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Ζαμπούκης προς εταιρεία αερίου: 
Ασφαλτοστρώστε τη Λεωφ. 

Δημοκρατίας για την παρέλαση
Επιστολή Δημάρχου ενόψει του εορτασμού της επετείου της 

25ης Μαρτίου. Η Περιφερειακή Ενότητα Εβρου εξέδωσε 
ανακοίνωση για το πρόγραμμα εορτασμού

▶ 8

Διαμαρτυρία 
εστιακών φοιτητών 
Αλεξανδρούπολης

Ανακοίνωση για συνθήκες 
διαβίωσης σε χώρους που 

φιλοξενούνται

▶ 11

Επιχείρησε να 
μεταφέρει 19 
πιστόλια και 

ναρκωτικά από την 
Τουρκία

Σύλληψη αλλοδαπού 
στην περιοχή Γεμιστής 

Έβρου

▶ 11

Δυσαρέσκεια για τα «ημίμετρα» 
κατά της ακρίβειας

Σούπερ μάρκετ: «Προπολεμικές» αυξήσεις τιμών έως 17% σε 15 
ημέρες ! Γκαρά: «Με  Μητσοτάκη οι πολίτες θα πουν το ψωμί-

ψωμάκι» - Μαλτέζος: «Ανίκανα τα μέτρα για ανάσχεση της φτώχειας» 
- Βενζινοπώλες: «Η ενίσχυση δεν είναι ούτε σταγόνα στον ωκεανό». 

Εξαλλοι οι επιχειρηματίες εστίασης
▶  6, 7

▶ 5
Ταινία μικρού μήκους Ταινία μικρού μήκους 
για την έμφυλη βία από για την έμφυλη βία από 
μαθητές του 4ου Γυμνασίου μαθητές του 4ου Γυμνασίου 

άμπωτη πρόσφερε πρωτόγνωρες άμπωτη πρόσφερε πρωτόγνωρες 
εικόνες από τη θάλασσα της εικόνες από τη θάλασσα της 
ΑλεξανδρούποληςΑλεξανδρούπολης

Handelsblatt: Ανησυχούν οι 
ΗΠΑ για το ενδεχόμενο να πάρει 

το λιμάνι μας ο Ιβάν Σαββίδης

Τι αναφέρει δημοσίευμα της γερμανικής 
εφημερίδας , τη στιγμή που για τις ΗΠΑ το 
λιμάνι του Εβρου έχει στρατηγική σημασία

▶ 5

Θλίψη στην κοινωνία της 
Αλεξανδρούπολης για το χαμό 

του Βύρωνα Καζακίδη 

▶ 9

▶  3  3

▶ 7

Στις κάλπες οι έμποροι 
της Αλεξανδρούπολης

● Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ο Εμπορικός σύλλογος 

● Επικεφαλής του ενιαίου ψηφοδελτίου ο νυν Αντιπρόεδρος Βασίλης Κασαπίδης

● Κατά 50% ανανεωμένη η λίστα των υποψηφίων

● Η ΓΝΩΜΗ δημοσιεύει όλα τα ονόματα των μελών του που διεκδικούν ψήφο

● Δια ζώσης, αλλά και μέσω mail η ψηφοφορία ▶ 4
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1800
Υπογράφεται ανάμεσα στη Ρω-
σία και την Τουρκία η Συνθήκη 
της Κωνσταντινούπολης, με την 
οποία ιδρύεται η Πολιτεία των 
Επτά Ενωμένων Νήσων (Επτά-
νησα), το πρώτο ελληνικό κράτος 
μετά την Άλωση. Το νεοσύστατο 
κράτος θα είναι ανεξάρτητο, με 
εγγυητή της ανεξαρτησίας του 
τη Ρωσία, αλλά φόρου υποτελές 
στο σουλτάνο.

1821
Οι έλληνες επαναστάτες κατα-
λαμβάνουν τα Καλάβρυτα. Θεω-
ρείται η πρώτη πολεμική πράξη 
του Αγώνα στην Πελοπόννησο.

1847
Ο ζωγράφος Γ. Κ. Μιχαήλ ολο-
κληρώνει τον πίνακά του «Εμπρη-
σμός της Οθωμανικής Φρεγάτας 
εις Γέροντα». Ο πίνακας βρίσκε-
ται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
(Παλαιά Βουλή).

1935
Η Περσία μετονομάζεται επισή-
μως σε Ιράν (Η χώρα των Αρίων).

1952
25.000 άνθρωποι παρακολου-
θούν την πρώτη Rock & Roll συ-
ναυλία στο Κλίβελαντ του Οχάιο.

