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Στα ύψη παραμένουν (ακόμη) οι τιμές 
των καυσίμων στον Έβρο 

Παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς τιμές μειώθηκαν τις τελευταίες 
μέρες, βενζίνη και πετρέλαιο είναι ακόμη απλησίαστα. 

Οι εκτιμήσεις για την πορεία των τιμών. Οι προβλέψεις για την 
τιμή του ψωμιού

▶7

Α’ ΕΛΜΕ & Β’ ΕΛΜΕ: 
Κινητοποίηση για 
τους αναπληρωτές 

καθηγητές 

Σήμερα στην 
Αλεξανδρούπολη

▶ 5

Υπουργείο Υγείας: 
Ξεκινούν οι δωρεάν 

μαστογραφίες σε 
1,3 εκατομμύρια 

γυναίκες

Στο πλαίσιο του 
προγράμματος πρόληψης 
που ξεκινά το υπουργείο 

Υγείας. Πώς θα κλείνονται 
τα ραντεβού

▶ 6

Πώς εξειδικεύονται οι κυβερνητικές 
ανακοινώσεις για την ακρίβεια…

 Δικαιούχοι και προϋποθέσεις Ποιους αφορά το έκτακτο βοήθημα 
του Πάσχα. Ένας χρόνος ακρίβειας: Εκτόξευση τιμών για φυσικό 

αέριο, άνθρακα και σιτάρι
▶  8,9

Handelsblatt: Ο Ιβάν Handelsblatt: Ο Ιβάν 
Σαββίδης θέλει το λιμάνι Σαββίδης θέλει το λιμάνι 
της Αλεξανδρούποληςτης Αλεξανδρούπολης

Χατζοπούλου: Χατζοπούλου: 
H Σαμοθράκη H Σαμοθράκη 

υγειονομικά έχει την υγειονομικά έχει την 
δική της αυτοτέλεια δική της αυτοτέλεια 

▶ 5“Someone Like You”, το νέο 
κομμάτι του Bengoa!

Ο ήχος του Εβρίτη μουσικού σε παίρνει από το 
χέρι για να σε οδηγήσει σε μια βαθιά συνειδητή 

εξερεύνηση της αγάπης για τον εαυτό σου

▶ 16
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● Συμπέραναν οι ομι-
λητές σε Ημερίδα με 
θέμα «Εγνατία των λι-
μένων. Ηγουμενίτσα – 
Θεσσαλονίκη – Καβάλα 
– Αλεξανδρούπολη: Ανα-
πτυξιακός και Γεωστρα-
τηγικός ρόλος» 

● Υπογράμμισαν τον ση-
μαντικό ρόλο των τεσ-
σάρων λιμανιών της 
Βόρειας Ελλάδας,  ως 
αναπτυξιακών κόμβων, 
η σύνδεσή τους μέσω 
της Εγνατίας οδού και 
η γεωστρατηγική σημα-
σία τους

● Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
έχει το στοίχημα, όπως 
ειπώθηκε, της αποτελε-
σματικής ένταξης των 
τεσσάρων μεγάλων λι-
μένων στο μεταφορικό 
δίκτυο, οδικό και σιδη-
ροδρομικό.

«Κόμβοι ανάπτυξης 
τα λιμάνια της 
Εγνατίας Οδού»

▶ 4
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1821
Οι Πετμεζαίοι επιτίθενται κατά των 
ανδρών του Τούρκου Διοικητή των 
Καλαβρύτων Αρναούτογλου στην 
περιοχή Παλαιοπύργου και τους 
αποκλείουν στους τρεις οχυρούς 
πύργους της πόλης.

1900
Ιδρύεται στο Άμστερνταμ η ποδο-
σφαιρική ομάδα του Άγιαξ.

1921
Στρατεύματα με επικεφαλής τον 
Τρότσκι καταστέλλουν την εξέγερ-
ση των ναυτών της Κροστάνδης.

1926
Ιδρύεται η Ακαδημία Αθηνών, 
με πρωτοβουλία του καθηγητή 
αστρονομίας Δημητρίου Αιγινήτη.

1962
Γαλλία και Αλγερία συμφωνούν 
να τερματίσουν τις μεταξύ τους 
εχθροπραξίες. Με την υπογραφή 
της Συνθήκης του Εβιάν λήγει ο 
Αλγερινός Πόλεμος της Ανεξαρ-
τησίας, που κράτησε επτά χρόνια 
και κόστισε τη ζωή σε 350.000 
ανθρώπους.

2010
Ο πρωθυπουργός, Γιώργος Πα-
πανδρέου, προειδοποιεί ότι ίσως 
η Ελλάδα να μην επιτύχει τους 
στόχους της, με πιθανή την προ-
σφυγή στο Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο, επιμένοντας, ωστόσο, σε 
ευρωπαϊκή λύση.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1939
Γιάννης Μαρκόπουλος, έλληνας 
συνθέτης. 

1858
Ρούντολφ Ντίζελ, γερμανός μη-
χανικός, εφευρέτης της μηχανής 
εσωτερικής καύσης που πήρε το 
όνομά του. (Θαν. 29/9/1913)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1936
Ελευθέριος Βενιζέλος, κορυφαίος 
νεοέλληνας πολιτικός, που διετέ-
λεσε πρωθυπουργός από το 1910 
έως το 1915 και από το 1928 έως 
το 1932. (Γεν. 23/8/1864)

1996
Οδυσσέας Ελύτης, έλληνας ποιη-
τής. Τιμήθηκε με το βραβείο Νό-
μπελ Λογοτεχνίας το 1979. (Γεν. 
2/11/1911)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
Δ. 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.Δ.Δ., OTA: €0,20/χιλιοστό
3. N.Π.I.Δ. (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, Δημή-
τρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος 
Αναγνωστόπουλος, Αγγελική, Δελη-
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

5

-2...5

0...8

Ανατολή - 06:24
Δύση - 18:26

1...9

-2...6

Ο δρόμος του ΤΑΡ είχε τη δική του – σπουδαία - 
ιστορία

Πλούσια και σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα 
κρύβοντας σε ολόκληρη τη βόρεια Ελλάδα από την 
οποία πέρασε ο αγωγός φυσικού αερίου ΤΑΡ. Μέ-
χρι σήμερα, ομάδες ειδικών έχουν πραγματοποιήσει 
περίπου 300 σωστικές ανασκαφές μικρής και μεγα-
λύτερης κλίμακας, και περισσότερες από 100 δο-
κιμαστικές τομές στη Ζώνη Εργασίας του ΤΑΡ, ενώ 
βρίσκονται σε εξέλιξη άλλες 7 σωστικές ανασκαφές 
μεγάλης κλίμακας στις Περιφέρειες από τις οποίες 
διέρχεται ο αγωγός. 

Στον Έβρο, από την περιοχή των Κήπων ανατολι-
κά, στα σύνορα Ελλάδας – Τουρκίας, στη δυτική όχθη 
του ποταμού Έβρου, έως την περιοχή της Συκορρά-
χης δυτικά, εντοπίστηκαν 30 θέσεις αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος, στις οποίες περιλαμβάνονται νεκρο-
ταφεία, εργαστηριακές κατασκευές, οικιστικά κατά-
λοιπα και σποραδικά ευρήματα διαφόρων εποχών! 
Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του 
31ου ετήσιου συνεδρίου «Το Αρχαιολογικό Έργο στη 
Μακεδονία και Θράκη» που πραγματοποιήθηκε πριν 
λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη.

17
ΜΑΡ
2018

5
4
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Μαθητές και μαθήτριες του 5ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης, που αποτελούν τη δημοσιογραφική 
ομάδα του σχολείου, επισκέφθηκαν την ΓΝΩΜΗ για να δουν από κοντά τις εγκαταστάσεις μας, 
να ενημερωθούν για τη διαδικασία έκδοσης μίας εφημερίδας, τόσο στο δημοσιογραφικό, όσο και 
στο εκτυπωτικό κομμάτι. 

Με την έκδοση μιας ηλε-
κτρονικής κάρτας καυσί-
μων, κατά το πρότυπο του 
freedom pass, θα γίνεται η 
επιδότηση του κόστους αγο-
ράς καυσίμων για 3 μήνες. 
Θα αφορά σε φυσικά πρό-
σωπα και ελεύθερους επαγ-
γελματίες με οικογενειακό 
εισόδημα έως 30.000 ευρώ..

Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ

Είπαν

Πρώτη φορά βλέπω Πρωθυ-
πουργό να εξαγγέλλει μέτρα 
στήριξης μιλώντας για ψί-
χουλα. Βέβαια όταν ο ίδιος 
-και χωρίς κρίση ακρίβειας- 
είχε αποκαλέσει ψίχουλα τα 
κοινωνικά μερίσματα (800εκ) 
και τη 13η σύνταξη που έκο-
ψε (2,7δις μέχρι σήμερα), λο-
γικό είναι. Έχει τουλάχιστον 
αυτογνωσία…»

Α. ΤΣΙΠΡΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΡΙΖΑ

Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

«Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ιδιω-
τικοποιείται. Ένας από τους διεκδικητές για 
το σημαντικό και από στρατηγικής άποψης 
ελληνικό λιμάνι είναι ένας Ρώσος επιχειρη-
ματίας με στενούς δεσμούς με τον πρόεδρο 
Πούτιν», διαβάζουμε στον υπότιτλο αντα-
πόκρισης από την Αθήνα της εφημερίδας 
Handelsblatt με τίτλο «Ρώσος ολιγάρχης 
διεκδικεί ελληνικό λιμάνι».

Η εφημερίδα του Ντίσελντορφ σημει-
ώνει: «Το ελληνικό δημόσιο προτίθεται να 
διαθέσει το 67% των μετοχών στον Ορ-
γανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης. Στην 
κούρσα παίρνουν μέρος τέσσερεις ενδι-
αφερόμενοι. Ένας είναι ο OΛΘ, ο οποίος 
θέλει τώρα να αναλάβει και το λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης. Μια κίνηση με ιδιαί-
τερη πολιτική σημασία. Σχεδόν το 72% 
των μετοχών του OΛΘ κατέχει η Belterra 
Investments Ltd, η οποία ανήκει στον Ρώ-
σο ολιγάρχη Ιβάν Σαββίδη. Το οικονομικό 
περιοδικό Forbes υπολογίζει την περιουσία 
του επιχειρηματία στο 1,6 δισ. δολάρια και 
τον κατατάσσει 80ό στον κατάλογο των 
πλουσιότερων Ρώσων.

Ώς γνωστόν το όνομα του Ιβάν Σαββίδη, 
ο οποίος διαθέτει και ελληνικό διαβατήριο, 
δεν περιλαμβάνεται σε κατάλογο κυρώσε-
ων. Η υπόθεση έχει ωστόσο πολιτικό βά-
ρος. Ο Πειραιάς, το μεγαλύτερο ελληνικό 
λιμάνι, βρίσκεται υπό κινεζικό έλεγχο από 
τότε που η Cosco ανέλαβε τον έλεγχο του 
Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς. Με ιδιαίτε-
ρη προσοχή η Ουάσιγκτον παρακολουθεί 
τώρα ποιος θα αναλάβει εντέλει τη διαχεί-
ριση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης.
Πηγή: Deutsche Welle

Handelsblatt: Ο Ιβάν Σαββίδης θέλει 
το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης

Ο τύπος συμπρωταγωνιστής 

Το βαν της αγάπης
Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρω-

ποι έχουν εκτοπιστεί. Οικογένειες από 
την Ουκρανία εγκαταλείπουν τα σπίτια 
τους και αναζητούν διαφυγή. Η Μαρία 
Περάκη βρίσκεται στα σύνορα Ρουμα-
νίας - Ουκρανίας στο «Isaccea border» 
camp. Με το The Love Van, τον Σπύρο 
Θρεψιάδη και τον Στέφανο Συμινελάκη, 
διένυσαν 1700 χιλιόμετρα για να φτά-
σουν εκεί. Σκοπός τους να ζεστάνουν την 
καρδιά και το σώμα των ανθρώπων που 
βιώνουν τον ξεριζωμό. Μαγειρεύοντας 

και προσφέροντας 1000 μερίδες ζεστού 
φαγητού καθημερινά.

«Είμαστε περίπου 100 εθελοντές. Η 
Χάιντι, Αμερικάνα από την Καλιφόρνια 
ήρθε για βοήθεια. Φτιάχνει βραχιόλια. Η 
Μιραμπέλα που ο άντρας της είναι από 
το Βόλο. Πολλοί άνθρωποι που έχουν 
έρθει από μακριά ή από κοντινότερα. Κο-
λομβία, Μολδαβία...», λέει η Μαρία στο 
2020mag.gr

«Τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τι συμ-
βαίνει. Γελούν και παίρνουν τα γλειφι-
τζούρια. Συνήθως είναι πολύ μικρά, μω-

Οι εφημερίδες "Μακεδονία της Κυ-
ριακής" και "Θεσσαλονίκη" πάνε Χόλι-
γουντ και κατακτούν μια θέση στα γυ-
ρίσματα του κατασκοπευτικού θρίλερ 
"The bricklayer" που γυρί-
ζεται αυτή την περίοδο στη 
Θεσσαλονίκη.  Ανάμεσα 
στα σκηνικά που στήθη-
καν στην πλατεία Εμπορί-
ου και στις οδούς της πε-
ριοχής βρίσκεται και ένα 
περίπτερο... άλλης εποχής 
που ανάμεσα στα προϊό-
ντα που πουλά είναι και τα 
φύλλα των εν λόγω εφη-
μέριδων. Στη φωτογραφία 
από το makthes.gr φαίνο-
νται αρκετά φύλλα και από 
τη Μακεδονία της Κυρια-
κής αλλά και από τη Θεσ-
σαλονίκη να κρέμονται στο 
vintage περίπτερο  που 
για τις ανάγκες των γυρι-
σμάτων έχει τοποθετηθεί 
στην οδό Εδέσσης. Επίσης, 
φύλλα των ίδιων εφημερί-

δων υπάρχουν και σε μεταλλικά σταντ 
ενώ ορισμένα "έντυσαν" το εσωτερικό 
του περιπτέρου.

Κ.Η.

ρά αγκαλιάς, μέχρι και 4-5 χρονών». Πώς 
είναι οι άνθρωποι; «Είναι ήρεμοι οι περισ-
σότεροι. Τα παιδιά κρατούν παιχνίδια, αρ-
κουδάκια που τους δίνουμε και χαίρονται 
με τα γλειφιτζούρια».

Κ.Η. 

Στο ∆ιδυμότειχο , χωρίς ρεύμα
Χωρίς ρεύμα παραμένει η συνοικία των 

Ρομά στον περιφερειακό δρόμο του Διδυ-
μοτείχου, μετά τη χθεσινή πυρκαγιά που 
ξέσπασε και κατέστρεψε λυόμενο σπίτι της 
συνοικίας. Στην επιχείρηση κατάσβεσης, 
που διήρκεσε περίπου δύο ώρες, συμμε-

τείχαν τρία πυροσβεστικά οχήματα και επτά 
πυροσβέστες. «Πρόκειται για οικίες χω-
ρίς νόμιμες άδειες, άρα δεν έχουν νόμιμα 
ρεύμα και νερό», εξήγησε μιλώντας στην 
ΕΡΤ Ορεστιάδας ο δήμαρχος Διδυμοτεί-
χου, Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου, σημειώ-
νοντας πως σε ό,τι αφορά την υδροδότη-
ση της συνοικίας, η ΔΕΥΑ Διδυμοτείχου θα 
συνεχίσει να παρέχει νερό κανονικά, δεν 
ανήκει, ωστόσο, στην αρμοδιότητα του δή-
μου το ζήτημα της ηλεκτροδότησης, «για 
την οποία δεν γνωρίζουμε εάν η ΔΕΗ θα 
συνεχίσει να κάνει τα στραβά μάτια», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά.
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Ο σημαντικός ρόλος των 
τεσσάρων λιμανιών της Βόρειας 
Ελλάδας,  Ηγουμενίτσας,  Θεσ-
σαλονίκης,  Καβάλας και Αλε-
ξανδρούπολης ως αναπτυξια-
κών κόμβων, η σύνδεσή τους 
μέσω της Εγνατίας οδού και η 
γεωστρατηγική σημασία τους 
αποτέλεσαν το θέμα ημερίδας 
που πραγματοποιήθηκε στο Λι-
μάνι της Θεσσαλονίκης. 

Η ημερίδα είχε τίτλο «Εγνα-
τία των λιμένων. Ηγουμενίτσα – 
Θεσσαλονίκη – Καβάλα – Αλε-
ξανδρούπολη: Αναπτυξιακός και 
Γεωστρατηγικός ρόλος» και δι-
οργανώθηκε από την  Ειδική 
Μόνιμη  Επιτροπή  Ελληνισμού 
της Διασποράς της Βουλής στο 
πλαίσιο εκδηλώσεων που πλαι-
σίωσαν την κοινή συνεδρίαση 
της Επιτροπής με το Δ.Σ. της Πα-
γκόσμιας Διακοινοβουλευτικής 
Ένωσης Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε.). 

 «Η αξιοποίηση των δυνατο-
τήτων των λιμένων της Ηγου-
μενίτσας, της Θεσσαλονίκης, της 
Καβάλας και της Αλεξανδρού-
πολης αποτελεί κρίσιμη παράμε-
τρο που αναμένεται να συμβάλ-
λει ουσιαστικά στην οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη με ποι-
κίλα και πολλαπλασιαστικά οφέ-
λη τόσο στο επίπεδο της Βόρει-
ας Ελλάδας, όσο και σε εθνικό 
αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο», τόνισε ανοίγοντας τις εργα-
σίες  ο πρόεδρος της Μόνιμης  
Επιτροπής  Ελληνισμού της Δια-
σποράς της Βουλής, βουλευτής 
της Νέας Δημοκρατίας Β’ Θεσ-
σαλονίκης Σάββας Αναστασιά-
δης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως 

είπε, έχει το στοίχημα της απο-
τελεσματικής ένταξης των τεσ-
σάρων μεγάλων λιμένων στο 
μεταφορικό δίκτυο, οδικό και 
σιδηροδρομικό. «Κι αυτό σε μία 
εποχή που η  κυβέρνηση της Νέ-
ας Δημοκρατίας έχει θέσει ως 
προτεραιότητα την αναβάθμιση 
και τον εκσυγχρονισμό του σιδη-
ροδρομικού μας δικτύου με  το 
μεγαλύτερο πακέτο έργων που 
έχει γίνει ποτέ στον σιδηρόδρο-
μο, ύψους 4,5 δις. ευρώ. Η δια-
σύνδεση των λιμανιών μέσω της 
Εγνατίας Οδού και η σύνδεσή 
τους με το σιδηροδρομικό δί-
κτυο είναι  επωφελής για όλους 
καθώς θα οδηγήσει στην ανα-
βάθμιση του στρατηγικού ρόλου 
των λιμανιών και θα αλλάξει τον 
χάρτη των μεταφορών», ανέφε-
ρε ο κ. Αναστασιάδης. Ο ίδιος 
έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην 
υλοποίηση ζωτικής σημασίας 
έργων, όπως η  οδική σύνδεση 
του 6ου προβλήτα του Λιμένα 
Θεσσαλονίκης, παρατηρώντας 
ότι «χάρη σε έργα όπως αυτό, 
που επί χρόνια έμενε στα χαρτιά, 
και τώρα προχωράει ταχύτατα, η 
Βόρεια Ελλάδα έχει την ευκαι-
ρία να γίνει ανταγωνιστική πύλη 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης». 

