλαδή 
το ποσοστό αυτό το μοιράζο-
νται όλες οι επιχειρήσεις αυ-
τών των προαναφερόμενων 
δραστηριοτήτων.
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Προμήθεια καυσίμων με… κουπόνι; 
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΒΔΌΜΑΔΑ 
ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΌ ΤΗΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ   

Ραγδαία μείωση στην κατανάλωση 
καυσίμων φέρνουν οι εξωφρενικές 
τιμές της βενζίνης

Κατακόρυφη αύξηση ση-
μείωσαν, το τελευταίο διά-
στημα, οι καταγγελίες για το 
ενεργειακό κόστος όπως ανα-
φέρουν σε ανακοινώσεις τους 
οι οργανώσεις των καταναλω-
τών και δηλώνουν ότι ανα-
λαμβάνουν πρωτοβουλίες με 
αφορμή και τον αυριανό εορ-
τασμό της Παγκόσμιας Ημέ-
ρας Καταναλωτή.

Η Ένωση Καταναλωτών 
Ποιότητα Ζωής σημειώνει 
ότι «οι καταγγελίες στον το-
μέα της ενέργειας, μεταξύ 
Σεπτέμβρη 2021 - Φεβρου-
αρίου 2022, παρουσίασαν 
κατακόρυφη αύξηση, (πάνω 
από 3.000 καταγγελίες ), εί-
ναι ενδεικτικό της κατάστα-
σης, ενώ παρατηρείται παρό-
μοια αύξηση και σε όλες τις 
Ενώσεις Καταναλωτών- μέλη 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδί-

ας Ενώσεων Καταναλωτών 
(Π.ΟΜ.Ε.Κ.) "Η Παρέμβαση"».

Η ΕΚΠΟΙΖΩ αναφέρει ότι, 
φέτος, την Παγκόσμια Ημέρα 
Καταναλωτή (15 Μαρτίου), 
την αφιερώνει, για δεύτερη 
συνεχή χρονιά, στο κοινωνικό 
αγαθό της ενέργειας, και, πιo 
συγκεκριμένα, «στο δικαίωμα 
όλων μας να έχουμε πρόσβα-
ση, με προσιτές τιμές, στην 
ενέργεια. Το δικαίωμά μας να 
έχουμε απλούς, κατανοητούς 
και διαφανείς λογαριασμούς, 
απαλλαγμένους από άσχετες 
χρεώσεις».

Προσθέτει ότι, το μείζον 
κοινωνικό πρόβλημα είναι η 
ακρίβεια, όχι μόνο στους λο-
γαριασμούς ηλεκτρικού ρεύ-
ματος, φυσικού αερίου και 
λοιπών καυσίμων, αλλά και 
σε βασικά καταναλωτικά αγα-
θά και όχι μόνο.

Ακόμη σημειώνονται τα 
εξής:

Στη χώρα μας, οι εγγενείς 
αδυναμίες και στρεβλώσεις 
στη λειτουργία των διαφόρων 
αγορών (ενέργεια, τράπεζες, 
τηλεπικοινωνίες, τρόφιμα κλπ) 
είναι γνωστές και συντηρούν 
φαινόμενα αισχροκέρδει-
ας, έλλειψης ανταγωνισμού, 
αθέμιτων και παραπλανητικών 
εμπορικών πρακτικών, αδια-
φάνειας στη διαμόρφωση των 
τιμών και της αύξησής τους.

Το γεγονός ότι στην ΕΚ-
ΠΟΙΖΩ οι καταγγελίες στον 
τομέα της ενέργειας, μεταξύ 
Σεπτέμβρη 2021 - Φεβρου-
αρίου 2022, παρουσίασαν 
κατακόρυφη αύξηση, (πάνω 
από 3.000 καταγγελίες ), εί-
ναι ενδεικτικό της κατάστα-
σης, ενώ παρατηρείται παρό-
μοια αύξηση και σε όλες τις 
Ενώσεις Καταναλωτών- μέλη 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδί-
ας Ενώσεων Καταναλωτών 
(Π.ΟΜ.Ε.Κ.) "Η Παρέμβαση".

Τι αφορούν οι 
καταγγελίες

Οι καταγγελίες αυτές κυρί-

ως αφορούν στα εξής:
1. Τη λεγόμενη Ρήτρα 

Αναπροσαρμογής, που όταν 
εφαρμόζεται οδηγεί σε υπέρο-
γκες, άδικες, αδιανόητες και 
αδιαφανείς χρεώσεις που δι-
πλασιάζουν ή και τριπλασιά-

ζουν το κόστος της kwh.
2. Τις "Ρυθμιζόμενες χρε-

ώσεις" που επιβαρύνουν τους 
λογαριασμούς, ιδίως οι ΥΚΩ- 
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 
και το ΕΤΜΕΑΡ- Ειδικό Τέ-
λος Μείωσης Εκπομπών Αέ-

ριων Ρύπων.
3. Επιβαρύνσεις των λογα-

ριασμών με Δημοτικά Τέλη, 
Έμμεσους Φόρους, ΕΡΤ

4. Αθέμιτες και παραπλα-
νητικές εμπορικές πρακτικές 
των προμηθευτών ενέργειας.

ΕΚΠΟΙΖΩ: Κατακόρυφη αύξηση στις καταγγελίες 
των καταναλωτών για το ενεργειακό κόστος
Οι καταγγελίες για το ενεργειακό κόστος 
έχουν εκτοξευτεί από τον Σεπτέμβρη 
μέχρι τον Φεβρουάριο, όπως αναφέρουν 
ενώσεις καταναλωτών