1960
Η Σφαγή του Σάρπβιλ: Η αστυνο-
μία της ρατσιστικής Νοτίου Αφρι-
κής, του Απαρτχάιντ και των φυ-
λετικών διακρίσεων, πνίγει στο 
αίμα ειρηνική διαδήλωση μαύρων 
φοιτητών. Από τα πυρά των αστυ-
νομικών σκοτώνονται 69 διαδη-
λωτές και τραυματίζονται 180. 
Με αφορμή το τραγικό αυτό γε-
γονός, ο ΟΗΕ θα ανακηρύξει την 
21η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέ-
ρα για την Εξάλειψη των Φυλετι-
κών Διακρίσεων

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1920
Μανώλης Χιώτης, έλληνας λαϊ-
κός συνθέτης και δεξιοτέχνης του 
μπουζουκιού. (Θαν. 21/3/1970)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1988
Πάτρικ Στέπτοου, βρετανός ιατρι-
κός ερευνητής, που μαζί με τον 
συνάδελφό του Ρόμπερτ Έντου-
αρτς τελειοποίησαν τη μέθοδο 
της εξωσωματικής γονιμοποίη-
σης. (Γεν. 9/6/1913)

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...7

3...9

Ανατολή - 06:19
Δύση - 18:29

5...10

2...8

Νέα κυκλοφοριακή μελέτη τι αλλάζει στην 
Αλεξανδρούπολη

Εγκρίθηκε με ευθεία πλειοψηφία από το Δημο-
τικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης η Α’ φάση της 
νέας κυκλοφοριακής μελέτης την οποία παρουσί-
ασαν οι δύο επιστήμονες που εδώ και περίπου 1,5 
χρόνο έχουν αναλάβει την εκπόνησή της. Παρά τις 
αντιδράσεις για έλλειψη πρότερης ενημέρωσης,, οι 
δύο μελετητές, κα Διαμαντίδου και κ. Βόσκογλου, 
προχώρησαν σε μία αρκετά αναλυτική παρουσία-
ση της μελέτης, με αναφορές τόσο στην υφιστάμε-
νη κατάσταση, όσο και στη φιλοσοφία των εναλ-
λακτικών σεναρίων, με πιο ήπιες ή πιο δυναμικές 
παρεμβάσεις, για την επίλυση των προβλημάτων 
και τη δημιουργία μίας πόλης ασφαλούς, φιλικής, 
λειτουργικής

 Συγκρίνοντας τα στοιχεία της κυκλοφοριακής 
μελέτης του 2000, με τα σημερινά, προκύπτει το 
συμπέρασμα ότι ελάχιστα είναι αυτά που έχουν αλ-
λάξει στην Αλεξανδρούπολη. Η α’ φάση της εγκρί-
θηκε κατά πλειοψηφία, με 4 ψήφους κατά από τους 
συμβούλους της Λαϊκής Συσπείρωσης

20
ΜΑΡ
2015

5
4
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Η Ρουμανική συνοριακή αστυνομία με τη βοήθεια πολιτών έχουν μετατρέψει την πεζογέφυρα που 
συνδέει την Ουκρανία με την Ρουμανία στο Sighetu marmației, σε μια γέφυρα "παιχνιδιών". Κάθε 
παιδί που έρχεται από την Ουκρανία μπορεί να παίρνει ένα παιχνίδι.

Οι Ρώσοι έχουν καταλά-
βει το 33% του ουκρανικού 
εδάφους. Η Ουκρανική αντί-
σταση είναι μεγάλη. Η άμυνα 
μέσα στις πόλεις είναι πραγ-
ματικά θαυμαστή… Οι Ρώ-
σοι εφαρμόζουν ως τακτική 
την στρατιωτική περικύκλω-
ση και την πείνα.

Ι. ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.

Είπαν

Οι πρόδρομοι δείκτες για τον 
τουρισμό δεν έχουν αλλά-
ξει λόγω του πολέμου στην 
Ουκρανία. Γίνονται επαφές 
με τουριστικές αγορές που 
έχουν μεγάλο ενδιαφέρον 
για την Ελλάδα, όπως το Ισ-
ραήλ ενώ υπάρχουν επαφές 
με εναλλακτικές αγορές που 
μπορούν να κάνουν την δι-
αφορά.

Σ. ΖΑΧΑΡΑΚΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

Σε ένα εντυπωσιακό φυσικό φαι-
νόμενο βρέθηκαν μπροστά οι Αλεξαν-
δρουπολίτες που σήμερα έκαναν την 
βόλτα τους στις παραλίες της περιο-
χής. Η άμπωτη έκανε τη στάθμη της 
θάλασσας να υποχωρήσει και ξεσκέ-
πασε εικόνες του βυθού, με το νερό 
να υποχωρεί αρκετά μέτρα. Η εικόνα 
αυτή προκάλεσε την περιέργεια πολ-
λών αλλά το φυσικό αυτό φαινόμενο, 
χαρακτηρίζεται ως συνηθισμένο κάθε 
χρόνο τέτοια εποχή.

«Πρόκειται για αστρο-
νομικό κι όχι μετεωρο-
λογικό φαινόμενο», ανα-
φέρει χαρακτηριστικά ο 
καθηγητής διαχείρισης 
φυσικών καταστροφών 
του Πανεπιστημίου Αθη-
νών, Ευθύμιος Λέκκας, 
για το φαινόμενο της 
άμπωτης. Πρόκειται για 
μετακίνηση θαλασσίων 
μαζών λόγω της έλξης 
των πλανητών και της 
θέσης του ήλιου, συ-
μπλήρωσε.