Στον χαιρετισμό του ο  Υφυ-
πουργός Εσωτερικών / αρμό-
διος για θέματα Μακεδονίας-
Θράκης Σταύρος Καλαφάτης 
αναφέρθηκε στον αναπτυξιακό 
ρόλο των τεσσάρων λιμανιών. 
«Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη 
ένα ολοκληρωμένο και καλά 
σχεδιασμένο πρόγραμμα ανά-
πτυξης των λιμενικών υποδο-

μών της χώρας. Η αξιοποίηση 
των δέκα μεγάλων περιφερεια-
κών λιμανιών της χώρας, απο-
τελεί κορυφαία προτεραιότητα 
της κυβέρνησης του Κυριάκου 
Μητσοτάκη», τόνισε.

Σε χαιρετισμό  που απέστειλε 
ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, 
Νίκος Χαρδαλιάς αναφέρθηκε 
στις προοπτικές της αναπτυξι-
ακής και γεωστρατηγικής ανα-
βάθμισης της Βορείου Ελλάδας, 
επισημαίνοντας: «Η αξιοποίηση 
των λιμένων της Εγνατίας, παίρ-
νει πλέον ευρύτερο οικονομικό 
και γεωστρατηγικό «χρώμα», 
προάγοντας τον σημαντικό τους 
ρόλο ως εμπορευματικοί κόμβοι 
μεταφοράς, προς τα Βαλκάνια 
και την υπόλοιπη Ευρώπη». 

Στην ομιλία του ο  Γενικός 
Γραμματέας Λιμένων Λιμενι-
κής Πολιτικής και Ναυτιλιακών 
Επενδύσεων,   Υπουργείο Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής Ευάγγελος Κυριαζόπουλος 
αναφέρθηκε στη σημασία της 
σύνδεσης των τεσσάρων λιμέ-
νων της Βόρειας Ελλάδας με 
την Εγνατία, η οποία όπως είπε 
«λειτουργεί συγχρόνως ως συλ-
λεκτήριος οδικός άξονας των 
μεταφορών της Βαλκανικής και 
της Ν.Α. Ευρώπης». Τόνισε τη 
σημασία των υπό σχεδιασμό 
νέων Ευρωπαϊκών Διαδρόμων 
(Δυτικών Βαλκανίων  και  Βαλ-

τικής – Μαύρης Θάλασσας – 
Αιγαίου), που  «δημιουργούν 
νέα δεδομένα για τους λιμένες 
της Εγνατίας καθώς όταν θα 
ολοκληρωθούν οι πολυτροπι-
κές συνδέσεις, εμπορευματικά 
αγαθά και ενέργεια θα διακινού-
νται μέσω της Εγνατίας από και 
προς τα Βαλκάνια, την Ανατο-
λική Ευρώπη και τις χώρες της 
Βαλτικής».

Στις προοπτικές του Λιμα-
νιού της Θεσσαλονίκης και στις 
δυνατότητες ανάπτυξης τόσο 
της εμπορευματικής όσο και της 
τουριστικής κίνησης αναφέρθη-
κε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
Κωνσταντίνος Ζέρβας. «Υλοποι-
ούνται οι απαραίτητες επενδύ-
σεις ώστε να εδραιωθούμε ως 
ένα από τα σημαντικότερα λιμά-
νια της Μεσογείου.  Το βασικό-
τερο όλων  είναι η επέκταση του 
6ου προβλήτα. Με την ολοκλή-
ρωσή του το λιμάνι θα παρέχει 
τη δυνατότητα απευθείας εξυ-
πηρέτησης πλοίων εμπορευμα-
τοκιβωτίων κύριων γραμμών», 
επισήμανε.

«Τα λιμάνια της Ηγουμενί-
τσας, της Θεσσαλονίκης, της 
Καβάλας και της Αλεξανδρού-
πολης δημιουργούν τον νοητό 
άξονα της «λιμενικής Εγνατίας». 
Με την ολοκλήρωση των προ-
γραμματιζόμενων υποδομών και 
με την ανάπτυξη συνεργειών 

μεταξύ τους, οι συγκεκριμένοι 
αστικοί πόλοι θα είναι σε θέση 
να λειτουργήσουν ως υπερτο-
πικοί αναπτυξιακοί κόμβοι γε-
νικότερα αλλά και ως κόμβοι 
συνδυασμένων μεταφορών ει-
δικότερα», ανέφερε ο Δήμαρ-
χος Καβάλας Θεόδωρος Μου-
ριάδης.   

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας 
Ιωάννης Λώλος τόνισε τη δυνα-
μική του λιμανιού της πόλης. «Η 
Ηγουμενίτσα, λόγω της προνο-
μιακής γεωγραφικής θέσης του 
λιμένα, είναι η εγγύτερη πύλη 
της χώρας με την Ιταλία και τις 
βαλκανικές χώρες της Αδρια-
τικής θάλασσας. Τα τελευταία 
χρόνια, έχει εξελίξει την ταυτό-
τητα της και την θέση της από 
την αναβάθμισή της σε σημα-
ντικότατο συγκοινωνιακό κόμβο 
λόγω της σύγκλισης των αξό-
νων της Εγνατίας και της Ιόνιας 
Οδού», είπε. 

«Είμαστε κοινωνοί σημαντι-
κών εξελίξεων που αναβαθ-
μίζουν τον ρόλο όχι μόνο της 
Αλεξανδρούπολης αλλά και 
ολόκληρης της χώρας μας σε 
κόμβο ασφάλειας, ενέργειας, 
εμπορίου και μεταφορών για 
ολόκληρη τη ΝΑ Ευρώπη», είπε 
από την πλευρά του ο Δήμαρ-
χος Αλεξανδρούπολης Ιωάννης 
Ζαμπούκης.

Στις δυνατότητες ανάπτυ-

ξης των σχέσεων με την ελ-
ληνική ομογένεια και τον ρό-
λο των λιμανιών αναφέρθηκε 
ο Πρόεδρος της Πα.Δ.Ε.Ε., γε-
ρουσιαστής του Δημοκρατικού 
Κόμματος των ΗΠΑ, Λεωνίδας 
Ραπτάκης. «Ο ρόλος των τεσσά-
ρων λιμανιών, της Θεσσαλονί-
κης, της Ηγουμενίτσας, της Κα-
βάλα και της Αλεξανδρούπολης 
είναι ένα κλειδί, ένα οικονομικό 
κλειδί για όλη την Ευρώπη, κα-
θώς συνδέεται με θέματα εμπο-
ρίου, απασχόλησης και άμυνας. 
Πρόθεσή μας είναι να δουλέ-
ψουμε μαζί με τους συναδέλ-
φους μας στο ελληνικό κοινο-
βούλιο και να συζητήσουμε πώς 
μπορούμε να αναπτύξουμε κα-
λύτερες γέφυρες της Ελλάδας 
με τα δικά μας κοινοβούλια, τις 
δικές μας χώρες όπου είμαστε 
εκλεγμένοι», επισήμανε.  

Στον ρόλο της Ελλάδας ως 
«εγγυητή ενεργειακής ασφάλει-
ας για την ευρύτερη περιοχή», 
αναφέρθηκε ο Βουλευτής ΝΔ 
Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης 
και τη συμβολή στην προοπτική 
αυτή των τεσσάρων λιμανιών 
«με την Αλεξανδρούπολη ως 
ενεργειακό λιμάνι, την Καβά-
λα ως αποθηκευτικό λιμάνι, τη 
Θεσσαλονίκη ως λιμάνι μετά-
βασης και την Ηγουμενίτσα ως 
λιμάνι με ανοιχτή πόρτα στη δυ-
τική αγορά», όπως είπε. 

«Κόμβοι ανάπτυξης τα λιμάνια 
της Εγνατίας Οδού»

ΤΟΝΊΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΊΔΑ ΜΕ 
ΘΕΜΑ «ΕΓΝΑΤΊΑ ΤΩΝ ΛΊΜΕΝΩΝ. 
ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ 
– ΚΑΒΑΛΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΑΝΑΠΤΥΞΊΑΚΟΣ ΚΑΊ 
ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΊΚΟΣ ΡΟΛΟΣ» 
                               
Οι ομιλητές υπογράμμισαν τον σημαντικό 
ρόλο των τεσσάρων λιμανιών της Βόρειας 
Ελλάδας,  ως αναπτυξιακών κόμβων, η 
σύνδεσή τους μέσω της Εγνατίας οδού και 
η γεωστρατηγική σημασία τους

Μετά την πραγματοποίηση των αρχαιρεσιών της Το-
πικής Διοίκησης Αλεξανδρούπολης της Διεθνούς Ένω-
σης Αστυνομικών (IPA) που διεξήχθησαν στις 22 και 23 
Φεβρουαρίου 2022, συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Δι-
οικητικό Συμβούλιο αυτής, για το χρονικό διάστημα από 
28/02/2022 έως και 28/02/2025 ως εξής:

Πρόεδρος: ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΏΣΤΟΥ Κωνσταντίνος
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΓΙΑΓΛΗ Σοφία
B΄ Αντιπρόεδρος: ΚΟΤΙΣΗ Ελένη
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Χριστόφορος
Γενικός Γραμματέας: ΝΑΣΤΑ Ανθή
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: ΦΏΚΙΑΝΟΣ Σταύρος
Ταμίας: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Χριστόφορος
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΟΥ Βασιλική
Μέλος: ΙΏΑΝΝΙΔΗΣ Θεόφιλος

Ο Κ. Χατζηαναγνώστου πρόεδρος 
της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
παραρτ. Αλεξανδρούπολης

Ποιοι συγκροτούν το ΔΣ



Η ΓΝΩΜΗ
18  ΜΑΡΤΙΟΥ  2022 ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

Στην αναβάθμιση των υπη-
ρεσιών υγείας στο νησί της Σα-
μοθράκης αναφέρθηκε με σχε-
τικές της δηλώσεις στην ΕΡΤ 
Ορεστιάδας η υποδιοικήτρια 
της 4ης ΥΠΕ Ειρήνη Χατζο-
πούλου.

«Η Σαμοθράκη τα τελευταία 
δυο χρόνια παρουσιάζει μια 
εντελώς διαφορετική εικόνα 
στο θέμα της υγείας, τόνισε, 
συμπληρώνοντας ότι αντικει-
μενικό παράδειγμα είναι η πα-
ρουσία δυο παιδιάτρων στο 
νησί, το οποίο  τα τελευταία 
15 χρόνια δεν είχε ούτε έναν.»

Ο ένας παιδίατρος ανήκει 
στο ΚΥ ενώ ο δεύτερος είναι 
ιδιώτης τον οποίο αποζημιώ-
νει η 4η ΥΠΕ με την μορφή 
ιδιωτικής σύμβασης και αυτό 
συμβαίνει για να καλύπτεται 
συνεχώς και σε κάθε ανάγκη 
το νησί.

«Βρήκαμε μια άναρχη κα-
τάσταση τόνισε όσον αφορά 
την κάλυψη του νησιού με για-
τρούς. Τον Οκτώβριο του 2019 
βρήκα ένα Κ.Υ. που θα έπρε-
πε να είναι (ας μου επιτραπεί 
η φράση ) σε  περιοδεύοντα 
μπουλούκια οι γιατροί από 
τους όμορους νομούς για να 

το καλύπτουν. Ακόμη και από 
την Καβάλα ερχόταν στο νησί 
γιατροί για να καλύψουν τις 
ανάγκες του. Αυτή τη στιγμή 
όμως το ΚΥ έχει την δική του 
αυτοτέλεια έχει το δικό του δυ-
ναμικό μπορεί να διαχειρίζεται 
μόνο του τις ανάγκες του .Το 
τελευταίο διάστημα ενισχύθηκε 
με νοσηλευτικό προσωπικό 4 
ατόμων και μια χειρίστρια ΤΕ 
εργαστηρίων και με δυο πλη-
ρώματα ασθενοφόρων.

Επιπροσθέτως πέρα από 
την προσωρινή λειτουργία 
του ΚΥ στο περιφερειακό ια-
τρείο της Καμαριώτισσας  και 
για να μπορέσουν να καλυ-
φθούν οι ανάγκες μέχρι την 
τελική εγκατάσταση   στο νέο 
Κ.Υ. στη Χώρα, μισθώθηκε νέο 
ακίνητο στην Καμαριώτισσα  με 
έξοδα της ΥΠΕ το οποίο ανα-
κατασκευάσθηκε,  ώστε να 
εξυπηρετεί πολίτες και προ-
σωπικό μέχρι την τελική κα-
τασκευή του νέου κτιρίου στα 
επόμενα δυο χρόνια.

Η κ. Χατζοπούλου χαρακτή-
ρισε μη πολιτική ή κομματική 
την τοποθέτηση της θεωρώ-
ντας ότι είναι άδικο να μην 
αναγνωρισθεί ότι τα τελευταία 

δυο χρόνια γίνονται τα μέγι-
στα στη Σαμοθράκη με βάση 
τις δυνατότητες που υπάρχουν.

Τι απαντά στη βουλευτή 
Ν. Γκαρά περί της μη 
σίτισης γιατρών στο Κ.Υ. 
Σαμοθράκης 

«Διαψεύδω κατηγορημα-
τικά τις δηλώσεις της κ. Γκα-
ρά  ότι από τον Αύγουστο του 
2021 δεν υπήρχε σίτιση στους 
εφημερεύοντες ιατρούς του 
Κ.Υ. Σαμοθράκης και συστή-
νω επικαιροποίηση και αξιο-
λόγηση της ενημέρωσης της».

Αυτά δήλωσε μιλώντας 
στην ΕΡΤ Ορεστιάδας η υπο-
διοικήτρια της 4ης ΥΠΕ Ειρή-
νη Χατζοπούλου απαντώντας 

στην σχετική ερώτηση που κα-
τέθεσε στη βουλή η κ. Νατάσ-
σα Γκαρά βουλευτής Σύριζα 
Έβρου με την οποία ζητά να 
αρθεί η αδικία που συντελεί-
ται τελευταία στους εφημερεύ-
οντες ιατρούς του Κ.Υ. Σαμο-
θράκης.

Η κ. Χατζοπούλου στην δι-
καιοδοσία της οποίας υπάγο-
νται τα Κέντρα Υγείας δηλώνει 
ότι «είναι αναφαίρετο δικαίω-
μα κάθε βουλευτή να κάνει την 
οποιαδήποτε ένσταση αρκεί η 
πληροφορία που διαθέτει να 
είναι διασταυρωμένη.»

Πιο συγκεκριμένα τόνισε ότι 
η τελευταία λήξη της σίτισης 
σύμφωνα με τα στοιχεία που 
υπάρχουν αλλά και μέσω των 

ιδίων των εργαζομένων, ήταν  
στις 31/1/2022.

Όπως ανέφερε μετά την 
ανεξαρτητοποίηση των Κέ-
ντρων Υγείας  από τα Νοσο-
κομεία το 2015, με δεδομένο 
ότι τα Κ.Υ ήταν στις αρμοδιότη-
τες των Υγειονομικών περιφε-
ρειών, υπήρξε κατά την άποψη 
της ένα κενό από το οποίο δεν 
προεκυπτε η υποχρεωτικότητα 
σίτισης στους εφημερεύοντες 
ιατρούς .Παρ όλα αυτά από 
το 2019, που η ίδια λαμβάνει 
γνώση, η Σαμοθράκη δεν έχει 
μείνει ποτέ χωρίς σίτιση ανα-
γνωρίζοντας τα ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά της, αλλά και το 
γεγονός ότι είναι νησί. Δεν τέ-
θηκε ποτέ θέμα σίτισης τελευ-

ταία όπως τόνισε, η τελευταία  
σύμβαση έληξε την 31η Ιανου-
αρίου 2022 αλλά με δεδομένο 
το γεγονός ότι υπήρχαν έκτα-
κτες ανάγκες λόγω πανδημίας 
ο παλιός προϋπολογισμός δεν 
ήταν δυνατό να κάνει άμεσα 
την ανανέωση  από 1ης Φε-
βρουαρίου. Σαν  4η ΥΠΕ με 
το σύνολο των υποχρεώσε-
ων, ήταν αδύνατο πρακτικά να 
ικανοποιηθούν άμεσα όλα τα 
ζητήματα που την αφορούν.

«Όπως έχουν ενημερωθεί οι 
άμεσα ενδιαφερόμενοι,  από 
την ερχόμενη εβδομάδα ανα-
νεώνεται η σύμβαση και πάλι 
οι εργαζόμενοι θα έχουν την 
σίτιση που τους παρείχαμε τα 
τελευταία 2,5 χρόνια».

Χατζοπούλου: H Σαμοθράκη υγειονομικά 
έχει την δική της αυτοτέλεια

ΤΊ ΔΗΛΩΣΕ ΣΤΗΝ ΕΡΤ 
ΟΡΕΣΤΊΑΔΑΣ Η ΥΠΟΔΊΟΊΚΗΤΡΊΑ 
ΤΗΣ 4ης ΥΠΕ    
                               
Το νησί του Έβρου τα τελευταία δυο 
χρόνια παρουσιάζει μια εντελώς 
διαφορετική εικόνα στο θέμα της υγείας, 
τόνισε, αναφέροντας την εξέλιξη της 
παρουσίας δυο παιδιάτρων 

Ημέρα Πανελλαδικής Κινη-
τοποίησης για τους Αναπληρω-
τές και το δικαίωμα στη μόνιμη 
και σταθερή εργασία! – Κατάρ-
γηση της Ελαστικής Εργασίας

Με κεντρικό σύνθημα «να 
καταργηθεί η ελαστική ερ-
γασία» και να γίνουν μόνιμοι 
και μαζικοί διορισμοί στην εκ-
παίδευση, η Α΄ και Β΄ Έβρου 
συμμετέχουν στην πανελλα-
δική ημέρας δράσης για τους 
αναπληρωτές και το δικαίωμα 
στη μόνιμη και σταθερή εργα-
σία, στις 18 Μαρτίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκ-
παιδευτικοί καλούν σε συ-
γκέντρωση διαμαρτυρίας την 
Παρασκευή 18 Μαρτίου στην 
Αλεξανδρούπολη έξω από τα 
γραφεία της ΔΔΕ Έβρου στις 

13:30, ενώ κήρυξαν διευκολυ-
ντική στάση εργασίας, από τις 
12.00 ως τη λήξη του ωρα-
ρίου.

Οι εκπαιδευτικοί ζητούν μα-
ζικούς μόνιμους διορισμούς 
και τη μονιμοποίηση των ανα-
πληρωτών, την κατάργηση 
των τριμηνιαίων συμβάσεων 
και της ευέλικτης απασχόλη-
σης, την κατάργηση του «προ-
σοντολογίου Γαβρόγλου» και 
την εξίσωση των δικαιωμάτων 
αναπληρωτών και μόνιμων εκ-
παιδευτικών.

 αγωνιζόμαστε για:
• Μαζικούς μόνιμους διο-

ρισμούς/ μονιμοποίηση όλων 
των αναπληρωτών, αποκλει-
στικά με βάση το πτυχίο και 
ολόκληρη την προϋπηρεσία 
για να καλυφθούν ΤΏΡΑ όλα 
τα κενά!

• Κατάργηση εδώ και τώρα 
του απαράδεκτου θεσμού των 
ΑΜΏ, των 3μηνιαίων συμβά-

σεων και κάθε μορφής ευέλι-
κτης απασχόλησης.

• Κατάργηση του προ-
σοντολογίου Γαβρόγλου (ν. 
4589/19), του αέναου κυνηγη-
τού μορίων για μια θέση στον 
πίνακα της αναπλήρωσης και 
του ν. 4692/20 της Κεραμέως. 
Ούτε σκέψη για ΑΣΕΠ, γραπτό 
διαγωνισμό και συνεντεύξεις.

• Πλήρης εξίσωση όλων 
των δικαιωμάτων των ανα-
πληρωτών με αυτά των μόνι-
μων συναδέλφων, είναι ανε-
πίτρεπτο οι αναπληρωτές να 
στερούνται αυτονόητα δικαι-
ώματα! (πχ. άδειες ασθενείας 
ή μητρότητας).

• Καμία απόλυση αναπλη-
ρωτή.

• Μέτρα στήριξης της δια-
βίωσης των αναπληρωτών για 
όσο χρονικό διάστημα διατη-
ρείται το απαράδεκτο καθε-
στώς της ευέλικτης εργασίας:

• δωρεάν μετακίνηση από 
και προς τον τόπο μόνιμης κα-
τοικίας τους

• εξασφάλιση ειδικών αδει-
ών για μετακίνηση από και 
προς τον τόπο μόνιμης κατοι-
κίας τους, ανάλογη της χιλιο-
μετρικής απόστασης και της 
δυσκολίας στην προσέγγιση

• καταβολή των οδοιπορι-
κών για τις μετακινήσεις με-
ταξύ των σχολείων διάθεσης, 
έγκαιρα (κάθε μήνα).

• άμεση λύση στο στεγαστι-
κό πρόβλημα με ευθύνη του 
Υπουργείου, επίδομα στέγα-
σης σε όλους όσους εργάζο-
νται μακριά από τη μόνιμη κα-
τοικία τους

• δωρεάν σίτιση για όλους.
• Αυξήσεις στους μισθούς, 

υπολογισμός όλων των κλι-
μακίων, επαναφορά 13ου και 
14ου μισθού. Επαναφορά του 
αφορολόγητου στα 12.000€. 
Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη 
πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης.

• Άμεσα να ανοίξουν οι 
πίνακες γενικής και ειδικής 
αγωγής, όχι στους κλειστούς 
πίνακες! Κανείς – καμία απο-
κλεισμένος/η! Να σταματήσει 
η αγωνία των χιλιάδων ανα-
πληρωτών που βρίσκονται σε 
αναμονή.

• Δημόσια ανάρτηση πινά-
κων πρόσληψης και τοποθέ-
τησης για διαφανή και νόμιμη 
διαδικασία τοποθέτησης

• Κάλυψη όλων των αιτη-
μάτων της παράλληλης στήρι-
ξης/ΕΒΠ με έναν εκπαιδευτικό 
προς έναν μαθητή. Στελέχωση 
ΟΛΏΝ των τμημάτων ένταξης 
και των σχολείων με ΕΒΠ, σχο-
λικούς νοσηλευτές σύμφωνα 
με τις ανάγκες

Α’ ΕΛΜΕ & Β’ ΕΛΜΕ: Κινητοποίηση  
για τους αναπληρωτές καθηγητές
Σήμερα στην 
Αλεξανδρούπολη
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Δωρεάν διαγνωστικές εξε-
τάσεις θα μπορούν σύντομα να 
κάνουν όλοι οι πολίτες της χώ-
ρας, στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος πρόληψης που ξεκινά το 
υπουργείο Υγείας.

 Η αρχή θα γίνει από τις μα-
στογραφίες τις οποίες θα μπο-
ρούν να κάνουν από τέλος Μαρ-
τίου οι γυναίκες με βάση την 
ηλικιακή ομάδα που θα ορι-
σθεί. Οι δωρεάν εξετάσεις θα 
καλύψουν όλο τον πληθυσμό 
σταδιακά ενώ θα πραγματο-
ποιούνται κυρίως σε ιδιωτικές 
μονάδες υγείας με τις οποίες 
θα συνάψει σύμβαση ο ΕΟΠΥΥ 
ανεξάρτητα από τις υπάρχουσες 
συμβάσεις. Άλλωστε τα κονδύ-
λια για τις δωρεάν εξετάσεις 
θα προέρχονται από το Ταμείο 
Ανάκαμψης.

«Ήδη ολοκληρώσαμε το πρό-
γραμμα και είναι έτοιμο να ξεκι-
νήσει στα τέλη Μαρτίου για τον 
προσυμπτωματικό έλεγχο του 
καρκίνου του μαστού, είναι το 
πρόγραμμα που έχει εξαγγείλει 

και ο Πρωθυπουργός που θα 
φέρει και το όνομα της Φώφης 
Γεννηματά, όπου για πρώτη φο-
ρά εκμεταλλευόμενοι την άρτια 
λειτουργία της εμβολιαστικής 
κάλυψης και του εμβολιαστικού 
προγράμματος του πληθυσμού 
θα αποστέλλεται SMS σε πρώ-
τη φάση σε 1.300.000 γυναί-
κες, προκειμένου να κάνουν τη 
δωρεάν μαστογραφία και αντι-
στοίχως τα αποτελέσματά τους 
να εξεταστούν από έναν για-
τρό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο 
υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύ-
ρης κατά τη διάρκεια του συνε-
δρίου του Economist.

Πώς θα κλείνονται τα 
ραντεβού 

Με βάση τον σχεδιασμό που 
έχει κάνει το υπουργείο Υγείας 
σε συνεργασία με το υπουργεί-
ου Ψηφιακής Μεταρρύθμισης, 
στις ηλικιακές ομάδες που θα 
επιλέγονται κάθε φορά σύμφω-
να με τα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ, θα 
αποστέλλεται sms στο κινητό 

προκειμένου να ενημερώνεται 
ο πολίτης ότι δικαιούται δω-
ρεάν εξέταση. Στη συνέχεια θα 
μπορεί να επιλέξει μία διαγνω-
στική μονάδα που θα βρίσκεται 
κοντά του ώστε να κλείνει το 
ραντεβού.

Τα διαθέσιμα ραντεβού θα 
είναι προσβάσιμα και μέσω 
της εφαρμογής MyHealth του 
υπουργείου Ψηφιακής Μεταρ-
ρύθμισης, ενώ μελετάται να γί-
νεται και απ΄ ευθείας κλείσιμο 
ραντεβού μέσω των ιδιωτικών 

διαγνωστικών κέντρων. Μό-
λις ολοκληρωθεί το προληπτι-
κό πρόγραμμα για τον καρκίνο 
του μαστού με τις μαστογραφί-
ες, θα ακολουθήσουν και άλλες 
δωρεάν εξετάσεις.

Συγκεκριμένα όπως ανακοί-

νωσε ο υπουργός Υγείας Θάνος 
Πλεύρης, από τον Ιούλιο και με-
τά, θα ξεκινήσουν τα προγράμ-
ματα που έχουν να κάνουν με 
τον καρκίνο του παχέος εντέρου 
και με τον καρκίνο του τραχήλου 
της μήτρας. 

Υπουργείο Υγείας: Ξεκινούν οι δωρεάν 
μαστογραφίες σε 1,3 εκατομμύρια γυναίκες

ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΊΟ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΠΟΥ ΞΕΚΊΝΑ  
                               
Πώς θα κλείνονται τα ραντεβού

Τα δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – 
Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη 
(Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.) για πάσχοντες από Σακ-
χαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2 και 
για τους φροντιστές τους συνεχίζονται με 
τελευταίο σταθμό την πόλη της Αλεξαν-
δρούπολης στις 18 και 19 Μαρτίου 2022. 

Τα δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια 
υλοποιούνται στο πλαίσιο της πράξης 
«Ανάπτυξη Προτύπου Μοντέλου Ποιό-
τητας στην Αγωγή Υγείας, Αυτοφροντίδα 
– Μακροχρόνια Φροντίδα Ασθενών με 
Σακχαρώδη Διαβήτη», η οποία εντάσσεται 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολι-
κή Μακεδονία Θράκη 2014-2020», με τη 
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπα-
ϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα πραγμα-
τοποιηθούν στην πόλη της Αλεξανδρού-
πολης στις παρακάτω αίθουσες:

• Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους πά-
σχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 
και τους φροντιστές τους: Αίθουσα Δημο-
τικής Βιβλιοθήκης (Διεύθυνση: Αίνου 46)

• Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους πά-
σχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 
και τους φροντιστές τους: Αίθουσα Αρμο-
νία στο Νομαρχείο (Διεύθυνση: Βασιλέως 
Αλεξάνδρου & Σουλίου)

Οι ώρες διεξαγωγής των επιμορφωτι-
κών σεμιναρίων είναι:

• Παρασκευή 18/03/2022: 17:00 μ.μ. 

– 21:15 μ.μ.
• Σάββατο 19/03/2022: 10:00 π.μ. – 

14:30 μ.μ.
Για την εγγραφή σας στις εκπαιδευτικές 

δράσεις της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ., μπορείτε να 
επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα:

• Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.Δ.ΙΑ.: 210 520 1474 – 
6955484580

• Σύλλογος Διαβητικών Ν. Ροδόπης 
«ΓΛΥΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»: 25310 86009 – 
6985761968

• Σύλλογος Διαβητικών Ν. Έβρου: 
6959868515

Όλοι όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στα επιμορφωτικά σεμινάρια ότι λόγω των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων που ισχύ-

ουν για την αποφυγή της διασποράς του 
νέου κορωνοϊού, οι ενήλικες συμμετέχο-
ντες θα πρέπει να επιδεικνύουν πιστοποι-
ητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νό-
σησης του τελευταίου τριμήνου. Σχετικά 
με τους ανηλίκους από 4 – 17 ετών, σας 
ενημερώνουμε ότι απαιτείται είτε πιστο-
ποιητικό εμβολιασμού είτε πιστοποιητικό 
νόσησης τελευταίου τριμήνου ή πιστοποι-
ητικό αρνητικού αποτελέσματος self test 
τελευταίου 24ώρου ή rapid test τελευ-
ταίου 48ωρου. Επιπλέον, πληροφορούμε 
όλους όσους θα παρακολουθήσουν τα 
σεμινάρια ότι είναι υποχρεωτική η χρή-
ση μάσκας στις αίθουσες όπου αυτά θα 
πραγματοποιούνται.

∆ωρεάν σεμινάρια για το Σακχαρώδη ∆ιαβήτη 
στην Αλεξανδρούπολη
Στις 18 – 19 Μαρτίου

      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
      ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΏΠΙΚΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Θεσσαλονίκη  16-3-2022
               Αρ. Πρωτ.:             3190

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας γνωστοποιεί την προ-
κήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής : 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΏΝΙΚΏΝ, ΑΝΘΡΏΠΙΣΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΏΝ ΚΑΙ ΕΥΡΏΠΑΪΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ
Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

με γνωστικό αντικείμενο «ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣ-
ΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ», η οποία δημο-
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 515/4-3-2022 τ. Γ΄ και αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP26415.

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για την παρα-
πάνω θέση καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών, με έναρξη στις            
28-3-2022 και λήξη στις 11-5-2022.   

 Για την υποβολή της υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι εγγρά-
φονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση 
υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, 
όπως αυτά περιγράφονται στο ανωτέρω ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης.

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του 
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών κατά τις ώρες 8:30 π.μ. 
έως 14:30 μ.μ. στα τηλέφωνα 2310 891454, 2310 891452, e-mail : 
iesecr@uom.edu.gr .

             
 Με εντολή Πρύτανη

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Δ/νσης Διοικητικού

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ
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Μικρή αποκλιμάκωση κα-
ταγράφεται το τελευταίο τρι-
ήμερο στις τιμές της βενζί-
νης στην αντλία, με τις τιμές 
σε πολλά πρατήρια, κυρίως 
στην Αλεξανδρούπολη, να κι-
νούνται λίγο χαμηλότερα από 
τα 2 ευρώ το λίτρο. Ώστό-
σο, ο χθεσινός μέσος όρος 
στην τιμή πώλησης της απλής 
αμόλυβδης σε επίπεδο Έβρου 
έφτασε τα 2,12 ευρώ. Οι ειδι-
κοί της αγοράς εκτιμούν πως 
η τάση υποχώρησης, διεθνώς, 
θα συνεχιστεί και τις επόμε-
νες ημέρες και η μείωση των 
τιμών θα γίνει πιο αισθητή. 

Οι πτωτικές τάσεις απο-
τυπώθηκαν και στη μέση 
πανελλαδική τιμή της βεν-
ζίνης. Σύμφωνα με το παρα-
τηρητήριο τιμών καυσίμων 
του υπουργείο Ανάπτυξης η 
αμόλυβδη πωλούνταν την Τε-

τάρτη κατά 2,095 όταν την 
Τρίτη ήταν στα 2,106 ευρώ 
το λίτρο. 

Ώστόσο, μπορεί οι διεθνείς 
τιμές να έπεσαν, όμως οι δε-
ξαμενές των πρατηρίων είναι 
γεμάτες με ακριβότερη βεν-
ζίνη γιατί ο κόσμος έχει πε-
ριορίσει κατά πολύ τις μετα-
κινήσεις του και δεν υπάρχει 
κατανάλωση. 

Πρατηριούχοι εκτιμούν ότι  
από την ερχόμενη εβδομάδα, 
θα δούμε την τιμή της βενζί-
νης να πέφτει κάτω από τα 
δύο ευρώ το λίτρο, ενώ μόλις 
αδειάσουν οι δεξαμενές και 
γίνει αγορά με νέα τιμολόγια 
που θα έχουν φθηνότερες τι-
μές, τότε θα φανεί και η δια-
φορά της τιμής στο πρατήριο, 
διευκρίνισε.

Αποκλίσεις μεταξύ 
Αλεξανδρούπολης - 
Ορεστιάδας

Σε ό,τι αφορά τη  μέση τι-
μή πώλησης των καυσίμων 
στον Έβρο, στις 17/3 και σε 
σύγκριση με τις 11/3 διαμορ-
φώθηκε ως εξής:

Αμόλυβδη 95 οκτ.  2,12 
ευρώ το  λίτρο (11/3: 2,09) 

Αμόλυβδη 100 οκτ. 2,23 
ευρώ το λίτρο (11/3: 2,23) 

Πετρέλαιο κίνησης  1,99 
ευρώ το λίτρο (11/3: 1,93) 

Πετρέλαιο θέρμανσης 1,61 
ευρώ το λίτρο (11/3: 1,59)  

Να σημειωθεί πως παρα-
τηρούνται αποκλίσεις μετα-
ξύ των τιμών στα πρατήρια 
της Αλεξανδρούπολης και 
του βορείου Έβρου. Για πα-
ράδειγμα, χθες, η απλή αμό-
λυβδη στην Αλεξανδρούπολη 
ξεκινούσε από 1,99 ευρώ το 

λίτρο, ενώ στο Δήμο Ορεστι-
άδας από 2,04. Σε ό,τι αφο-
ρά το πετρέλαιο κίνησης, στα 
πρατήρια του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης πωλούνταν από 
1,65 ως 1,85, ενώ στην Ορε-
στιάδα ξεκινούσε από 1,83 
ευρώ το λίτρο.

Στα ύψη παραμένουν (ακόμη) 
οι τιμές των καυσίμων στον Έβρο 

ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΊ ΟΊ 
ΔΊΕΘΝΕΊΣ ΤΊΜΕΣ ΜΕΊΩΘΗΚΑΝ 
ΤΊΣ ΤΕΛΕΥΤΑΊΕΣ ΜΕΡΕΣ, ΒΕΝΖΊΝΗ 
ΚΑΊ ΠΕΤΡΕΛΑΊΟ ΕΊΝΑΊ ΑΚΟΜΗ 
ΑΠΛΗΣΊΑΣΤΑ                                        

Οι εκτιμήσεις για την πορεία των τιμών

O πρόεδρος των Αρτοποι-
ών Ελλάδος, Μιχάλης Μού-
σιος, μίλησε στο Newsbeast 
για τις αυξήσεις στις τιμές 
του ψωμιού, οι οποίες μπο-
ρεί να είναι ακόμη πιο έντο-
νες. Πώς περιγράφουν αρ-
τοποιοί την κατάσταση και 
τι ισχύει με την επάρκεια 
στις πρώτες ύλες. «Αυτό 
που βλέπετε να συμβαίνει 
στα καύσιμα, συμβαίνει και 
στα υπόλοιπα προϊόντα τα 
οποία είναι απαραίτητα για 
την παραγωγή των προϊό-
ντων μας» ξεκινάει να εξηγεί 
στο Newsbeast, ο πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Αρτοποι-
ών Ελλάδος, Μιχάλης Μού-
σιος και συνεχίζει: «Να σας 
δώσω ένα παράδειγμα για 
το ηλιέλαιο για να καταλά-
βετε- πριν από δύο ημέρες 
είχε 1.30 ευρώ το λίτρο και 
πήγε στα 2.80 ευρώ ήδη! Να 
σας πω για το σουσάμι που 
ήταν στο 1.60-1.70 ευρώ το 
κιλό και ξεπέρασε τώρα τα 
2,50 ευρώ;

Υπάρχουν φυσικά οι ενερ-
γειακές αυξήσεις που επηρε-
άζουν τους πάντες και επιβα-
ρύνουν περαιτέρω αυτές τις 
δυσθεώρητες αυξήσεις των 
τιμών αλλά φυσικά υπάρχει 

και αισχροκέρδεια. Εγώ ο 
ίδιος προσωπικά επικοινώ-
νησα χθες με κάποιον χον-
δρέμπορα ζητώντας του ηλι-
έλαιο και όταν τον ρώτησα 
για την τιμή μου είπε την τι-
μή που αγοράζαμε ως τώρα. 
Μετά από μια ώρα με πήρε 
τηλέφωνο και μου λέει: ‘τελι-
κά η τιμή πήγε στα 25 ευρώ 
από 15 ευρώ που ήταν’. Δεν 
μου είπε: ‘δεν έχω’ ή ‘περιμέ-
νω παρτίδα’. Μου ανακοίνω-
σε απλώς αυτή την αύξηση».