Για την άμπωτη, το φαινόμενο 
υποχώρησης της θάλασσας, και πού 
οφείλεται έχει μιλήσει και ο γενικός 
γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, 
Χρήστος Ζερεφός. «Οι ελκτικές δυνά-
μεις από τη σελήνη και τον ήλιο, όταν 
βρεθούν σε ίδια ευθεία, λίγο πριν από 
την πανσέληνο, συμβαίνει αυτό το σπά-
νιο φαινόμενο της αμπώτιδος, που θα 
ακολουθηθεί από την πλημμυρίδα. Εί-
ναι αστρονομικό φαινόμενο».

Γ.Π.

Η άμπωτη πρόσφερε εντυπωσιακές εικόνες 
από τη θάλασσα της Αλεξανδρούπολης

Εμπνευσμένα “ηχηρά” μηνύματα στα σκαλιά 
του Δημοτικού Σχολείου Μαΐστρου

Σινέ -πρόταση
Η δυστυχώς επίκαιρη ταινία "Quo 

Vadis, Aida?" της Jasmila Zbanic, προ-
βάλλεται στο Cosmote tv. Βασισμένη σε 
πραγματικά γεγονότα, διαδραματίζεται το 
καλοκαίρι του 1995, κατά τη διάρκεια της 
πολιορκίας της Σρεμπρένιτσα στη Βοσνία 
από τον στρατό της Σερβίας. Η Άιντα ερ-
γάζεται ως διερμηνέας για τις δυνάμεις 
των Ηνωμένων Εθνών που βρίσκονται 
στην περιοχή για τη διατήρηση της ει-

ρήνης. Καθώς ο κλοιός πολιορκίας της 
πόλης σφίγγει η Άιντα θα πρέπει να πά-
ρει αποφάσεις ζωής και θανάτου για τον 
εαυτό της και την οικογένειά της. Εξαι-
ρετικές ερμηνείες και ασφυκτική πλοκή 
για το φριχτό έγκλημα στη Σρεμπρένιτσα. 
Μια τραγική ιστορία για το τι μπορεί να 
κάνει άνθρωπος σε άνθρωπο. Και για το 
τι συνεχίζει να κάνει ακόμη και σήμερα.

Κ.Η.

Εντυπωσιακή η ιδέα του Συλλόγου 
Γονέων Κηδεμόνων Μαΐστρου να το-
ποθετήσουν αυτοκόλλητα στα σκαλιά 
του κτιρίου, με εκφράσεις και θέματα 
εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Στο Δημοτικό Σχολείο Μαΐστρου οι 
σκάλες ντύθηκαν με όμορφα μηνύμα-
τα για να θυμίζουν καθημερινά στους 
μικρούς τους φίλους τις αληθινές αξί-
ες και τους απλούς αλ-
λά βασικούς κανόνες του 
σχολείου. Τα παιδιά ανε-
βαίνοντας τα σκαλοπά-
τια, έχουν την ευκαιρία 
να βλέπουν τα θετικά 
αυτά μηνύματα και να 
προσπαθούν να τα κά-
νουν πράξη.

“Σ’ αυτό το σχολείο, 
μαθαίνουμε να αγαπά-
με, να είμαστε αληθινοί 
φίλοι, να είμαστε πάντα 
χαρούμενοι, να δίνουμε 
2η ευκαιρία σε όλους, να 
λέμε συγνώμη, να λέμε 
ένα μεγάλο ΟΧΙ σε κάθε 

είδους βία, να κάνουμε λάθη, να σεβό-
μαστε ο ένας τον άλλο, να είμαστε αλη-
θινοί γράφει η μία σκάλα του σχολείου 
μας…που είναι μακράν η πιο όμορφη 
και ενδιαφέρουσα σκάλα του οικισμού 
μας” αναφέρει στο μήνυμά του ο πρό-
εδρος της Κοινότητας Αλεξανδρούπο-
λης Γιάννης Ναϊτίδης .

Γ.Π.

Ταλαιπώργια
Το μέλος της Επιτροπής των ειδικών 

του υπουργείου Υγείας, καθηγητής στο 
Τμήμα Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ια-
τρικής Σχολής στο ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκί-
νης, έδωσε το στίγμα των προθέσεων κυ-
βέρνησης και επιστημόνων για το επόμενο 
στάδιο της πανδημίας και την επιστροφή 
στην κανονικότητα.

Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στην πο-
ρεία της Covid στην Ελλάδα, σημείωσε 
πως το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα κα-
ταργηθεί όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα.

«Είναι μια πιθανότητα (50%) να μην 
έχουμε το Covid pass για τους χώρους 
της εστίασης».