Προβλήματα ροής από 
την διεθνή αγορά

Όπως συνεχίζει να μας 
εξηγεί την κατάσταση που 
έχει διαμορφωθεί ο κος 
Μούσιος: «Το 20% των μα-
λακών σιτηρών το εισάγουμε 
από την Ουκρανία, το 10% 
από τη Ρωσία και το 5% από 
τη Μολδαβία. Το άλλο 45% 
έρχεται από άλλες χώρες: 
Ρουμανία, Σερβία, Βουλ-
γαρία και Ουγγαρία. Όλες 
αυτές οι παραπάνω χώρες 
έχουν σταματήσει τις εξα-
γωγές. Δεν πιστεύω ότι θα 
βρεθούμε μπροστά σε έλλει-
ψη σιτηρών και κατ’ επέκτα-
ση σε έλλειψη αλεύρων, μιας 
και υπάρχουν και άλλες αγο-

ρές, έστω και αν αυτές εί-
ναι μακρινές- μιλάω για τον 
Καναδά, και την Αυστραλία, 
όπου βέβαια αν συνυπολογί-
σουμε σε αυτή την περίπτω-
ση τα μεταφορικά κόστη, οι 
τιμές για θα γίνουν ακόμα 
υψηλότερες.

Η όλη κατάσταση είναι σί-
γουρα αστάθμητη. Η πρώτη 
αύξηση στην τιμή προμήθει-
ας των μαλακών αλεύρων 
ήταν 60% πάνω, σε ελάχι-
στο χρόνο. Όσοι παρέλαβαν 

ήδη άλευρα με αυτές τις νέ-
ες τιμές και πήραν και τους 
τελευταίους λογαριασμούς 
ενέργειας, προχώρησαν ήδη 
σε αυξήσεις και αυτοί δεν εί-
ναι λίγοι. Η άνοδος των τι-
μών ξεκίνησε και συμβαδίζει 
με την επιβάρυνση του κό-
στους που έχει ο κάθε αρτο-
ποιός. Οι περισσότεροι από 
όσους έχουν κάνει αυξήσεις, 
αυτές κυμαίνονται γύρω στα 
10 λεπτά και πιο σπάνια στα 
20 λεπτά. Με τον τρόπο πά-

ντως που καλπάζουν οι αυ-
ξήσεις σε όλα τα μέτωπα, 
πολλοί αρτοποιοί σκέφτο-
νται να προχωρήσουν σε μεί-
ωση προσωπικού. Η αλήθεια 
είναι πως αυτό το διάστημα 
μπαίνουμε μέσα. Η συγκρά-
τηση των τιμών είναι αδύ-
νατη με αυτά τα δεδομένα».

«Για ένα δίμηνο είμαστε 
εξασφαλισμένοι»

Σε παρόμοιο κλίμα και 
όσα μας είπε ο αρτοποι-

ός Ανδρέας Δημόπουλος, ο 
οποίος έβαλε στο τραπέζι και 
το θέμα της επάρκειας αλεύ-
ρων το οποίο κατά τον ίδιο, 
δεν θα είναι λυμένο εσαεί 
αν η κατάσταση συνεχίζει να 
κυλάει έτσι τόσο στο κομ-
μάτι των αυξήσεων σε όλα 
τα προϊόντα, αλλά και όσον 
αφορά στην επίδραση του 
πολέμου στην όλη κατάστα-
ση. Όπως μας λέει ο ίδιος: 
«Απόθεμα υπάρχει. Κάποιες 
επιχειρήσεις έχουν περισσό-
τερο ή λιγότερο. Πιστεύω ότι 
για τους επόμενους δύο μή-
νες είμαστε εξασφαλισμένοι 
και θέλω να ελπίζω ότι δεν 
θα αποκτήσουμε πρόβλημα 
έλλειψης αλεύρων. Το τοπίο 
όμως είναι θόλο».

Ο κος Δημόπουλος επιβε-
βαιώνει και αυτός με τη σει-
ρά του τις αυξήσεις που ήδη 
έχουν ξεκινήσει να εμφανί-
ζονται στα προϊόντα άρτου. 
Όπως μας είπε ο ίδιος: «Κά-
ποιοι έχουν ήδη βάλει δέκα 
λεπτά πάνω την φραντζόλα 
δηλαδή από 0,60 πήγε στα 
0,70 λεπτά ή από τα 0,70 
λεπτά στα 0,80 ανάλογα με 
τον τύπο του ψωμιού. Και 
πως να κάνουμε αλλιώς όταν 
ελαιόλαδα, βούτυρα και σπο-
ρέλαια τα αγοράζουμε κάθε 
φορά και πιο ακριβά; Κάθε 
επιχείρηση έχει και διαφορε-
τικές αντοχές στη συγκράτη-
ση των τιμών».

Οι προβλέψεις για την τιμή του ψωμιού
Τι συμβαίνει με τις πρώτες ύλες και για 
πόσο καιρό υπάρχει επάρκεια
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Νέα δέσμη μέτρων και 
παρεμβάσεων που εστιά-
ζουν στους πιο ευάλωτους 
παρουσίασε η κυβέρνηση, τα 
οποία θα δοθούν πριν το Πά-
σχα. Οι ανακοινώσεις για τα 
νέα μέτρα έγιναν  από τους 
υπουργούς: Χρήστο Σταϊκού-
ρα, Κώστα Σκρέκα, Γιώργο Γε-
ωργαντά και Θόδωρο Σκυ-
λακάκη. Όπως επεσήμανε ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος Γ. 
Οικονόμου, κατά την εισαγω-
γική του τοποθέτηση, τα μέ-
τρα ξεπερνούν συνολικά το 
ένα δισ. ευρώ και απευθύ-
νονται σε 3,2 εκατ. συμπο-
λίτες μας.

Η στήριξη που θα δοθεί θα 
είναι σε τρείς άξονες και θα 
αφορά:

Την σημαντική αύξηση της 
επιδότησης του ηλεκτρικού 
ρεύματος, την στήριξη των 
ευάλωτων νοικοκυριών αλ-
λά και των επιχειρήσεων και 
την επιδότηση της τιμής της 
βενζίνης.

Σε γενικές γραμμές αυ-
ξάνεται η επιδότηση ρεύμα-
τος, συνεχίζεται η επιδότηση 
φυσικού αερίου, χορηγείται 
έκτακτη ενίσχυση 200 ευρώ 
σε χαμηλοσυνταξιούχους σε 
ανασφάλιστους υπερήλικες, 
σε δικαιούχους επιδόματος 
ΑΜΕΑ. Θα καταβληθεί επί-
σης διπλή δόση σε δικαιού-
χους ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος και 1,5 επιπλέ-
ον δόση επιδόματος παιδιού.

Επίσης, στα μέτρα στήρι-
ξης συνολικού ύψους 1,1 δισ. 
ευρώ για τη στήριξη των ευ-
άλωτων νοικοκυριών αλλά 
και των μεσαίων εισοδημά-
των που ανακοινώνουν οι αρ-
μόδιοι υπουργοί της κυβέρνη-
σης, περιλαμβάνονται:

•  Επιδότηση με 22 λεπτά 
το λίτρο ανά μήνα για αγορά 
60 λίτρων καυσίμων για οι-
κογένειες με εισόδημα έως 
30.000 ευρώ

•  Επιδότηση με 15 λεπτά 
το λίτρο στην πηγή για αγορά 
πετρελαίου κίνησης

•  Χορηγούνται 200 ευρώ 
τον Απρίλιο για τη μείωση του 
κόστους στα ταξί

•  Αυξάνονται από 60 σε 
96 οι άτοκες δόσεις για την 
επιστρεπτέα προκαταβολή

Πρώτο Πλαίσιο 
Μέτρων: Σημαντική 
αύξηση της επιδότησης 

ρεύματος νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων

Η επιδότηση ρεύματος στα 
φυσικά πρόσωπα αυξάνεται 
από το 70% στο 80% μεσο-
σταθμικά της αύξησης για 
τις πρώτες 310 Kwh (90% 
για τις πρώτες 155 Kwh και 
70% για 156-310 Kwh) για 
τον Απρίλιο με κόστος 218 
εκατ. ευρώ.

Η επιδότηση ρεύματος για 
τις επιχειρήσεις διπλασιάζε-
ται ώστε να καλύπτει περί-
που το 50% της αύξησης για 
τον Απρίλιο, με κόστος 278 
εκατ. ευρώ.

Δίνεται έκτακτη επιδότηση 
ρεύματος ύψους 110 εκατ. 
ώστε να καλυφθεί το μεγα-
λύτερο ποσοστό των αυξή-
σεων ρεύματος της περιόδου 
Ιανουαρίου-Απριλίου στις μι-
κρές επιχειρήσεις.

Συνεχίζεται η επιδότη-
ση φυσικού αερίου και τον 
Απρίλιο με 40 €/Kwh για τα 
νοικοκυριά και 20 €/Kwh για 
τις επιχειρήσεις, με κόστος 30 
εκατ. ευρώ.

Το συνολικό κόστος της 
επιδότησης ρεύματος και 
φυσικού αερίου υπολογίζε-
ται σε 636 εκατ. ευρώ για τον 
Απρίλιο.

∆εύτερο Πλαίσιο 
Μέτρων: Ενίσχυση των 
ευάλωτων συμπολιτών 
μας το Πάσχα

Χορηγείται ενίσχυση για 
τους πιο αδύναμους συμπο-
λίτες μας για την αντιμετώ-
πιση των αυξημένων τιμών 
αγαθών και ενέργειας, που 
θα καταβληθεί πριν το Πά-
σχα, ως εξής:

Χορηγείται μιάμιση επιπλέ-
ον μηνιαία δόση επιδόματος 
παιδιού τον Απρίλιο, στους δι-
καιούχους Μαρτίου (δόση δη-
λαδή που αντιστοιχεί σε 1,5 
μήνα). Το ποσό της ενίσχυ-
σης ανέρχεται σε 105 ή 63 ή 
42 ευρώ για κάθε παιδί για 
το πρώτο και δεύτερο παιδί, 
ανάλογα με το ύψος του εισο-
δήματος, και σε 210 ή 126 ή 
84 από το τρίτο και για κάθε 
επόμενο παιδί. Οι δικαιούχοι 
ανέρχονται σε 625.000, με 
περισσότερα από 1 εκατ. παι-
διά και το κόστος εκτιμάται σε 
97,5 εκατ. ευρώ.

Ενίσχυση 200 ευρώ σε 
676.735 χαμηλοσυνταξιού-
χους. Δικαιούχοι είναι (όπως 

τον Δεκέμβριο) συνταξιούχοι 
που έχουν ετήσιο ατομικό φο-
ρολογητέο εισόδημα φορολο-
γικού έτους 2020 έως 7.200 
ευρώ (600 ευρώ μηνιαίως), 
ετήσιο οικογενειακό φορολο-
γητέο εισόδημα έως 14.400 
ευρώ και η συνολική φορολο-
γητέα αξία της ακίνητης περι-
ουσίας του νοικοκυριού δεν 
υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ. 
Το κόστος υπολογίζεται σε 
135 εκατ. ευρώ.

Ενίσχυση 200 ευρώ σε 
34.964 ανασφάλιστους υπε-
ρήλικες με κόστος 7 εκατ. ευ-
ρώ.

Ενίσχυση 200 ευρώ σε 
166.982 δικαιούχους επιδο-
μάτων ΑΜΕΑ με κόστος 33,4 
εκατ. ευρώ.

Διπλή δόση ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος σε 
241.281 δικαιούχους του 
ελάχιστου εγγυημένου ει-
σοδήματος, με κόστος 50,9 
εκατ. ευρώ.

Συνολικό κόστος: 324 
εκατ. ευρώ σε 1,7 εκατ. δι-
καιούχους. Από τα εν λόγω 
μέτρα ωφελούνται περίπου 
1,4 εκατ. νοικοκυριά με πε-
ρισσότερα από 3,2 εκατ. μέλη.

Τρίτο Πλαίσιο Μέτρων: 
Επιδότηση καυσίμων 
φυσικών προσώπων και 
μείωση της τιμής του 
πετρελαίου κίνησης

Κάρτα καυσίμων: Χορη-
γείται κατά τον μήνα Απρίλιο 
επιδότηση καυσίμων (αμόλυ-
βδης και πετρελαίου κίνησης) 
που καλύπτει το αυξημένο κό-
στος των καταναλώσεων τρι-
ών μηνών (Απριλίου, Μαΐου 
και Ιουνίου) για φυσικά πρό-
σωπα (συμπεριλαμβανομένων 
ελευθέρων επαγγελματιών), 
με τα ακόλουθα χαρακτηρι-

στικά:
Επιλέξιμα είναι φυσικά 

πρόσωπα (συμπεριλαμβανο-
μένων ελευθέρων επαγγελ-
ματιών), φορολογικοί κά-
τοικοι Ελλάδος, με δηλωθέν 
οικογενειακό εισόδημα έως 
30.000 ευρώ.

Η επιδότηση θα δοθεί 
με τη μορφή ηλεκτρονικής 
κάρτας (στα πρότυπα του 

freedom pass) η οποία μπο-
ρεί να χρησιμοποιείται στα 
πρατήρια βενζίνης, ενώ για 
τους συμπολίτες μας που 
δεν έχουν δυνατότητα χρή-
σης smartphone, το ποσό θα 
κατατεθεί σε τραπεζικό λο-
γαριασμό της επιλογής τους.

Για να δοθεί η ενίσχυση το 
φυσικό πρόσωπο θα δηλώ-
νει σε σχετική πλατφόρμα στο 
gov.gr το όχημα για το οποίο 
λαμβάνει την ενίσχυση και επί 
του οποίου πρέπει να έχει κά-
ποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας 
ή συμβόλαιο μακρoχρόνιας 
μίσθωσης.

Κάθε όχημα μπορεί να δη-
λωθεί από ένα μόνο φυσι-
κό πρόσωπο και κάθε φυσικό 
πρόσωπο μπορεί να δηλώνει 
μόνο ένα όχημα. Απαραίτητη 
προϋπόθεση το όχημα να εί-
ναι σε κυκλοφορία και να εί-
ναι ασφαλισμένο.

Η επιδότηση (για αυτοκί-

νητο) αφορά 60 λίτρα καυσί-
μου μηνιαίως και ισούται με 
22 λεπτά το λίτρο. Συνεπώς 
η επιδότηση για τους τρεις 
μήνες ανέρχεται σε 40 ευρώ.

Ειδικά για τους πολίτες 
που έχουν κύρια κατοικία σε 
νησιωτική περιοχή η επιδότη-
ση για τους τρεις μήνες ανέρ-
χεται σε 50 ευρώ (επιδότηση 
28 λεπτά το λίτρο).

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλε-
τών η επιδότηση ανέρχεται 
σε 30 ευρώ σε ηπειρωτική 
και 35 ευρώ σε νησιωτική πε-
ριοχή.

Υπολογισμός κόστους: 
Υπάρχουν περίπου 3 εκατ. 
φυσικά πρόσωπα που διαθέ-
τουν έστω ένα αυτοκίνητο και 
δηλώνεται οικογενειακό εισό-
δημα έως 30.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η μέση κα-
τανάλωση πανελλαδικά ανά 
φορολογούμενο (που διαθέ-
τει ένα αυτοκίνητο) υπολο-
γίζεται σε περίπου 54 λίτρα 
το μήνα.

Το ύψος της ανωτέρω επι-
δότησης υπολογίζεται σε 130 
εκατ. ευρώ.

Παραδείγματα:
Με 2,10 ευρώ η βενζίνη σε 

ηπειρωτική περιοχή, ο κατα-
ναλωτής πληρώνει τη βενζί-
νη, για 60 λίτρα κατανάλωση 
μηνιαίως, με τιμή 1,88 ευρώ.

Με 2,20 ευρώ η βενζίνη σε 
ηπειρωτική περιοχή, ο κατα-
ναλωτής πληρώνει τη βενζί-
νη, για 60 λίτρα κατανάλωση 
μηνιαίως, με τιμή 1,98 ευρώ.

Mε 1,95 ευρώ το πετρέ-
λαιο κίνησης σε ηπειρωτική 
περιοχή, ο καταναλωτής πλη-
ρώνει το πετρέλαιο κίνησης, 
για 60 λίτρα κατανάλωση μη-
νιαίως, με τιμή 1,73 ευρώ.

Με 2,25 ευρώ η βενζίνη σε 
νησιωτική περιοχή, ο κατα-
ναλωτής πληρώνει τη βενζί-
νη, για 60 λίτρα κατανάλωση 
μηνιαίως, με τιμή 1,97 ευρώ.

Επιδοτείται από τον κρατι-
κό προϋπολογισμό, η τιμή πώ-
λησης του πετρελαίου εσωτε-
ρικής καύσης (diesel) για τον 
Απρίλιο, που καταναλώνεται 
στην εσωτερική αγορά. Η επι-
δότηση αφορά 12 λεπτά το 
λίτρο στην πηγή, έτσι ώστε 
το όφελος στην τελική τιμή 
(συνυπολογίζοντας το ΦΠΑ) 
να ανέλθει σε 15 λεπτά το 
λίτρο. Με αυτόν τον τρόπο 
αναμένεται η τελική τιμή πώ-
λησης diesel να μειωθεί, με 
βάση τις σημερινές τιμές από 
2 σε 1,85 ευρώ το λίτρο. Ο 
έλεγχος της τιμής ειδικά του 
πετρελαίου κίνησης κρίνεται 
απαραίτητος για τη συγκρά-
τηση των τιμών στην εφοδι-
αστική αλυσίδα. Το κόστος 
εκτιμάται σε περίπου 23 εκατ. 
ευρώ για τον Απρίλιο.

Επιπλέον δίνεται κατά τον 
μήνα Απρίλιο αποζημίωση ει-
δικού σκοπού στις υπηρεσί-
ες ταξί (ΚΑΔ 49.32 και ΚΑΔ 
52.21.29.01) ύψους 200 ευ-
ρώ, ώστε να καλυφθεί το 
αυξημένο κόστος καυσίμου 
Μαρτίου και Απριλίου. Αφο-
ρά 28.600 εκμεταλλευτές και 
οδηγούς ταξί με κόστος 5,7 
εκατ. ευρώ.

Κυβερνητικές ανακοινώσεις: 
Όλα τα μέτρα για την ακρίβεια… 
∆ικαιούχοι και προϋποθέσεις

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 1,1 ΔΊΣ 
ΕΥΡΩ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΊ ΣΕ 3,2 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΊΑ ΠΟΛΊΤΕΣ. ΠΟΊΟΥΣ 
ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ 
ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ   

Ένας χρόνος ακρίβειας: Εκτόξευση τιμών για 
φυσικό αέριο, άνθρακα και σιτάρι

Μειωμένο κατά 50 ευρώ θα είναι 
το επίδομα Πάσχα που θα δοθεί 

σε χαμηλοσυνταξιούχους και 
ΑΜΕΑ καθώς θα είναι στα 200 
ευρώ αντί για 250 που ήταν τα 

Χριστούγεννα
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Tέταρτο Πλαίσιο 
Μέτρων: ∆ιευκόλυνση 
της ρευστότητας των 
επιχειρήσεων

Αυξάνεται η περίοδος απο-
πληρωμής όλων των επιστρε-
πτέων προκαταβολών, με τις 
μειώσεις βάση τζίρου, όπως 
έχουν ανακοινωθεί, από 60 
άτοκες σε 96 άτοκες δόσεις. 
Παραμένει η έκπτωση 15% 
σε περίπτωση που καταβλη-
θούν εφάπαξ.

Ο καταμερισμός 

του κόστους των 
νέων μέτρων που 
ανακοινώθηκαν

Συνολικό κόστος των ανω-
τέρω νέων μέτρων 1,12 δισ. 
ευρώ:

636 εκατ. για επιδοτήσεις 
ρεύματος και φυσικού αερίου 
για τον Απρίλιο,

324 εκατ. ευρώ για επιδό-
τηση ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων,

130 εκατ. ευρώ για την 
κάρτα καυσίμου,

23 εκατ. ευρώ για την μεί-
ωση της τιμής του Diesel Κί-

νησης για τον Απρίλιο,
5,7 εκατ. για αποζημίωση 

ειδικού σκοπού σε ταξί.
 

Ένας χρόνος ακρίβειας: 
Επτά φορές πάνω το 
φυσικό αέριο, 4 φορές 
ο άνθρακας, αυξήσεις 
60% στο σιτάρι 

Την ώρα που η κυβέρνηση 
ψάχνει να βρει το «δημοσιο-
νομικό χώρο» επιστρέφοντας 
ψιχία από τις πρωτοφανείς 
ανατιμήσεις και η ΕΚΤ «κό-
πτεται» για να μην πάρουν 
αυξήσεις οι ευρωπαίοι εργα-

ζόμενοι, «διότι έτσι θα περά-
σει ο πληθωρισμός στις αμοι-
βές και θα παγιωθεί», οι τιμές 
βασικών προϊόντων έχουν 
εκτοξευθεί μέσα σε έναν μό-
νο χρόνο.

Ήτοι:
Η χρηματιστηριακή τιμή 

στο φυσικό αέριο έχει πολ-
λαπλασιαστεί 7,5 φορές από 
τον περασμένο Μάρτιο. Έχει 
ακριβύνει 85% μόνον από την 
αρχή της χρονιάς,

Η χρηματιστηριακή τιμή 
στο σιτάρι έχει ακριβύνει 42% 
από την αρχή της χρονιάς και 

συνολικά 69,5% από πέρυσι 
τον Μάρτιο,

Η χρηματιστηριακή τιμή 
στο αργό πετρέλαιο brent 
έχει ακριβύνει 61%% από 
τον περασμένο Μάρτιο και 
41% μόνο από την αρχή της 
χρονιάς.

Η ελληνική κυβέρνηση που 
δαπάνησε πάνω από 40 δισ. 
ευρώ, έσπευσε από πέρυσι να 
στηριχθεί σχεδόν εξ ολοκλή-
ρου στο φυσικό αέριο ως με-
ταβατικό καύσιμο, αλλά επι-
πλέον μείωσε τη χρήση του 
λιγνίτη κάτω από το 10% του 

μείγματος καυσίμου για πα-
ραγωγή ηλεκτρισμού στη χώ-
ρα. Όμως η ελληνική κυβέρ-
νηση γνώριζε πέρυσι πως η 
ΕΕ είχε αρνηθεί να ανανεώσει 
τα συμβόλαια για την παροχή 
αερίου από τη Ρωσία, προτι-
μώντας να αγοράζει μεμονω-
μένα φορτία φυσικού αερίου 
(spot) κατ’ αποκοπήν, όπου 
φυσικά η τιμή του φυσικού 
αερίου, ανέβαινε κατά το δο-
κούν, γιατί η Ρωσία σκλήρυνε 
μετά από αυτό τη στάση της 
γνωρίζοντας τις ανάγκες και 
τη δύναμη που είχε ως ο βα-
σικότερος προμηθευτής της 
Ευρώπης. Ο πωλητής καθόρι-
ζε τις τιμές όπως ήθελε.

Οι τιμές του φυσικού αε-
ρίου δεν ανέβηκαν τις τελευ-
ταίες εβδομάδες. Ακρίβυναν 
από πέρυσι γι’ αυτόν τον λό-
γο. Μάλιστα οι τιμές και οι 
αυξήσεις στο φυσικό αέριο, 
έχουν υπολογιστεί με τη μέ-
ση τιμή στα 131 ευρώ ανά 
μεγαβατώρα, ενώ στις 6-7 
Μαρτίου η τιμή του φυσικού 
αερίου έστω για μία ημέρα 
άγγιξε σχεδόν τα 300 ευ-
ρώ… Μαζί με αυτά τα προϊό-
ντα έχουν πολλαπλασιαστεί 
οι τιμές για τον εναλλακτικό, 
για πολλές χώρες, άνθρακα. 
Η τιμή του έχει πολλαπλασια-
στεί 4 φορές από πέρυσι τον 
Μάρτιο, λόγω ζήτησης από 
αγοραστές, από ευρωπαϊκές 
χώρες μέχρι την Κίνα, που θέ-
λουν να μην εξαρτώνται από 
το φυσικό αέριο για τη βιο-
μηχανία τους…
(με στοιχεία από 
iefimerida & ieidiseis.gr)

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  9

Στο πρότυπο του freedom pass θα 
είναι η ηλεκτρονική κάρτα καυσίμων η 
οποία θα δίνεται στους πολίτες για αγο-
ρά βενζίνης και πετρελαίου. Το κουπόνι 
θα δοθεί για 3 μήνες, δηλαδή Απρίλιο, 
Μάιο και Ιούνιο.

Οι δικαιούχοι για το πετρέλαιο 
και τη βενζίνη

Η εν λόγω κάρτα θα αφορά σε φυσι-
κά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελ-
ματίες με οικογενειακό εισόδημα έως 
30.000 ευρώ.

Ποιοι αποκλείονται και δεν 
λαμβάνουν την επιδότηση για 
τα καύσιμα

Δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις 
για να καταστείτε δικαιούχοι της επιδό-
τησης των καυσίμων.

το όχημα να είναι είτε στο όνομα του 
δικαιούχου είτε να έχει κάποιο ποσοστό 
συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακρoχρό-
νιας μίσθωσης.

•  να είναι σε κυκλοφορία και ασφα-
λισμένο.

•  Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί 
από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κά-
θε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει 
μόνο ένα όχημα.

Η διαδικασία επιδότησης για τα 
καύσιμα

Η επιδότηση θα δοθεί με τη μορφή 
ηλεκτρονικής κάρτας η οποία μπορεί 
να χρησιμοποιείται στα πρατήρια βεν-
ζίνης.Όσοι δεν έχουν δυνατότητα χρή-
σης smartphone, το ποσό θα κατατεθεί 
σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής 
τους. Για να δοθεί η ενίσχυση το φυσικό 
πρόσωπο θα δηλώνει σε σχετική πλατ-
φόρμα στο gov.gr με τους κωδικούς 
taxisnet ή τους κωδικούς της τράπεζας.

Τα ποσά επιδότησης
Η επιδότηση (για αυτοκίνητο) αφορά 

60 λίτρα καυσίμου μηνιαίως και ισού-
ται με 22 λεπτά το λίτρο. Έτσι η επιδό-
τηση για τους τρεις μήνες ανέρχεται σε 
40 ευρώ.

Ειδικά για τους πολίτες που έχουν 
κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή η 
επιδότηση για τους τρεις μήνες ανέρ-
χεται σε 50 ευρώ (επιδότηση 28 λεπτά 
το λίτρο).

Διπλό το κέρδος για όσους έχουν 
πετρέλαιο

Διπλό το όφελος για όσους διαθέ-
τουν πετρελαιοκίνητα καθώς επιδοτεί-
ται από τον κρατικό προϋπολογισμό, η 
τιμή πώλησης του πετρελαίου εσωτερι-
κής καύσης (diesel) για τον Απρίλιο, που 

καταναλώνεται στην εσωτερική αγορά.
Η επιδότηση αφορά 12 λεπτά το λί-

τρο στην πηγή, έτσι ώστε το όφελος 
στην τελική τιμή (συνυπολογίζοντας το 
ΦΠΑ) να ανέλθει σε 15 λεπτά το λίτρο.

Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται η 
τελική τιμή πώλησης diesel να μειωθεί, 
με βάση τις σημερινές τιμές από 2 σε 
1,85 ευρώ το λίτρο. Ο έλεγχος της τι-
μής ειδικά του πετρελαίου κίνησης κρί-
νεται απαραίτητος για τη συγκράτηση 
των τιμών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Επίδομα βενζίνης: Ο παράγοντας 
που θα σας αποκλείσει από το κουπόνι
Στο gov.gr θα μπορείτε να δείτε αν δικαιούστε το 
επίδομα βενζίνης και πετρελαίου. Ώστόσο, υπάρχει 
μία βασική προϋπόθεση για να λάβετε το κουπόνι.

Με το... ποσό των 13 ευρώ το μήνα θα 
επιδοτηθούν όσοι πολίτες έχουν οικογενειακό 

εισόδημα έως 30.000 ευρώ. Το ποσό που 
αντιστοιχεί σε 40 ευρώ για τα αυτοκίνητα για 

τους μήνες Απρίλιο -Μάιο – Ιούνιο και 30 ευρώ 
για όσους έχουν μοτοσυκλέτα, θα δοθεί μέσω 
της έκδοσης ηλεκτρονικής κάρτας καυσίμων



Η ΓΝΩΜΗ
18  ΜΑΡΤΙΟΥ 202210    ΑΠΟΨΕΙΣ 

Ή
θελα να γράψω για τη βία. 
Ξεκίνησα κιόλας αλλά το 
άφησα στην άκρη. Επουδενί 
για τις αγάπες. Παντού βία. 
Για τα σχολεία θα μιλού-
σα. Για το απαίδευτο ισνά-

φι των παιδευτών που παιδεύει τα κο-
ρίτσια κυρίως και τα μη «ευθεία» φύλα. 
Διευθυντές, παρατρεχάμενοι, δάσκαλοι, 
καθηγητάδες, απόλογοι της βίας. Όπως 
κι οι πουτινοτσολιάδες μας. Με το θύτη. 
Οι επίδοξοι θύτες. Οι ανώμαλοι.

 Για αυτό θα γράψω: για αγάπες. Σαν 
αυτή του πρίγκιπα Μίσκιν στον Ντοστο-
γιέφσκι. Σα Ραβουνί, σαν Εσταυρωμένος, 
σαν Ιουστίνη τού Ντε Σαντ. Ιδού ήρωες 
κι ηρώισσες να υπογραμμίσουν πως «ιδέ 
άνθρωπος» ζούμε ακόμη. Το καλό τού 
Μίσκιν το γνώρισα αυτοπροσώπως. Από 
κοντά. Θαυμάζοντας την εξέλιξη του μέγι-
στου των συγκαιρινών συγγραφέων μας, 
του Θανάση του Τριαρίδη. Και θα έμενα 
στο Μίσκιν και το Ραβουνί, αν δεν ανα-
κάλυπτα το πέμπτο Ευαγγέλιο στην πε-
ρικοπή της διήγησης του Ούρμπινεκ από 
την Ανακωχή τού Λέβι. Τι Είναι και Χρό-
νος, τι Χάμπερμας, τι Σπινόζα, τι Άρεντ, 
τι Βίτγκεντσταϊν: ο ορισμός τού «είναι» 
στη αντιπλατωνική (καθότι πραγματική) 
μυθολογία τού Ευαγγελιστή μου, που άν-
θησε στους Άγιους Τόπους τής Ευρώπης. 
Στην Πολωνία.

 Κι η Πολωνία ού μακρόν κείται της 
Ουκρανίης. Που Ουκρανίη σημαίνει ακρι-
τική χώρη. Προφανώς οι Διγενείς θα πλη-

θαίνουν αυτού. Ασυνάρτητος θα πείτε. Δε 
θα είστε οι πρώτοι. Σας πρόλαβαν κριτικοί 
κινηματογράφου που κομπορρημονούν 
ότι ξέρουν και από Κράτος Δικαίου καλύ-
τερα από Μανιτάκηδες, Μανωλεδάκηδες, 
Τσακυράκηδες, Αλιβιζάτους. Σημεία τών 
καιρών. Όπως γεμίσαμε επιδημιολόγους 
δίχως πτυχία ιατρικής και 
αρνητές του Ολοκαυτώ-
ματος δίχως τσίπα.

 Για αυτό και οι συνειρ-
μοί πλέκουν το αναντίρ-
ρητο χρέος να επιμείνω 
στη δύσκολη διάκριση. 
Εξωτερικά στη δύσκο-
λη ώρα τής κατρακύλας 
που φέρει ο πολέμος τού 
θηρίου οφείλουμε να εί-
μαστε ευέλικτοι. Να συμ-
μαχήσουμε και με τους 
Μαδούρο, και με τους 
Σιίτες. Στον εσωτερικό 
όμως διάκοσμο των σχέ-
σεών μας όμως άτεγκτοι 
πρέπει να φανούμε. Υπε-
ρασπιστές τού Κράτους 
Δικαίου.

 Έτσι. Εντός των κοινωνιών μας. Οφεί-
λουμε το συντομότερο όχι να φιμώσου-
με αλλά να απομονώσουμε τους συμπα-
θούντες τον πουτινισμό και τη βία. Δεν 
αρκεί αυτό όμως. Την απομόνωση την 
οφείλουμε και σε όσους τραμπίζουν, υπο-
σκάπτουν το Κράτος Δικαίου, αντιδημο-
κρατίζουν από αριστερά δεξιά ή κέντρο. 

Όσους/ες καλούν σε Βίσεγκραντ ή Πο-
λωνίες, όσους/ες συζητούν την καθαρό-
τητα των εθνών μας, όσους/ες ανέχονται 
να κατεδαφίζονται μη χριστιανικά νεκρο-
ταφεία, τους χειροκροτητές των επανα-
προωθήσεων, τους/τις ευνοϊκά προσκεί-
μενους/ες στον ομοφοβικό/τρανσφοβικό 

Κούγια, τους αντιΡομά, 
σε όσους/όσες χασκο-
γελούν λέγοντας «γύ-
φτοι». Ακόμη κι αν ντύ-
νονται με την ουκρανική 
σημαία. Πολλοί δωσίλο-
γοι στην Κατοχή την ελ-
ληνική ενδύθηκαν ση-
μαία επίσης. Πατρίδα 
μας το Κράτος Δικαίου.

 Και διεθνώς. 
Τα μισόλογα και οι 
υποχωρήσεις ας τερ-
ματίσουν. Σόλων. Κύ-
ριε (σφάκτη) Μόντι, κε 
(θρασύτατε) Σι Τζι Πιν. 
Διαλέξτε. Με το τέρας 
ή με τη νομιμότητα; Ό,τι 
δεν κατάφερε η Δύση 

στην αυγή της χιλιετίας, όταν η εκλογική 
ήττα Γκορ σήμανε τη σκουπιδοποίηση του 
σπουδαίου εργαλείου που ήταν έως τό-
τε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, 
μπορεί να το επιτύχει τώρα. Και να επι-
βληθεί και στους εν όπλοις πελάτες της. 
Τους Σουνίτες καταπιεστές και δολοφό-
νους, που μας υβρίζουν όταν αρνούνται 
να ψηφίσουν στον ΟΗΕ κατά της ρωσικής 

εισβολής, όταν προβαίνουν σε δεκάδες 
αποκεφαλισμούς (και η Ελλάς τον ενα-
έριο χώρο τους προστατεύει!), όταν κα-
ταδικάζουν σε λιμό το λαό της Υεμένης. 
Απαραίτητη αφετηρία: σταθερή ισοτιμία 
Ευρώ Δολαρίου!

 Και για εκείνο το περί εξωτερικής ευ-
ελιξίας: την ήττα Πούτιν ποιος θα την φέ-
ρει; Ο Γιαμπλίνσκι; Ή ο Γκόρμπι; Την ήττα 
του θηρίου θα την επιτύχουν άτομα και 
συλλογικότητες που ενδεχομένως στη 
Δύση θα αποκαλούσαμε «κολαμπορατέρ». 
Ας μην αδιάκριτα πυροβολούμε εκείνους/
ες που έως τώρα σιωπούσαν, αποφάσισαν 
ή πρόκειται να αποφασίσουν να αντιστα-
θούν στο θηρίο Πούτιν. Λίγος ρεαλισμός 
δε βλάπτει. Κι όποιος/α ιμείρεται των ιδα-
νικών, ας ενεργοποιήσει εαυτόν/ευαυτήν 
όπως δεν έκανε τόσα χρόνια απέναντι σε 
αντιευρωπαίους και χρυσαυγίτες: ΣΤΟΠ! 
Κανένας διάλογος με πουτιναπολόγους. 
Καμιά ανοχή σε τρωγλοδύτες τού Κρά-
τους Δικαίου. Άλλωστε κι ο Σαλβίνι μάς 
εμφανίστηκε αλληλέγγυος των Ουκρα-
νών προσφύγων. Κι ο Ανδριανόπουλος 
από πουτινοκλακαδόρος το γύρισε ου-
κρανοσύμμαχος! Πάντως, ο ΑνδροΝΙΚ με 
τον… Κανταΐφι! Ολίγη κανέλη παρακαλώ!

 Ορισμένοι ανοικτά τον ειρωνεύονται. 
Κι όμως υπάρχει Γέρος τής Δημοκρατίας. 
Δεν είναι ο Μπέρνι Σάντερς. Είναι ο Πρό-
εδρος των ΗΠΑ, ένας υπεύθυνος άνθρω-
πος. Υποκλίνομαι. Αναμένω. Χωρίς αιδώ 
αριστεροί μου δεξιοί!