Το σκεπτικό των ειδικών, σύμφωνα με 
τα όσα είπε στην ΕΡΤ ο κ. Μαγιορκίνης, 
είναι ότι «δεν υπάρχει πιθανότητα να μη-
δενιστούν τα κρούσματα». Ε, όσο να πεις, 
επειδή εκείνη την περίοδο (κοίτα συμπτώ-
σεις!) αρχίζουν να καταφτάνουν και οι 
πρώτοι τουρίστες, πού να κάθεσαι τώρα 
να ελέγχεις πιστοποιητικά... Άσε τον κόσμο 
να φάει και να πιει ελεύθερα...

Κ.Η.
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Της Κικής Ηπειρώτου
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέ-

γει την Τρίτη 22 και την Τετάρτη 23 
Μαρτίου ο Εμπορικός Σύλλογος Αλε-
ξανδρούπολης. Επικεφαλής στο ενι-
αίο ψηφοδέλτιο, το οποίο είναι ανα-
νεωμένο κατά 50%, θα είναι ο νυν 
Αντιπρόεδρος Βασίλης Κασαπίδης, (ο 
οποίος επίσης χρειάζεται σταυρό), ενώ 
η ψηφοφορία θα είναι υβριδική, δηλα-
δή θα μπορεί το κάθε μέλος  να ψηφί-
σει είτε δια ζώσης, είτε ηλεκτρονικά.

Από τους 18 υποψήφιους του 
Εμπορικού Συλλόγου, οι 9 είναι ήδη 
μέλη στο ΔΣ, ενώ οι άλλοι 9 συμμε-
τέχουν για πρώτη φορά. Συνολικά, το 
ΔΣ του Συλλόγου απαρτίζεται από 15 
μέλη και η θητεία του είναι τριετής. 
Στις προηγούμενες εκλογές, είχαν ψη-
φίσει περίπου 450 επαγγελματίες, με 
την εκτίμηση, αλλά και την ευχή του 
υποψήφιου προέδρου Βασίλη Κασαπί-
δη ότι και αυτή τη φορά η συμμετοχή 
θα είναι πολύ ικανοποιητική. Εξάλλου, 
όπως επισημαίνει, η περίοδος που δι-
ανύουμε είναι κρίσιμη και η συμμετοχή 
όλων, ώστε να εκπροσωπηθούν στο 
νέο ΔΣ είναι πολύ σημαντική. 

Σε ό,τι αφορά την τριετία που προ-
ηγήθηκε, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, κυ-
ρίως κατά τα δύο τελευταία χρόνια με 
την πανδημία. «Παρά το γεγονός ότι 
δεν υπήρχε δυνατότητα για δια ζώ-

σης συνεδριάσεις, ήμαστε όλοι συ-
ντονισμένοι και ασκούσαμε σχεδόν 
επί καθημερινής βάσης πιέσεις προς 
τα συναρμόδια υπουργεία και τις αρ-
μόδιες αρχές για την στήριξη των επι-
χειρήσεων. Με την εμπειρία που έχω 
και προσωπικά, ως ενεργό μέλος στο 
ΔΣ, αλλά και με τον αέρα και την όρε-
ξη των νεότερων, πιστεύω ότι είναι 
ο καλύτερος συνδυασμός, ώστε να 
αντιμετωπίσουμε την επόμενη τριε-
τία, κατά την οποία, πιστεύω ότι θα 
χρειαστεί να επιδείξουμε πυγμή και 
να ασκήσουμε πιέσεις για τις διεκδι-
κήσεις μας».

Η διαδικασία των εκλογών
Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξαν-

δρούπολης δίνει τη δυνατότητα στα 
μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο μη-
τρώο του να ψηφίσουν είτε με τη φυ-
σική τους παρουσία, είτε μέσω email.

Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή 
στην ψήφο δια ζώσης, τα μέλη θα 
μπορούν να προσέρχονται στον 4ο 
όροφο του Επιμελητηρίου Έβρου, 
στα γραφεία του Συλλόγου, όπου 
οι κάλπες ανοίγουν την Τρίτη 22/3 
στις 13.30 (θα έχει προηγηθεί στον 
ίδιο χώρο η γενική συνέλευση εκλο-
γών) και θα μείνουν ανοικτές ως τις 
22.00. Ακολούθως, την Τετάρτη 23/3 
θα μπορούν να προσέρχονται για να 

ψηφίζουν από τις 8.00 το πρωί ως τις 
19.00 το απόγευμα.

Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική 
ψήφο, όποια μέλη έχουν καταχωρη-
μένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου, την Τρίτη 22/3, στις 13.30 
ακριβώς, θα τους αποσταλεί ένα προ-
σωποποιημένο link, στο οποίο, ανοί-
γοντάς το, θα μπορούν να ψηφίσουν, 
οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν, μέχρι 
τις 7 το απόγευμα της Τετάρτης. 

Σύμφωνα με τον κ. Κασαπίδη, η 
εταιρεία που έχει αναλάβει την οργά-
νωση και διεκπεραίωση των εκλογών 
διασφαλίζει απόλυτα τη διαφάνεια 
της διαδικασίας, καθώς, όποιος ψη-
φίζει είτε δια ζώσης είτε ηλεκτρονικά, 
διαγράφεται αυτομάτως από τη λίστα 

των ψηφοφόρων, με αποτέλεσμα να 
μην μπορεί να ψηφίσει δεύτερη φορά. 