Γνώμη

Από τη Ρωσία με αγάπη;
στο Martin L. West (1937-2015), χαράμι η φιλολογία

                                                                                     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 17.03.2022
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Περίληψη διακήρυξης 
ανοιχτού, ηλεκτρονικού , διεθνούς  διαγωνισμού προμήθειας, αδρανών υλικών λατομείου, ψυ-

χρού ασφαλτομίγματος & σκυροδέματος ∆ήμου Αλεξανδρούπολης 2022
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

 Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό, διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βά-
σει τιμής/τμήμα έτους  2022, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 407.253,20 €, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.( προϋπολογισμός  μελέτης : 289.967,080€ με ΦΠΑ και δικαίωμα προαίρεσης: 117.285,40€ με το ΦΠΑ) 

 Η προμήθεια διαιρείται σε 3 τμήματα και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν σε όλα, ένα ή περισ-
σότερα τμήματα της προμήθειας. 

 Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων. Για 
τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι Προμηθευτές απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύ-
στημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, μέχρι την 21.04.2022, και ώρα 12:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο. 

 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 29.04.2022 και ώρα 12:00μμ, από τα αρμόδια 
πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.

 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμ-
μετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 

2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των προσφερόμενων τμημάτων της προμήθειας. Αναλυτικότερα, το 
ποσό της απαιτούμενης εγγυητικής για κάθε τμήμα φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΑΡ. 
ΤΜΗΜ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΞΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΧΏΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΏΣ ΟΛΟΓΡΑΦΏΣ

1

Προμήθεια αδρανών 
υλικών λατομείου (3Α - 
Σκύρα - Ογκόλιθοι) Δήμου 
Αλεξανδρούπολης 2022

282.991,44 € 5.645,02 €

Πέντε χιλιάδες 
εξακόσια σαράντα 
πέντε ευρώ και δύο 
λεπτά

2
Προμήθεια ψυχρού 
ασφαλτομίγματος Δήμου 
Αλεξανδρούπολης 2022 22.128,00 € 442,56 €

Τετρακόσια 
σαράντα δύο ευρώ 
και πενήντα έξι 
λεπτά

3
Προμήθεια  σκυροδέματος 
Δήμου Αλεξανδρούπολης 
2022

24.051,00 € 481,02 €
Τετρακόσια ογδόντα 
ένα  ευρώ και δυο  
λεπτά

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύ-
ηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της  Εφημερί-
δας Ε.Ε. είναι η 09.03.2022.

 Πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρμόδιες: Μόκαλη 
Αθανασία και Τζανάβαρλη Σάρα , Διεύθυνση Λ. Δημοκρατίας 306, Τηλ. 2551350165 & 2551350274.

Ολόκληρη η διακήρυξη και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται με ηλεκτρονικό τρόπο, ελεύθερα και άμεσα 
από τον ιστότοπο του Δήμου (www.alexpolis.gr, πεδίο «Διακηρύξεις») καθώς και από τη δικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr, α.α Συστ. 157054 .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ ΙΏΑΝΝΗΣ

	  

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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Με 3-0 σετ του Ίκαρου Έδεσσας επικράτησε ο Εθνι-
κός Αλεξανδρούπολης το απόγευμα της Τετάρτης, στο 
ένα από τα δύο ματς που ολοκληρώνουν την 5η αγω-
νιστική των play out της Α2. Το άλλο διεξάγεται στις 
21:15 μεταξύ Ελπίδας και Πανοράματος.

Τα σετ στο κλειστό «Μιχάλης Παρασκευόπουλος» 
ήταν οριακά, με τον Εθνικό να επικρατεί 25-23, 25-22 

και εκ νέου 25-23.
Τα σετ: 25-23, 25-22, 25-23
H σύνθεση του Εθνικού: Δημητριάδης, Καβαρατζής, 

Σταυρόπουλος, Μπουφίδης, Καραπιπέρης, Σαλαμπά-
σης, Κωνσταντινίδης (λ), Κοντοστάθης, Γκοτσίδης, Πα-
πάζογλου

Επόμενη αγωνιστική 
18.00, ΑΕΝ Πανοράματος - Εθνικός, Διαιτητές: Δη-

μητρίου – Δρανίτσας
18.00, ΠΑΣ Ίκαρος Έδεσσας - Ελπίς
18.30, ΓΣ Πανηπειρωτικός – Έβρος

Συνέχεια με την 18η αγωνιστική στην 
Α’ και την 16η στην Β’ Κατηγορία το 
Σαββατοκύριακο 19-20 Μαρτίου στην 
ΕΠΣ Έβρου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα σε κάθε κα-
τηγορία:

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ
18η ΑΓΏΝΙΣΤΙΚΗ 
Σάββατο 19/3, Ώρα 15:30
Γήπεδο Μαΐστρου: ΑΟ Μαΐστρου – Ορέ-
στης Ορεστιάδας
 Γήπεδο Φερών: Θράκη Φερών – Εθνι-
κός 
Γήπεδο Νεοχωρίου: ΑΟ Νεοχωρίου – 
Ένωση Οινόης
Κυριακή 20/3, Ώρα 15:30
Γήπεδο Δραγάνας: Ιπποκράτης– Ατρό-
μητος Άβαντα
 Γήπεδο Σοφικού: ΑΕ Διδυμοτείχου – 
Έβρος Σουφλίου
 Γήπεδο Καστανεών: Άρδας Καστανε-
ών – Ποντιακός 

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ – 
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
16η ΑΓΏΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 19/3, Ώρα 15:30

Γήπεδο Ριζίων: ΠΑΕ Ριζίων – Ηρακλής 
Σαγήνης
Κυριακή 20/3, Ώρα 11:00
 Γήπεδο Χειμωνίου: Διγενής Ακρίτας 
Σάκκου – Δόξα Ορεστιάδας
Κυριακή 20/3, Ώρα 15:30
Γήπεδο Νέας Βύσσας: Ακρίτας Νέας 
Βύσσας – Ομόνοια Φυλακίου
Γήπεδο Λεπτής: Αετός Λεπτής – Ατρό-
μητος Ασπρονερίου
Ρεπό: Ακρίτας Ορμενίου

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ – 
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
16η ΑΓΏΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 19/3, Ώρα 15:30
Γήπεδο Άνθειας: Νίκη Άνθειας 1959 – 
ΑΟ Αρίστεινου
Γήπεδο Αγνάντιας: Αλεξανδρούπολης 
– ΑΟ Καππαδοκών
Κυριακή 20/3, Ώρα 11:00
Γήπεδο Μ. Αετών: ΑΟ Μάκρης – Νί-
κη Απαλού
Κυριακή 20/3, Ώρα 15:30
Γήπεδο Δαδιάς: Ακρίτας Δαδιάς – Αθλη-
τική Ένωση Κορνοφωλιάς Λυκόφης
Γήπεδο Νέας Χηλής: ΑΕ Νέας Χηλής – 
ΑΟ Δορίσκου

Χωρίς βαθμούς επέστρεψαν από 
την ∆ράμα οι Μεικτές του Έβρου

Ήττες από την ΕΠΣ Χαλκιδικής 
στην Δράμα γνώρισαν οι Μεικτές 
της ΕΠΣ Έβρου στην 6η αγωνιστι-
κή του πρωταθλήματος προεπιλο-
γής εθνικών ομάδων. Στο ματς των 
Κ15 η ΕΠΣ Χαλκιδικής επικράτησε 
1-0 χάρη σε γκολ του Κεμαλάι στο 
10'. Με την ήττα αυτή, ο Έβρος ψά-
χνει ένα θαύμα για πρόκριση στην 
επόμενη φάση, με μία αγωνιστική 
να απομένει.

Σύνθεση Έβρου (Αραμπατζής-Λα-
μπίδης): Πίτσκος, Δαρούσης, Αρα-
μπατζής (62' Βεζάσης), Τζαμπάζης, 
Γκίρδας, Τσιτλαΐδης Α. (67' Μπεδι-
νάκης), Ραμαδάνογλου, Γκιουρτζί-
δης, Τσιτλαΐδης Ι. (41' Κώστογλου), 
Μπαζούκης (62' Ντουμανάκης), Χα-
τζόπουλος.

Στα Κ17 η Χαλκιδική επικράτησε 
4-2. Για τους Εβρίτες σκόραραν οι 
Πορτοκαλίδης και Καλαϊτζίδης. Για 
τους νικητές σκόραρα οι Κουτρου-
μανης (29'), Τσιφτσάκης (38') και 
Σιαφλάκης (63' και 73'). Με αυτό 
το αποτέλεσμα ο Έβρος είναι τελευ-
ταίος με 3 βαθμούς.

Σύνθεση Έβρου (Αραμπατζής-
Λαμπίδης): Νταντάκας (80' Ντόας), 
Παρονιάν, Ουζουνάκης, Δαλάτσης, 
Γιαννακίδης, Δαρούσης (80' Σπα-
νός), Μακρίδης, Καλαϊτζίδης, Αλμε-
τίδης, Πορτοκαλίδης (80' Μπατζά-
κας), Χρυσόπουλος (80' Πιστιάλκας).

ΕΠΣ Έβρου: Το πρόγραμμα 
του Σαββατοκύριακου σε 
όλες τις Κατηγορίες

Τον Φιλαθλ. Λάρισας 
υποδέχεται η Νίκη στην 
Α2 γυναικών
Pre League Ανδρών: Τον πρωταθλητή Πηγάσο 
υποδέχεται ο Άθλος Ορεστ

Σάββατο 19/3/2022
Παραλίας, 18.00, ΑΟ Καλαμάτα 80 
- ΑΕΚ Αθηνών
Σκύδρας, 18.00, ΦΕΣ Αριστοτέλης 
- ΑΣ Κέρκης
«Ν. Σαμαράς», 18.00, ΑΣ Άθλος - Πή-
γασος Πολίχνης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Πήγασος Πολίχνης 20
2. Καλαμάτα ’80 17
3. Κέρκης Σάμου 14
4. Αριστοτέλης Σκύδρας 13
5. Άθλος Ορεστιάδας 11
6. ΑΕΚ 3
Τον Φιλαθλ. Λάρισας υποδέχεται η 
Νίκη

Α2 Γυναικών - Β’ Ζώνη-Γ’  
Όμιλος
Σάββατο 19/3/2022

«Μ.Παρασκευόπουλος», 16.00, ΓΣΓ 
Νίκη - Φιλαθλ. Λαρισαϊκός,
Διαιτητές: Μαργαριτίδης - Γκοβάτσος
ΔΑΚ Ασβεστοχωρίου, 18.00, ΜΑΣ 
Νέα Γενιά - ΦΓΣ Πρέβεζας,
Διαιτητές: Παπακοσμάς – Παπαδο-
πούλου Χρ.
Α2 Γυναικών - Β’ Ζώνη-Δ’  Όμιλος
Σάββατο, 19/3/2022,
Κατσιμίδου, 15.00, ΑΣ Ασκληπιός - 
ΑΟ Καβάλα,
Διαιτητές: Βήτας - Χλωρός
1ου Γυμν. Λάρισας, 17.00, ΕΑ Λαρί-
σης - ΠΑΣ Ίκαρος Έδεσσας,
Διαιτητές:  Παρασκευάς - Σκορδαρά
Αγριάς, 18.00, ΑΣ Αργώ Βόλου - Φοί-
νικας Αλεξ/λης,
Διαιτητές: Κατσιούλης - Χουλιαρό-
πουλος
ΕΑΚ Σταυρούπολης, 18.00, ΕΟ Σταυ-
ρούπολης - ΑΣ Γαία Δράμας,

Νίκη για τον Εθνικό επί του Ίκαρου Έδεσσας
Παραμένει πρώτος και αήττητος 
στην άχαρη διαδικασία των πλέι 
άουτ

ΕΚΑΣΑΜΑΘ: Το πλήρες 
πρόγραμμα της Β’ φάσης 
στο ανδρικό πρωτάθλημα 
Αρχίζουν οι μάχες για Φέρες, Εθνικό, Ολυμπιάδα

Έγινε γνωστό από την ΕΚΑΣΑΜΑΘ 
το πρόγραμμα της Β’ φάσης στο πρω-
τάθλημα Ανδρών.

Η δράση αρχίζει το Σάββατο 19 
Μαρτίου, ο δεύτερος αγώνας θα δι-
εξαχθεί στις 26 Μαρτίου, ενώ θυμί-
ζουμε ότι η πρόκριση θα κριθεί στις 
2 νίκες. Εφόσον χρειαστεί σε κάποιο 
ζευγάρι τρίτο ματς εκείνο θα διεξα-
χθεί στις 2 Απρίλη.

Αναλυτικά:

1ος Αγώνας
Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α γ ώ ν α ς
19/03/2022 1900 ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤΑ-
ΜΟΥΔΙΩΝ ΜΠΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΓΣ 
ΣΕΡΡΕΣ 2017
19/03/2022 1700 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ ΣΙΔ – ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 
ΑΛΕΞ
19/03/2022 1500 ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟ-
ΤΑΜΟΥΔΙΩΝ ΣΑΚ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΜΓΣ 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ
19/03/2022 1700 ΦΕΡΩΝ ΓΑΣ ΘΥ-
ΕΛΛΑ ΦΕΡΩΝ – ΑΕ ΣΕΡΡΕΣ

2ος Αγώνας

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α γ ώ ν α ς
26/03/2022 1700 ΣΕΡΡΩΝ ΟΜΟ-
ΝΟΙΑΣ ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 2017 – ΜΠΑΣ 
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ
26/03/2022 2000 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΛΕΞ – ΑΓΣ ΡΟΥ-
ΠΕΛ ΣΙΔ
27/03/2022 2000 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ – ΣΑΚ ΑΣΤΕΡΑΣ
27/03/2022 1700 ΣΕΡΡΩΝ ΟΜΟ-
ΝΟΙΑΣ ΑΕ ΣΕΡΡΕΣ – ΓΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 
ΦΕΡΩΝ

3ος Αγώνας (ΕΦΟΣΟΝ 
ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ)
Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α γ ώ ν α ς
02/04/2022 1700 ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤΑ-
ΜΟΥΔΙΩΝ ΜΠΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΓΣ 
ΣΕΡΡΕΣ 2017
02/04/2022 1700 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΑΓΣ ΡΟΥΠΕΛ ΣΙΔ – ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 
ΑΛΕΞ
03/04/2022 1700 ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟ-
ΤΑΜΟΥΔΙΩΝ ΣΑΚ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΜΓΣ 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ
02/04/2022 1700 ΦΕΡΩΝ ΓΑΣ ΘΥ-
ΕΛΛΑ ΦΕΡΩΝ – ΑΕ ΣΕΡΡΕΣ

ΣΥΝΕΧΊΖΕΤΑΊ Η ΔΡΑΣΗ ΣΕ Α΄ΚΑΊ 
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ           

Χωρίς βαθμούς επέστρεψαν από την Δράμα οι 
Μεικτές του Έβρου



Η ΓΝΩΜΗ
18  ΜΑΡΤΙΟΥ 202212    

 SUDoKU

9 5 7

2 7 4 8

9 7 3 2

7 8 6

7 2

7 6 5

6 3 8 4

4 5 8 1

8 3 6

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.74)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.64)

4 8 5 7 3 1 9 2 6
7 1 3 9 6 2 5 8 4
9 6 2 4 8 5 7 3 1
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8 5 6 2 9 3 4 1 7
3 4 9 5 1 7 8 6 2
1 2 7 8 4 6 3 9 5
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)
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6 7 4 1 8

1 7 3 9

9 8

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.58)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Θαμπός, σκοτεινός — Κι αυτά… βγαί-
νουν στη φόρα.
2. Επιβαρύνει… όλους τους λογαριασμούς 
— Και τέτοια ψηφοδέλτια βγαίνουν από 
κάλπη — Εντός θέματος… αυτά.
3. Αρχικά που… ασφαλίζουν — Πόλη της 
Υεμένης — Κόντρα στον άνεμο.
4. Η Ακαδημία της Αθήνας — Λέγεται η 
ηθοποιός Μπράγκα.
5. "Βάρβαρο" άθλημα — Μόδα απ' τα… πα-
λιά — Βελγική λουτρόπολη.
6. Ο πατέρας του Ιάσονα — Μετρημένα 
με ακρίβεια.
7. Ασύμφωνη… νότα — … Πάντσα: ο υπηρέ-
της του Δον Κιχώτη — Συνοδεύει τη… σάρα.
8. … Νταμ: ναός του Παρισιού — Όπερα 
του Βέρντι — Ταινία χωρίς… ήχο.
9. Η "Ανθρώπινη δουλεία" έργο του — Στιλ-
πνό ύφασμα — Ακέραια, πλήρης.
10. Στις πολυκατοικίες πολλοί, εδώ ένας — 
Χαϊδεμένη… Ουρανία.
11. Θαυματουργό… κεφάλι — Φίρμα μικρο-
ϋπολογιστών — Χέλμουτ…: παλιός, Γερμα-
νός καγκελάριος.
12. Μουσικό όργανο — Ευχή εκφράζει.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Στη βόρεια Αμερική δύο φίλοι μέσα στην βρο-

χή περπατούσαν για να φτάσουν στο αμάξι τους. 

Μετά από 10 λεπτά περπάτημα έφτασαν, μπήκαν 

μέσα και άρχισαν να γελούν αφού είχαν πιει 10 

μπύρες στη σειρά.

Σε μια στιγμή ένας Ινδιάνος τους χτύπησε το τζά-

μι. Εκείνοι τρομαγμένοι άνοιξαν το παράθυρο και 

τον ρώτησαν τι ήθελε.

Ο Ινδιάνος τους ρώτησε αν έχουν ένα τσιγάρο.

Εκείνοι του δώσανε κι έφυγε. Αφού έβαλαν μπρος 

μετά από 20 χλμ. ξανά ο ίδιος Ινδιάνος τους ξανα-

χτύπησε το τζάμι. Τον ξαναρώτησαν τι ήθελε και 

τους ρώτησε αν έχουν φωτιά εκείνοι πάλι τρομαγ-

μένοι του έδωσαν.

Αφού ξαναέβαλαν μπρος μετά από 40χλμ. τους 

ξαναχτυπά το τζάμι ο Ινδιάνος και τους λέει:

- "Μήπως θέλετε βοήθεια να σας βγάλω από 

την λάσπη;" 

                         * * * * * *

                        

 Ένας άντρας διηγείται στο γιατρό του ένα τρο-

μερό εφιάλτη που είχε δει:

-Με κυνηγούσαν πέντε άντρες για να με σκοτώ-

σουν μέσα στη νύχτα. Έτρεχα για

να ξεφύγω, αλλά όλο και πλησίαζαν. ξαφνικά, 

βλέπω μια πόρτα από μια

μακριά. Κάτι έλεγε, αλλά δεν μπορούσα να το 

διαβάσω, γιατί ήταν με πολύ

μικρά γράμματα. Έσπρωχνα την πόρτα, έσπρω-

χνα, αλλά τίποτα. Με πλησίασαν οι

άντρες. Ευτυχώς, τότε ξύπνησα αλλά σας λέω, 

ήταν τρομερός εφιάλτης.