Οι υποψήφιοι με το «Ενωμένο 
Εμπόριο»

1.  Αλατζιάς Χρήστος του Κυριάκου
2.  Αραμπατζάκη Χρυσή του Πασχάλη
3.  Γεωργιάδης Νικόλαος του Ηλία
4.  Γιαγλής Αντώνιος του Ιωάννη
5.  Γιάκατης Θεόδωρος του Ελευθε-
ρίου
6.  Καραγκιαβούρης Σταύρος του 
Κωνσταντίνου
7.  Κασαπίδης Βασίλειος του Από-
στολου
8.  Κεκές Ιωάννης του Χρήστου
9.  Κόκκινος Κυριάκος του Μαυρουδή

10.  Κουρμπανιάν Βίβιαν (Βαρτάν) 
του Σουκιά
11.  Κουρτίδης Γεώργιος του Μιχαήλ
12.  Μανουηλίδης Ευάγγελος του Θε-
ολόγου
13.  Νικολαϊδης Μιχαήλ του Πολυ-
χρόνη
14.  Ξανθίδης Αλέξανδρος του Ανα-
στασίου
15.  Ουσταμπασίδης Παναγιώτης του 
Σπύρου
16.  Παπαϊωάννου Παναγιώτης (Πά-
νος) του Ιωάννη
17.  Τραζέρας Βασίλειος του Κων-
σταντίνου
18.  Τσολακίδης Κυριάκος του Κων-
σταντίνου

Νέο ΔΣ εκλέγει ο Εμπορικός 
Σύλλογος Αλεξανδρούπολης

ΕΠΙΚΕΦΑΛΉΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 
ΨΉΦΟΔΕΛΤΙΟΥ Ο ΝΥΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΒΑΣΙΛΉΣ ΚΑΣΑΠΙΔΉΣ – ΚΑΤΑ 50% 
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΉ Ή ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΉΦΙΩΝ 
                               
Δια ζώσης, αλλά και μέσω mail η ψηφοφορία

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυ-
χία και μεγάλη συμμετοχή αγροτών 
της περιοχής μας, παρουσία και της 
Γ. Γραμματέως του ΥΠΑΤ, η Εσπερί-
δα  με θέμα «Βιώσιμη και ποιοτική 
καλλιέργεια βαμβακιού: Η πορεία της 
στην Ευρωπαϊκή Αγορά μέσω της νέ-
ας ΚΑΠ» που συνδιοργανώθηκε από 
τον Δήμο Αλε-
ξανδρούπολης 
και τη Διεπαγ-
γελματική Οργά-
νωση Βάμβακος, 
στις 16.03.2022 
στις Φέρες.

Το υψηλό επί-
πεδο των ομιλη-
τών συνδυαστι-
κά με την άριστη 
γνώση του αντι-
κειμένου, έδωσαν 
τη δυνατότητα 

στους αγρότες να ενημερωθούν για 
την καλλιέργεια του βαμβακιού,  για 
τις λύσεις που προτείνονται στο πλαί-
σιο της ορθολογικής διαχείρισης, για 
τη νέα ΚΑΠ, για τα επενδυτικά προ-
γράμματα, τα χρηματοδοτικά εργαλεία 
και τις προοπτικές ενόψει της νέας 
καλλιεργητικής περιόδου. 

Η αθρόα συμμετοχή και παρου-
σία κυρίως νέων αγροτών, μας υπο-
χρεώνει να συνεχίσουμε παρόμοιες 
εκδηλώσεις και για άλλα αγροτικά 
προϊόντα. 

Με μεγάλη επιτυχία και 
συμμετοχή αγροτών

Εδέησαν τελικά οι ελληνικές αρ-
χές να προχωρήσουν στον απεγκλω-
βισμό των προσφύγων, μεταξύ των 
οποίων επτά ανήλικοι, που παρέμε-
ναν εδώ και έξι μέρες σε νησίδα του 
Έβρου και πλέον έχουν μεταφερθεί 
στο αστυνομικό τμήμα.

Κατόπιν εντολής άνδρες της ΕΚΑΚ 
πραγματοποίησαν την επιχείρηση το 
πρωί της Παρασκευής, την ημέρα δη-
λαδή που εξέπνεε η προθεσμία που 
δίνει το Ευρωδικαστήριο σε μια κυ-
βέρνηση να απαντήσει και να δώσει 
πληροφορίες για την τύχη των προ-
σφύγων.

Μέχρι χθες οι ελληνικές αρχές 
υποτίθεται ότι δεν είχαν καταφέρει 
να εντοπίσουν τους πρόσφυγες, πα-
ρά το γεγονός ότι διέθεταν το γεω-
γραφικό στίγμα τους και ότι υπήρχαν 
δημοσιοποιημένα βίντεο που έδειχναν 
την συγκεκριμένη περιοχή.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου είχε δώσει 
εντολή στην κυβέρνηση να κρατήσει 
στην Ελλάδα τους περίπου 30 Σύρους 
που βρίσκονταν εγκλωβισμένοι εγκρί-
νοντας άμεσα την αίτηση ασφαλιστι-
κών μέτρων που υπέβαλε η Ευγενία 
Κουνιάκη, δικηγόρος της οργάνωσης 
HumanRights360, με τη στήριξη της 
οργάνωσης Ελληνικό Συμβούλιο για 
τους Πρόσφυγες.

Παραμένει η ανάγκη διεξαγωγής 
ανεξάρτητης και διαφανούς έρευνας 
για τις συλλήψεις και τη διαφαινόμε-
νη απόπειρα επαναπροώθησής τους 
στην Τουρκία, όπου έχει βγει απόφα-

ση απέλασης σε βάρος του και ως εκ 
τούτου κινδυνεύουν να καταλήξουν 
στη Συρία.

Όπως έγραψε πρόσφατα η «Εφ.
Συν.», οι ίδιοι ανέφεραν ότι ένα τε-
τράχρονο παιδί αγνοείται από το Σάβ-
βατο, όταν έπεσε στον Εβρο κατά τη 
διάρκεια της μεταφοράς τους στη 
νησίδα από κουκουλοφόρους κομά-
ντο, στους οποίους τους παρέδωσε 
η Ελληνική Αστυνομία, που τους είχε 
συλλάβει την Παρασκευή και τους εί-
χε κρατήσει σε απροσδιόριστο χώρο.
Πηγή efsyn 

Απεγκλώβισαν τελικά τους 
πρόσφυγες από νησίδα του Έβρου  
Παρέμεναν εδώ και 
έξι μέρες και πλέον 
έχουν μεταφερθεί στο 
αστυνομικό τμήμα.

Oλοκληρώθηκε η 
εσπερίδα για τη βιώσιμη 
και ποιοτική καλλιέργεια 
βαμβακιού, στις Φέρες



Η ΓΝΩΜΗ
21  ΜΑΡΤΙΟΥ  2022 ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

Στην επικείμενη ιδιωτικο-
ποίηση του Οργανισμού Λι-
μένος Αλεξανδρούπολης 
(ΟΛΑ) αναφέρεται δημοσίευ-
μα της γερμανικής εφημερί-
δας Handelsblatt, το οποίο 
σε μεγάλο βαθμό έχει αναπα-
ραχθεί και σε δημοσίευμα της 
Deutsche Welle.

Το δημοσίευμα αναφέρε-
ται στη διάθεση του 67% των 
μετοχών του ΟΛΑ και στο γε-
γονός ότι ανάμεσα στους εν-
διαφερόμενους διεκδικητές εί-
ναι και ο Οργανισμός Λιμένος 
Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).

Μόνο που σχεδόν το 72% 
του ΟΛΘ ανήκει στην Belterra 
Investments Ltd, εταιρεία 
συμφερόντων του Ιβάν Σαβ-

βίδη, τον οποίο η γερμανι-
κή εφημερίδα περιγράφει ως 
«Ρώσο ολιγάρχη» που είναι 
«κοντά στον Πούτιν».

Το δημοσίευμα εξηγεί την 
αμερικανική ανησυχία για το 
ενδεχόμενο να είναι ο Ιβάν 
Σαββίδης ο πλειοδότης, στη 
βάση της ιδιαίτερης σημασίας 
που έχει για τις ΗΠΑ η Αλεξαν-
δρούπολη.

Για τις ΗΠΑ το λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης έχει στρα-
τηγική σημασία που έχει ανα-
δειχτεί από τον πόλεμο στην 
Ουκρανία. Οχήματα και εξο-
πλισμός μεταφέρεται από την 
Αλεξανδρούπολη προς τη 
Βουλγαρία και τη Ρουμανία. 

Όπως επισημαίνει το ρε-
πορτάζ της Handelsblatt «οι 
ΗΠΑ έχουν ακόμη μεγάλα σχέ-

δια για το λιμάνι. Ο Πρέσβης 
των ΗΠΑ στην Ελλάδα , Τζέφρι 

Πάιατ, δεν έχει επισκεφθεί κα-
μία άλλη επαρχιακή πόλη τόσο 
συχνά όσο η Αλεξανδρούπολη 
τα τελευταία χρόνια.

Στις αρχές Δεκεμβρίου 
2021, οι ένοπλες δυνάμεις 
των ΗΠΑ μετέφεραν στην 
Αλεξανδρούπολη περίπου 150 
επιθετικά ελικόπτερα, αρκε-
τές εκατοντάδες τανκς και 
άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό 
στο πλαίσιο της επιχείρησης 
Atlantic Resolve. “Οι σταθε-
ρά αυξανόμενες στρατιωτικές 
δραστηριότητες δείχνουν τον 
αυξανόμενο στρατηγικό ρόλο 
του λιμανιού για την Ελλάδα, 
τις Ηνωμένες Πολιτείες και την 
περιοχή”, δήλωσε ο Αμερικα-
νός πρέσβης Πάιατ».