-Το βλέπω. Και τι έλεγε η πόρτα;

-Παρακαλώ έλξατε.

Συστατικά 
• 1 φλ.τσ. βούτυρο, λιωμένο
• 3 φλ.τσ. αλεύρι
• 70 γρ. ζάχαρη
• 1 πρέζα αλάτι
• 40 γρ. κονιάκ
• 1 κρόκο αυγού
• 1 κ.γλ. Μπέικιν πάουντερ
• Ξύσμα λεμονιού
• 2 φλ.τσ. μαρμελάδα βατόμουρο

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Αρχικά, κοσκινίζουμε το αλεύρι, το Μπέικιν πά-

ουντερ και το αλάτι.
• Ρίχνουμε το βούτυρο, τον κρόκο, τη ζάχαρη, το 

ξύσμα και το κονιάκ.
• Στην συνέχεια, ζυμώνουμε με γρήγορες κινήσεις.
• Χωρίζουμε την ζύμη στα 2. 

• Στρώνουμε την μισή σε ταρτιέρα ή ταψάκι, κό
• βουμε 1 κομμάτι ζύμη και το πλάθουμε κορδόνι.
• Έπειτα, το τοποθετούμε γύρω-γύρω (ενώνοντας 

με νερό ή ασπράδι) και γεμίζουμε την ζύμη με 
μαρμελάδα.

• Πλάθουμε λεπτά κορδόνια και σταυρωτά τα στρώ-
νουμε πάνω στην πάστα φλώρα.

• Τέλος, ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου για 
40 λεπτά, να ροδίσει.

• Καλή απόλαυση!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Η πιο απλή πάστα φλώρα 
με μαρμελάδα βατόμουρο

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Τόπος που δεν τον πιάνει ο ήλιος (ουδ.) — 
Όποιος κάνει… σωπαίνει.
2. Λέγεται και σερμαγιά — Μπουφάν που χρη-
σιμοποιούν κι οι χιονοδρόμοι.
3. Πρόσταγμα και για… καπετάνιο — Κράτη με 
κοινά σύνορα.
4. Ομόηχα φωνήεντα — Βοηθητική πάσα στο 
μπάσκετ — Άγριο… Ουέστ.
5. Παλιός, Γάλλος τενόρος — Μ' αυτό το όνομα 
έμεινε στην ιστορία ο Τσάρλι Τσάπλιν.
6. Αδελφός και συνεργάτης του Μωυσή — Βαλ-
κανική δυναστεία.
7. … Φρανσίσκο: πόλη των Η.Π.Α. — Είδος τυ-
ριού — Πληθυντικός άρθρου (ουδ.).
8. Καλλιτεχνικό επιτελείο (ξ.λ.) — … Νεβάδα: 
οροσειρά της Ισπανίας.
9. Πάλι… αρχαίων — Λεγόταν ο ηθοποιός και 
σκηνοθέτης Γουέλς — Σε στρατιωτικό παράγ-
γελμα ακούγεται.
10. Προβλέπω, σκέφτομαι από πριν — Θυμί-
ζει… Τσανακλίδου.
11. … Μπερντ: "λευκός" θρύλος του ΝΒΑ — Με-
ταφορικά το μεγάλο πλήθος.
12. Μέρη του βραχίονα κιθάρας — Διπλό… κά-
νει γρήγορα.
13. Ταινία του Πολάνσκι — Και γενεθλίων γίνε-
ται — Περιεχόμενο… φορτίου.
14. Ειδικότητα… τρακαδόρων — Κοινή ονομα-
σία του Ναυπλίου.
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Στην Κωνσταντινούπολη 
βρέθηκε την Κυριακή ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης, όπου γευμά-
τισε με τον Τούρκο ομόλογό 
του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 
Μάλιστα, οι δύο πρωθυπουρ-
γοί έφαγαν έναν χαλβά με τα 
στραγάλια, όπως αποκάλυψε 
η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ.

«Σύμβολο ο χαλβάς» έγρα-
ψε στον τίτλο της η εφημερίδα 

και συνοδεύτηκε από μια φω-
τογραφία του Άκη Πετρετζίκη.  

Μάλιστα, μετά την πρό-
κληση που δέχθηκε να φτιά-
ξει τον χαλβά ο σεφ από τους 
παρουσιαστές της εκπομπής 
«Σήμερα», Μαρία Αναστασο-
πούλου και Δημήτρη Οικονό-
μου, η σύζυγος του Τούρκου 
προέδρου, Εμινέ, έστειλε μέ-
σω της τουρκικής προεδρίας 

βίντεο στην ομάδα του Άκη Πε-
τρετζίκη με τη δική της συντα-
γή. Αξίζει να σημειωθεί πως ο 
Άκης Πετρετζίκης κοινοποίησε 
στο Instagram την περιβόη-
τη συνταγή και έγραψε: «Ε... 
ένας χαμούλης έγινε! Αυτός 
είναι ο περιβόητος χαλβάς με 
στραγάλια που όλοι ψάχνετε 
σήμερα!».

… που θα 
ήθελαν να είναι 
στη θέση της

Η  Εριέττα Κούρκουλου Λά-
τση σε πολύ λίγο καιρό θα κρα-
τά στην αγκαλιά της τον γιο της, 
όμως, δεν ξεχνά τον αγώνα που 
χρειάστηκε να δώσει για να βρε-
θεί στο σημείο να μπορεί να μοι-
ράζεται στιγμές της καθημερινό-
τητάς της από την εγκυμοσύνη 
της, αλλά και τις εικόνες της με 
την κοιλιά της να μεγαλώνει κα-
θώς οι αναρτήσεις διαδέχονται 
η μία την άλλη.

«Εσύ, που τόσο καιρό παλεύ-
εις με την υπογονιμότητα και 
θέλεις όσο τίποτα στον κόσμο 
να γίνεις μανούλα, είναι δυνα-

τόν να μην χαίρεσαι με την ανα-
κοίνωση της εγκυμοσύνης της 
κολλητής σου, ή την όψη της 
όμορφης κοιλίτσας μιας γνω-
στής influencer που ακολουθείς 
στο instagram; Είναι δυνατόν, 
εσύ, να στεναχωριέσαι και να 
απογοητεύεσαι στο άκουσμα 
του θαύματος της δημιουργί-
ας μίας νέας ζωής; Είσαι κακός 
άνθρωπος δεν εξηγείται αλλιώς! 
Σωστά; ΛΑΘΟΣ!», έγραψε στον 
προσωπικό της λογαριασμό στο 
Instagram, η Εριέττα Κούρκου-
λου Λάτση.

Η κόρη του Νίκου Κούρκου-

λου και της Μαριάννας Λάτση 
συνέχισε γράφοντας το αυτο-
νόητο, περί των συναισθημά-
των. Είναι ανθρώπινα κι είναι 
πολλά. «Δεν είσαι κακός άν-
θρωπος! Είσαι απλά… άνθρω-
πος. Είναι απολύτως λογικό να 
πονάς, αντί να χαίρεσαι. Είναι 
απολύτως λογικό να αναρω-
τιέσαι γιατί δεν είσαι εσύ αυτή 
η γυναίκα… γιατί δεν είναι δική 
σου η ανακοίνωση αυτή; «Δεν 
είσαι μόνη. Αποδέξου τα συναι-
σθήματά σου… μοιράσου τα! Οι 
άνθρωποι που σε αγαπούν, θα 
καταλάβουν».

Η Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση 
μιλά σε όλες τις γυναίκες 

«Αυτοί που 
με έθαψαν δεν 

αναθεώρησαν ποτέ… 
πληγώθηκα»

Στην εκπομπή Στούντιο 4 φιλοξε-
νήθηκε ο Εβρίτης ηθοποιός Ρένος Χα-
ραλαμπίδης το απόγευμα της Τετάρτης 
(16-03). Μεταξύ άλλων, μίλησε για τους 
γονείς του. «Είχα την τύχη να έρχομαι 
από μια πολύ ωραία οικογένεια με γο-
νείς που με στήριξαν. Ήξερα ότι υπάρ-
χει ένα κρεβάτι για να κοιμηθώ και ένα 
πιάτο για να φάω. Αυτό δεν είναι λίγο. 
Και επίσης δεν είχα ψυχικό βάρος από 
τους γονείς μου. Οι γονείς μου είδαν 
από την αρχή ότι ήμουν παθιασμένος 
καλλιτέχνης αλλά σοβαρός. Έφερα λε-
φτά στο σπίτι με το καλημέρα. Έπαιξα 
στην τηλεόραση και στο θέατρο. Ήμουν 
πάντα ένα σοβαρό παιδί, σιωπηλό αλλά 
χαρούμενο. Δεν υπήρξα σπουδαίος μα-

θητής εκτός από της Πανελλήνιες όπου 
το τερμάτισα και ήμουν εξαιρετικός και 
πέρασα στο Παιδαγωγικό».

Ο ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων 
για την πορεία του στο χώρο, τις αρνη-
τικές κριτικές αλλά και για τα λάθη του. 
«Έχω κάνει λάθη. Δεν θα έπαιρνα πολύ 
σοβαρά τις κριτικές. Εγώ εμφανίστηκα 
στον κινηματογράφο ως σκηνοθέτης, 
δημιουργός στα 25-26 μου, τότε που 
στην Ελλάδα υπήρχαν πέντε εφημερί-
δες και πέντε περιοδικά. Σε θάβανε οι 
εφημερίδες και γινόσουν ρεζίλι στο πα-
νελλήνιο», είπε και συνέχισε: «Δέχτηκα 
σφοδρή κριτική ως νέος, αλλά οφείλω 
να ομολογήσω ότι ήμουν και πολύ προ-
κλητικός. Με την πρώτη ταινία είχα βγει 

στο φεστιβάλ Θεσσαλο-
νίκης και είχα δηλώσει 
“Αντίο παλιόκοσμε”. 
Έτσι νόμιζα εγώ και 
όρμηξε ο παλιός κό-
σμος και άρχισε να… 
δέρνει. Αλλά όταν 
σηκώνεις το λάβα-
ρο της επανάστα-
σης, θα δώσεις και θα 
φας», είπε. Αυτοί που με 
θάψανε δεν μίλησαν ποτέ. 
Ένας δεν βγήκε να αναθεωρήσει. 
Να πει, ρε παιδί μου, μήπως δεν ήταν 
έτσι; Ήμουν πολύ νέος και πληγώθηκα. 
Είναι σαν ερωτικές απογοητεύσεις της 
εφηβείας», συμπλήρωσε.

Ρένος Χαραλαμπίδης: «Έρχομαι από μια πολύ 
ωραία οικογένεια με γονείς που με στήριξαν»

Φωτιές άνα-
ψε ξανά ο Thomas 
Markle, ο πατέρας 
της Meghan Markle 
τόσο στην κόρη του 
όσο και στην οικογέ-
νειά της. Αυτή τη φο-
ρά ο Thomas δημι-
ούργησε το δικό του 
κανάλι στο Youtube 
παρέα με τον κολ-
λητό του φίλο Karl 
Larsen ο οποίος εί-
ναι φωτογράφος στο 
επάγγελμα.

Ο Thomas κρα-
τώντας μπροστά του 
το βιβλίο Finding 
Freedom, τη βιογρα-
φία της κόρης του 
και του Harry μετά 
την παραίτηση από τα royal κα-
θήκοντα, εξήγησε πως αν η με-
γαλύτερη κόρη του Samantha 
κινηθεί τελικά κατά της Meghan, 
θα βρεθεί στο πλευρό της 57χρο-
νης και θα την στηρίξει.

Όταν ο συνδημιουργός του βί-
ντεο ρωτά τον Thomas αν θα κα-
ταθέσει κατά της Meghan στο δι-

καστήριο εκείνος απαντά πως θα 
το κάνει με χαρά και πως περι-
μένει εδώ και τέσσερα χρόνια να 
συναντήσει την κόρη του στη δι-
καστική αίθουσα μαζί με τον κοκ-
κινοτρίχη σύζυγό της, τον οποίο 
δεν έχει δει ποτέ από κοντά.  

Η ετεροθαλής αδερφή της 
Meghan, προτίθεται να τη μη-

νύσει διεκδικώντας 75.000 δο-
λάρια με αφορμή τα σχόλια της 
Meghan στην περσινή συνέντευ-
ξη με την Oprah, σχόλια τα οποία 
η ετεροθαλής αδερφή της δού-
κισσας του Sussex τα θεωρεί κα-
μπάνια μίσους και εξόντωσης του 
πατέρα τους.

 

Έξαλλη η Meghan Markle με τη νέα 
επίθεση του πατέρα της στον Harry 

Άκης Πετρετζίκης: Η Εμινέ Ερντογάν 
του έστειλε τη συνταγή του χαλβά!

ShowBiz

Είναι το 
γλυκό που έφαγαν 
Μητσοτάκης και 

Ερντογάν στο δείπνο 
τους

Το βίντεο που 
έβαλε «φωτιά»

«Σχεδόν 2 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν εξοριστεί μέσα στη χώρα τους, πολλοί είναι 
παγιδευμένοι, χωρίς βοήθεια. Αν δεν τελειώσει ο πόλεμος, τα παιδιά θα πληρώσουν το 

υψηλότερο τίμημα - σε τραύματα, χαμένες παιδικές ηλικίες και διαλυμένες ζωές. » 
Anjelina Jolie Ηθοποιός – Ειδική απεσταλμένη ΟΗΕ  
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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

ΑΣΤΗΡ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
Λ. Δημοκρατίας 280  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 83000

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ALEXANDER
2ο χιλ. Αλεξ/πολης - Χιλής
Τηλέφωνο :  25510 89055

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΛΚΥΩΝ
Μουδανιών 1  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 23593

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΚ
Λ. Δημοκρατίας 458  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 28607

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Μαλγάρων 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551081455

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΩΚΕΑΝΙΣ  
Κ. Παλαιολόγου 20  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551028830

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΛΩΤΙΝΗ 
Αγ. Παρασκευής 1  •  Διχ/χο 
Τηλέφωνο :  2553023400

ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε  •  Αλευροβιομηχανία
Τ.Θ. 1104  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551026259

ΚΥΚΛΩΠΑΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ Α.Ε. 
11ο χλμ  Αλεξ/πολης - Μάκρης -  Τ.Θ. 
317 Τηλέφωνο : 2551071271

ΕΠΑΠ ΑΕ  •  Βιομηχανία Αναψυκτικών
Λεπτή Ορεστιάδος 
Τηλέφωνο : 25520 81180

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ
Παραγωγή Επεξεργασία Γάλακτος
Τ.Θ. 49   Διδ/χο •  Τηλέφωνο : 25530 20020

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.
Εμπόριο Αεριούχων Ποτών
11ο χλμ  Αλεξ/πολης - Συνόρων
Τηλέφωνο : 2551051285

ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.
Βιομηχανία Αλλαντικών 
ΤΘ. 148  Β.Ι.Π.Ε. Άβαντος  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551081742-1

ΠΡΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Ν. Χιλή •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551039005

ΣΤΑΦΥΛΑΣ Β. & ΥΙΟΙ - ΓΩΝΙΑΔΗΣ Μ. ΟΕ
Λ. Δημοκρατίας 448  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 81230 & 61500

Καύσιμα

ΚΟΜΗΤΗΣ ΔΟΞΑΚΗΣ  
Θέρμανση - Κλιματισμός
Δ. Σολωμού 6  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551033133

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ GAS A.E.
Προμύθεια Φυσικού Αερίου
Λ. Κηφισίας  209  •  Μαρούσι
Τηλέφωνο :  2106141130

Φωτοβολταϊκά
Ενέργεια

Ακίνητα

ΧΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 
Κτηματομεσιτικό Γραφείο 
Ειρήνης 32  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  :  25510 38991

Ξενοδοχεία

ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ 
4ο χιλ Αλεξ/πολης - Χιλής  •  Τ.Θ 19 
Τηλέφωνο : 25510 89100

ΚΑΦΈ ΜΠΑΡ "ΔΕΛΦΊΝΙ" 
1ο χλμ Αλεξ/πολης - Χιλής
Τηλέφωνο : 2551087200 

Καφέ
Εστίαση

ART GALLERY CAFE
Σκρα 4  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  :  2551081220

ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΣΙΜΟΣ 
Λ. Δημοκρατίας 27   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551034645

Μηχανές
Ποδήλατα

Γερανοί

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Πλ. Ελευθερίας 3  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 36645

Εμπόριο

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Α.Ε  •  Εμπόριο Εισαγωγές
6ο χλμ. Αλεξ/πολης  - Φερών
Τηλέφωνο : 25510 45250

ΑΦΟΙ ΑΥΓΙΔΗ Ο.Ε.Ε. 
Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 9  •  Διδ/χο  
Τηλέφωνο : 2553022489

ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Εμπόριο 
Δίκαια Έβρου

ΘΥΓ. ΧΑΡ. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εμπόριο Μεταχ. Αυτοκινήτων
3ο χλμ  Αλεξ/πολης  - Φερών
Τηλέφωνο : 2551026329

ΜΑΥΡΗΣ Α.Ε  •  Καλλυντικά - Ενδύματα
14ης ΜΑΙΟΥ 30 Β  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551023685

ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  •  Μεταξωτά
Βασ. Γεωργίου 199   •  Σουφλί  
Τηλέφωνο :  25540 22371

ΛΥΜΠΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Βιολογικά Προϊόντα
Αν. Θράκης 98  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :   25510 29716

ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΓΛΟΥ Α.Ε  •  Σπούπερ Μάρκετ
Κων/πόλεως 173 • Ορεστιάδα
 Τηλέφωνο :   2552022993

ΣΑΛΓΚΑΜΗΣ Σ. & ΥΙΟΙ ΟΕΕ
Αρτοποιεία - Ζαχαροπλαστική  
Λ. Δημοκρατίας 49  •  Αλεξ/πλη
 Τηλέφωνο :   2551024825

Tρόφημα
Ποτά

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επεξεργασία Ξυλείας
Φυλάκιο  •  Κυπρίνος
Τηλέφωνο : 2552095493

Ξυλεία

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε 
Βιομηχανία Ξύλου
Σωκράτη Οικονόμου 34 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 89810

ΓΛΥΣΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών
Ανδρονίκου 66  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 84111

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Κωλλέτη 2    •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 25510 34604

''ΑΝΟΔΟΣ" ΠΡΑΣΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Ι. Καβύρη & Π. Φωτίου 75   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551020660

"ΟΡΟΣΗΜΟ"  ΡΟΥΦΟΣ Ε & ΣΙΑ
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Αν. Θράκης 52 & 14ης Μαΐου • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 23523

Φροντιστήρια

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ "ΕΞΕΛΙΞΗ"
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Ι. Δραγούμη 32   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551305123

ΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ 
Ι. Καβύρη 42   •  Αλεξ/πολη  
τηλ: 25510 22123

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

POLYMEDICAL
Καραγκιοζίδης Β & Ξιωτίδης Β ΟΕ 
Λ. Δημοκρατίας 386   •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο :  25510 81914

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
Χατζησωτηρίου Ανατολικής Θράκης 47 (ένα-
ντι ΙΚΑ) ✆25510 27333

ΦΕΡΕΣ 
Καψίδου Δημοκρίτου 28✆2555024096

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Γιουρτσόγλου Χρήστος Βενιζέλου 9 
✆2553022922

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Τσιάτσιου - Γκεντσίδη Δήμητρα Αδριανου-
πόλεως 152 ✆2552025800

Κόψτε τη φόρα στις πλέον ανεπιθύμητες 
κυρίες, τις κατσαρίδες, εύκολα, φυσικά και 
οικονομικά.