Ταυτόχρονα το άρθρο επι-
σημαίνει ότι η Αλεξανδρού-
πολη δεν είναι σημαντική για 
τους Αμερικανούς μόνο ως 
κόμβος στρατιωτικών επιχει-
ρήσεων στα Βαλκάνια και την 
περιοχή της Μαύρης Θάλασ-
σας. Αναφέρεται και στο γεγο-
νός ότι μια ελληνοβουλγαρική 
κοινοπραξία κατασκευάζει δύο 
τερματικούς σταθμούς αποθή-
κευσης και επαναεριοποίησης 
υγροποιημένου φυσικού αερί-
ου (LNG) εκεί.

Παραθέτει και τη δήλωση 
του Τζέφρι Πάιατ ότι η Αλε-
ξανδρούπολη «θα διαδρα-
ματίσει έτσι έναν ολοένα και 
σημαντικότερο ρόλο στην 

ενεργειακή διαφοροποίηση 
της Ευρώπης».

Για όλους αυτούς τους λό-
γους οι ΗΠΑ δεν βλέπουν με 
καλό μάτι το ενδεχόμενο να 
αποκτήσει ο Ιβάν Σαββίδης και 
το λιμάνι της Αλεξανδρούπο-
λης.

Άλλωστε, όπως επισημαίνει 
το δημοσίευμα «το μεγαλύτε-
ρο λιμάνι της Ελλάδας, αυτό 
του Πειραιά, βρίσκεται υπό τον 
έλεγχο της Κίνας από τότε που 
η κρατική εταιρεία Cosco ανέ-
λαβε το πλειοψηφικό μερίδιο 
της λιμενικής εταιρείας OLP 
το 2016.

Το ρεπορτάζ  της 
Handelsblatt αναφέρεται 
ακόμη στη συνολική διαδρο-
μή του Ιβάν Σαββίδη, ενώ δεν 
παραλείπει να επισημάνει ότι 
πρόσφατα η Ρωσική πρεσβεία 
στην Αθήνα «υπέδειξε» το δι-
κό του κανάλι, το OPEN, ως το 
μέσο στο οποίο θα μπορούσαν 
να δουν «κάτι άλλο εκτός από 
ψεύτικη προπαγάνδα για την 
κατάσταση στην Ουκρανία».

Γι’ αυτό και η γερμανική 
εφημερίδα υποστηρίζει ότι 
«Με αυτή την παρέμβαση της 
ρωσικής πρεσβείας, το μακρο-
χρόνιο ερώτημα στην Ελλάδα 
για το τι ρόλο παίζει ο Σαββί-
δης και ποια μπορεί να είναι η 
πραγματική του αποστολή έχει 
αποκτήσει νέα επικαιρότητα».

Handelsblatt: Ανησυχούν οι ΗΠΑ για 
το ενδεχόμενο να πάρει το λιμάνι 
Αλεξανδρούπολης ο Ιβάν Σαββίδης

ΔΉΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΉΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΉΣ ΕΦΉΜΕΡΙΔΑΣ 
HANDELSBLATT ΥΠΟΣΤΉΡΙΖΕΙ 
ΟΤΙ ΟΙ ΉΠΑ ΑΝΉΣΥΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΑΠΟΚΤΉΣΕΙ 
Ο ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙΔΉΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 
ΤΉΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΉΣ    
                               
Για τις ΗΠΑ το λιμάνι του Εβρου έχει 
στρατηγική σημασία που έχει αναδειχτεί 
από τον πόλεμο στην Ουκρανία  

Η Επιτροπή Αγώνα Ενάντια 
στην Ελληνοαμερικάνικη Συμ-
φωνία και την Βάση στην Αλε-
ξανδρούπολη που αποτελείται 
από σωματεία, συλλόγους και 
φορείς της Ανατολικής Μακεδο-
νίας – Θράκης, καταγγέλλει την 
ολοένα και εντεινόμενη εμπλο-
κή της χώρας και της περιοχής 
στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που 
μαίνεται στην Ουκρανία. Σήμερα 
διανύουμε την 20η μέρα του πο-
λέμου στην Ουκρανία, μετά την 
απαράδεκτη και καταδικαστέα 
στρατιωτική εισβολή της Ρωσί-
ας. Ο λαός της Ουκρανίας πλη-
ρώνει με το αίμα του την σκακιέ-
ρα που στήθηκε στην χώρα του 
από την διασπασμένη αστική τάξη 
της ίδιας του της χώρας, με  αντι-
πάλους την καπιταλιστική Ρωσία 
από τη μία και τις ΗΠΑ – ΝΑΤΟ 
– ΕΕ από την άλλη, με σκοπό να 
βάλουν στο χέρι τον ενεργειακό 
πλούτο της, τις αγορές και τους 

δρόμους μεταφοράς Ενέργειας 
και εμπορευμάτων, τη γεωστρα-
τηγική της θέση.