Η άνοιξη έχει μπει για τα καλά, η θερμο-
κρασία ανεβαίνει και μαζί κάνουν επίσημα τις 
πρώτες δημόσιες εμφανίσεις τους οι κατσα-
ρίδες. Για να κόψετε τον αέρα σε αυτούς τους 
μικρούς, μισητούς εχθρούς, σας προτείνουμε 3 
φυσικούς τρόπους που θα βάλουν τέλος στις 
επιδρομές που σχεδιάζουν εντός των τειχών 
του σπιτιού σας.

Αμμωνία και λαχτάρα
Η έντονη και χαρακτηριστική οσμή της αμ-

μωνίας ρίχνει -κυριολεκτικά- πόρτα στις κατσα-
ρίδες μιας και οι μικρές ανεπιθύμητες κυρίες 
την απεχθάνονται. Πώς μπορείτε να τη χρησι-
μοποιήσετε αυτή την αδυναμία τους προς όφε-

λός σας; Απλά διαλύστε 2 φλ. αμμωνία σε ένα 
κουβά νερό και αδειάστε τον στο νεροχύτη.

Επαναπαυτείτε στις δάφνες (σας)
Μπορεί εσείς να λατρεύετε τη μυρωδιά 

τους και να λατρεύετε τη νοστιμιά που προ-
σθέτει στα φαγητά σας, αλλά οι κατσαρίδες 
νιώθουν μάλλον το αντίθετο για τα δαφνό-
φυλλα. Επομένως, για να ανακόψετε πιθανές 
εισβολές τους δεν έχετε παρά να απλώσετε 
μερικά φύλλα στα ντουλάπια της κουζίνας και 
του μπάνιου, καθώς και στις μπαλκονόπορτές 
σας και να σφουγγαρίσετε το σπίτι σας με λίγο 
νερό στο οποίο θα έχετε προηγουμένως ρίξει 
μερικά δαφνόφυλλα. Εναλλακτικά, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε σκόρδο ή φέτες αγγουριού 
τα οποία απεχθάνονται εξίσου οι κατσαρίδες.

Σόδα, η μαγ(ειρ)ική
Πέρα από δυνατό καθαριστικό, απωθεί 

αποτελεσματικά τις κατσαρίδες. Φτιάξτε, λοι-
πόν, το δικό σας σπιτικό εντομοκτόνο, ανακα-
τεύοντας μαγειρική σόδα με ζάχαρη άχνη. Στη 
συνέχεια, βάλτε το μείγμα σε φύλλα μαρουλιού 
και τοποθετήστε τα σε όλα τα πιθανά σημεία 
επιδρομών. Αν και αυτές οι δύο ουσίες είναι 
θανατηφόρες για τις κατσαρίδες, η μικρή Τε-
ρέζα και οι φίλες της δύσκολα αντιστέκονται 
σε αυτή τη μοιραία λιχουδιά.

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

Ημέρα του Φροντιστή
Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Το σημερινό Εξάγωνο Ήλιου-
Πλούτωνα, θα σε γλιτώσει σίγου-
ρα, από δύσκολες καταστάσεις! 
Είναι βέβαιο, πως θα αισθανθείς 
πως έχεις έναν προστάτη άγγελο 
στο πλάι σου σήμερα, φίλε Κριέ! 

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, η σημερινή ημέ-
ρα, θα σου προσφέρει θετικές και 
χαρμόσυνες αλλαγές, που καιρό 
επιθυμούσες, λόγω του Εξάγω-
νου Ήλιου-Πλούτωνα! Επιπλέον, 
θα έχεις χαρές και επιτυχίες!

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, έχεις την δυνατότητα 
σήμερα, να επωφεληθείς αποκα-
λύπτοντας παρασκηνιακές δράσεις, 
μυστικά και ψέματα που σε αφο-
ρούν! Εκμεταλλεύσου την ενισχυ-
μένη σου διορατικότητα και σοφία! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, σήμερα θα μπο-
ρέσεις να κατακτήσεις υψηλούς και 
σπουδαίους στόχους, με το Εξά-
γωνο Ήλιου-Πλούτωνα! Θέματα 
εξωτερικού, ταξιδιών, συγγενικών 
σχέσεων, σπουδών και εκπαίδευ-
σης ευνοούνται ιδιαίτερα!
 
ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα, τα παλαιά σου προ-
βλήματα και βάρη, λαμβάνουν 
επιτέλους τέλος, με το Εξάγωνο 
Ήλιου-Πλούτωνα! Θα βρεις λύσεις 
σε αρκετά από τα θέματα που σε 
απασχολούσαν και ανανεώνεσαι 
ψυχολογικά και συναισθηματικά!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Το σημερινό Εξάγωνο Ήλιου-
Πλούτωνα, ευνοεί ιδιαίτερα τον 
τομέα των διαπροσωπικών σχέ-
σεων! Μπορείς να αναμένεις νέες 
σημαντικές γνωριμίες που ανανε-
ώνουν την καθημερινότητα σου!
 
ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, η σημερινή ημέρα εί-
ναι η κατάλληλη για να τακτοποι-
ήσεις εκκρεμότητες, υποχρεώσεις 
και πρακτικά θέματα της καθημε-
ρινότητας, με το Εξάγωνο Ήλιου-
Πλούτωνα! Αισθάνεσαι ανανεωμέ-
νος, δυνατός, αναζωογονημένος 
και ιδιαίτερα ικανός!
 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Σήμερα, θα έχεις πολλές ευκαιρί-
ες σε θέματα που αφορούν παιδιά, 
δημιουργικές δράσεις και ασχολί-
ες, όπως και για στιγμές διασκέδα-
σης, αγαπητέ Σκορπιέ, με το Εξά-
γωνο Ήλιου-Πλούτωνα!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Το σημερινό Εξάγωνο Ήλιου-
Πλούτωνα, είναι απόλυτα εποι-
κοδομητικό και θετικό για εσένα, 
αρκεί να το εκμεταλλευτείς με έξυ-
πνο τρόπο, φίλε Τοξότη! Να ακο-
λουθείς την διαίσθηση σου, όμως 
ταυτόχρονα και την λογική σου! 

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Η σημερινή ημέρα είναι απόλυτα 
θετική για εσένα, αγαπητέ Αιγόκε-
ρε! Έχεις αρκετή τύχη επικοινωνι-
ακά, λόγω του Εξάγωνου Ήλιου-
Πλούτωνα! Άπειρες οι ευκαιρίες 
που θα έχεις τώρα, ώστε να εκ-
πληρώσεις σπουδαίους στόχους!  
 
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, σήμερα θα έχεις αυ-
τοπεποίθηση και ισχυρή εμπιστο-
σύνη στον εαυτό και τις δυνάμεις 
σου, με την βοήθεια του Εξάγωνου 
Ήλιου-Πλούτωνα! 

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, εκμεταλλεύσου όσο 
πιο πολύ μπορείς, το Εξάγωνο 
Ήλιου-Πλούτωνα σήμερα! Άρπαξε 
τις ευκαιρίες που θα σου δοθούν, 
σε όλους τους σημαντικούς τομείς 
της ζωής σου! Αλλάζεις ριζικά ό,τι 
σε ενοχλεί και ό,τι βάζει εμπόδια 
στους στόχους και τα σχέδια σου!

Επέτειοι

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

3 φυσικοί τρόποι για 

να ξεφορτωθείτε τις 

κατσαρίδες για πάντα
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Κείμενο: Μύριαμ 
Παρασκευοπούλου
 (Local Music Alert

Παρακολουθώ τα νέα. Παρακο-
λουθώ την ιστορία να επαναλαμβά-
νεται ολοένα και πιο αδίστακτα, αφού 
όπως φαίνεται η ανθρωπότητα δεν 
μαθαίνει από τα λάθη της. Παρακο-
λουθώ τους σύγχρονους μου. Μια 
γενιά γεμάτη άγχος, στρες, παγιδευ-
μένη στον λαβύρινθο της μεγάλης 
εικόνας, των ενοχικών σκέψεων και 
των πρέπει. Πολύ δύσκολες οι τελευ-
ταίες ημέρες. Καταιγισμός σεναρίων, 
συνομωσιών, στρατηγικών, για μια 
ανθρωπότητα που προσπαθεί σαν νε-
ογέννητο να βρει τα βήματά της ξανά. 
Σηκώνομαι απότομα και ψάχνω νευ-
ρικά τα κλειδιά μου μέσα στην τσάντα 
με σκοπό να μπω στο magic bus όσο 
πιο γρήγορα γίνεται.

Ξαφνικά απόλυτη ησυχία στο μυα-
λό και μια βαθιά ανάσα μειώνει τους 
παλμούς της καρδιάς. Αυτή τη φο-
ρά το soundtrack στο magic bus  
soundtrack είναι το “Someone Like 
You”, το νέο κομμάτι του Bengoa! 
Ήχος που σε παίρνει από το χέρι για 
να σε οδηγήσει σε μια βαθιά συνει-
δητή εξερεύνηση της αγάπης για τον 
εαυτό σου. Trip-hop ρυθμός σε τέλεια 
αναλογία με την αισθαντική μπασο-
γραμμή και την εθιστική τρομπέτα 
του Νικόλα Σιδερίδη.

Τα  “αέρινα” φωνητικά και οι στίχοι 
της Valia διατηρούν το γήινο στοιχείο 
σε ένα καθόλα υπερβατικό αποτέλε-
σμα. Το κομμάτι πραγματεύεται τον 
ίδιο τον άνθρωπο, την εικόνα που έχει 
πρωτίστως ο ίδιος για τον εαυτό του, 
την αγάπη και τη φροντίδα που του 
οφείλει “a priori”. Όσο η μελωδία με 
παρασύρει και οι στίχοι γίνονται πολύ 

προσωπικοί, νοητά συνδιαλέγομαι με 
τον Bengoa:

Γιατί έχουμε μάθει να 
απορρίπτουμε πρώτοι τους 
εαυτούς μας;

Διότι δεν αγκαλιάζουμε με ανιδι-
οτελή αγάπη τις αποτυχίες μας. Δεν 
καταλαβαίνουμε ότι τα προβλήματα 
ξεκινούν ακριβώς όταν αυτή η απόρ-
ριψη γίνει πραγματικότητα, δεν κα-
ταλαβαίνουμε ότι και η αποτυχία εί-
μαστε εμείς και ότι κάποιες φορές 
τα πράγματα γίνονται χειροτέρα πριν 
αρχίσουν να βελτιώνονται. 

Είμαστε ανυπόμονοι και απαιτούμε 
στιγμιαίες αλλαγές, θέλουμε να φτά-
σουμε στον στόχο χωρίς να ακολου-
θήσουμε τη διαδικασία. Πρέπει να 
βλέπουμε με αγάπη τις στιγμές που 
τα πάμε καλά, αλλά και τις στιγμές 
που όχι και τόσο. Τις στιγμές αποτυ-
χίας αλλά και επιτυχίας. Χωρίς όρους. 
Τότε ίσως ξεκινήσει η μεταμόρφωση, 
η ολοκλήρωση, όταν αποδεχτούμε 
τον εαυτό μας σε όλα του τα σημεία.

Πώς αλληλοεπιδρούν οι 
αντανακλάσεις των σκέψεων 
μας στην κοινωνία ;

Ώχ, μεγάλο θέμα. Νομίζω ότι συμ-
βαίνει το αντίστροφο πλέον στις μέ-
ρες μας, είναι σε τόσο μεγάλο βαθμό 
καθοδηγουμένη η σκέψη μας, τόσο 
εμπορευματοποιημένη, που η κοινω-
νία αντανακλάται στις σκέψεις μας, 
πάρα οι σκέψεις σε αυτήν. Και όταν 
ίσως ξεφύγεις, επιλέγεις σχεδόν πά-
ντα ένα παραμύθι, τις ιστορίες, τους 
εύηχους τίτλους αντί για την αλή-
θεια. Γι’ αυτό και κατά τη γνώμη μου 
η ανθρωπότητα υποφέρει και αγω-
νίζεται για τα αυτονόητα, διότι δια-

λέγει να σκεφτεί την πλάνη πάρα να 
κάνει ένα βήμα προς την κατανόηση, 
έτσι ώστε πραγματικά να γίνει η κοι-
νωνία μια αντανάκλαση του εσωτε-
ρικού μας κόσμου.

Αγαπάμε ή μισούμε κομμάτια 
του εαυτού μας στους άλλους;

Αγαπάμε τον εαυτό μας, οπουδή-
ποτε.

Είναι η αγάπη η ύψιστη τροφή 
για την ψυχή μας;

Είναι.

Είμαστε οι σούπερ ήρωες της 
ζωής μας;

Είμαστε, και αν δεν είμαστε, μπο-
ρούμε να γίνουμε. Ήρωας δεν γεν-
νιέσαι, γίνεσαι.

Το clip που συνοδεύει το κομμάτι 
και στο οποίο πρωταγωνιστεί η Έλλη 
Τρίγγου, τη σκηνοθεσία έχει επιμελη-
θεί, ο Bengoa. Αληθινό, άμεσο, γεμά-
το από αυτό που εμείς τα σύγχρονα 
όντα προσπαθούμε διακαώς να δια-

χειριστούμε. Την αγάπη για τον εαυτό 
μας. Και εν τέλει την πιο ανιδιοτελή 
μορφή αγάπης.

Το “Someone Like You” είναι ο 
προπομπός από μια σειρά singles του 
Bengoa τα οποία οδηγούν στο ολο-
κληρωμένο άλμπουμ του καλλιτέχνη 

“Music For Your Red Parts”, το οποίο 
θα κυκλοφορήσει στις 8 Απριλίου από 
τη SAOS RECORDS. Μέχρι τότε πάρε 
βαθιά ανάσα, αγκάλιασε τον εαυτό 
σου και απόλαυσε το “Someone Like 
You” ανεύθυνα. Μόνο καλό κάνει!
Πηγή: elculture.gr

«Πρέπει να βλέπουμε με αγάπη τις στιγμές 
αποτυχίας αλλά και επιτυχίας μας»

“SOMEONE LIKE YOU”, ΤΟ ΝΕΟ 
ΚΟΜΜΑΤΊ ΤΟΥ BENGOA!    

Ο ήχος του Εβρίτη μουσικού σε παίρνει από το 
χέρι για να σε οδηγήσει σε μια βαθιά συνειδητή 
εξερεύνηση της αγάπης για τον εαυτό σου

Ο Bengoa, κατα κόσμον Στάθης Καριπίδης, είναι Εβρίτης μουσι-
κός, παραγωγός, συνθέτης και DJ με έδρα την Αθήνα. Οι επιρροές 
του αντλούνται από ένα μεγάλο φάσμα της ηλεκτρονικής μουσικής, 
όπως Ambient, Techno, House,Hip-Ηop, Τrip-Ηop αλλά και την Jazz 
και Funk, οι οποίες τον οδήγησαν να καθιερώσει ένα πολύπλευρο και 
ταυτόχρονα, μοναδικό, προσωπικό στυλ. 

Είναι ευρέως γνωστός για τις Ηouse παραγωγές και DJ set του, 
αλλά πλέον εξερευνά και εναλλακτικές προσεγγίσεις στον ηλεκτρονι-
κό ήχο του, γράφοντας στίχους και χρησιμοποιώντας φυσικά όργανα.

 Όντας απόφοιτος σχολής κινηματογράφου, σκηνοθετεί επίσης τα 
βίντεο που συνοδεύουν τη μουσική του. Είναι ιδιοκτήτης των δισκο-
γραφικών εταιρειών B2 Recordings και Saos Records, που λειτουρ-
γούν ως πλατφόρμες για τις πολυποίκιλες παραγωγές του, δίνοντας 
παράλληλα βήμα σε διεθνείς και εγχώριους καλλιτέχνες.

Info

Η Ομάδα Εθελοντών Αλε-
ξανδρούπολης μαζί με το 
Δικηγορικό Σύλλογο Αλε-
ξανδρούπολης διοργανώ-
νουν εθελοντική αιμοδο-
σία στην Αλεξανδρούπολη. 
Συγκεκριμένα η εθελοντι-
κή αιμοδοσία θα πραγμα-
τοποιηθεί ημέρα Σάββατο 
19 Μαρτίου 2022 και ώρα 
8.30 με 13.00 στο Νομαρ-

χείο στην Αλεξανδρούπο-
λη. Η αιμοδοσία θα είναι 
αφιερωμένη στη μνήμη του 
αείμνηστου Γεώργιου Ανα-
στασόπουλου που έφυγε 
πρόωρα από τη ζωή

Δίνουμε αίμα. Δίνουμε 
ζωή.

Γιατί ποτέ η ανάγκη δεν 
ήταν τόσο μεγάλη…

Για να δώσεις αίμα χρει-

άζεται:
Να είσαι 18-65 ετών
Να έχεις πάρει ένα ελα-

φρύ γεύμα πριν την αιμο-
δοσία

Να έχεις κοιμηθεί τουλά-
χιστον 5 ώρες

Να αναφέρεις τυχόν 
ασθένειες και φάρμακα που 
λαμβάνεις στο γιατρό της 
αιμοδοσίας

Εάν έχεις κάνει τατουάζ 
να έχουν παρέλθει 4 μήνες

Απαραίτητο το ΑΜΚΑ – 
Ταυτότητα

Αιμοδοσία στην 
Αλεξανδρούπολη το 
Σάββατο στο Νομαρχείο 
Εις μνήμην του δικηγόρου 
Γεωργίου Αναστασόπουλου