Αυτός ο πόλεμος είναι πόλε-
μος μεταξύ ληστών και την πλη-
ρώνουν οι λαοί! Η αλληλεγγύη 
μας στους λαούς που υποφέρουν 
δεν μπορεί να γίνει με την επι-
λογή του μέρους του ενός από 
τους δύο ληστές! Η αλληλεγγύη 
δεν μπορεί να είναι αλά καρτ! 
Είμαστε με τους λαούς ενάντια 
στους ιμπεριαλιστές και τον πό-
λεμό τους!

Σε αυτό τον πόλεμο εμπλέκε-
ται με ευθύνη της σημερινής αλ-
λά και όλων των προηγούμενων 
κυβερνήσεων, ενεργά η χώρα μας, 
στο πλευρό του ληστρικού στρα-
τοπέδου των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ. 
Η πιο πρόσφατη εμπλοκή  είναι 
η κολοσσιαία επιχείρηση μετα-
φοράς Νατοϊκού οπλισμού από 
τις ΗΠΑ και την Αγγλία, που ξεκι-
νά από την Πέμπτη 17 Μαρτίου 

με την μεταφορά εκατοντάδων 
αρμάτων, οχημάτων και στρατι-
ωτών μέσω της Νατοϊκής βάσης 
που βρίσκεται στο  λιμάνι της Αλε-
ξανδρούπολης, προς την Ρουμα-
νία και την Πολωνία.

Η μετατροπή της Αλεξανδρού-
πολης σε Νατοϊκή βάση, η απο-
στολή οπλισμού στην εμπόλεμη 
Ουκρανία, τα αεροπλάνα του Αμε-
ρικάνικου αεροπλανοφόρου που 
από το Θρακικό πέλαγος επιτη-
ρούν πάνω από την Ρουμανία, 
η αξιοποίηση των λιμανιών της 
Σούδας και του Πειραιά, η Να-
τοποίηση των στρατοπέδων του 
Γιαννούλη, του Κανδηλάπτη, του 

Πετροχωρίου, το Νατοϊκό στρα-
τηγείο στην  Λάρισα, το Στεφανο-
βίκειο, η Θεσσαλονίκη, η Σύρος …
δεν έχει τέλος ο κατάλογος της 
μετατροπής της χώρας  σε “θύ-
τη” αλλά και πιθανό “θύμα” αφού 
μπορεί να μετατραπεί σε στόχο 
αντιποίνων.

Η παρέλαση των νατοϊκών 
πλοίων δεν είναι άσχετη από τον 
πόλεμο στην Ουκρανία. Τα νατο-
ϊκά τανκς μεταφέρονται σε από-
σταση αναπνοής από το μέτωπο. 
Τα περί άμυνας και περί ασκήσε-
ων δεν μας πείθουν. Οι ασκήσεις 
– πρόβες πολέμου, δεν θα είναι 
για πάντα πρόβες.

 ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ – ΚΑΜΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η Επιτροπή Αγώνα Ενάντια 
στην Ελληνοαμερικάνικη Συμ-
φωνία και την Βάση στην Αλε-
ξανδρούπολη καλεί τους εργα-
ζόμενους, τον λαό και τη νεολαία 
τα σωματεία και τους φορείς της 
περιοχής σε άμεση κινητοποίηση, 
ενάντια στην εμπλοκή της χώρας 
και της περιοχής μας στους σχεδι-
ασμούς του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της 
ΕΕ, της Ρωσίας. Να δηλώσει την 
αντίθεσή του στη μετατροπή της 
Αλεξανδρούπολης σε άντρο με-
ρίδας ιμπεριαλιστών και σε στόχο 
των ανταγωνιστών τους!

Ήδη ο πόλεμος έχει συνέπειες 
για τον λαό μας, με τις τεράστι-
ες επιπλέον αυξήσεις στο ρεύμα, 
τα καύσιμα, τα τρόφιμα, κτλ. Κα-
νείς να μην δεχτεί να πληρώσει 
ο λαός!

Απαιτούμε:
• Να σταματήσει ο ιμπεριαλι-

στικός πόλεμος
• Να σταματήσει αμέσως η 

συμμετοχή και η εμπλοκή της Ελ-
λάδας με οποιονδήποτε τρόπο και 
οποιοδήποτε πρόσχημα.

• Να κλείσουν τώρα όλες οι 

στρατιωτικές βάσεις του ΝΑΤΟ 
και των ΗΠΑ στη χώρα μας, που 
αξιοποιούνται ως ορμητήρια πο-
λέμου. Να φύγουν τώρα από το 
λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και 
τα Ελληνικά στρατόπεδα τα σώ-
ματα εκστρατείας των Αμερικά-
νων.

• Κανένα ελληνικό στρατιωτικό 
σώμα να μη σταλεί στην Ουκρα-
νία, σε χώρες που συνορεύουν με 
αυτήν ή σε άλλες ιμπεριαλιστικές 
αποστολές. Κανένας στρατευμέ-
νος, αξιωματικός ή υπαξιωματικός 
εκτός συνόρων. Να σταματήσει η 
αποστολή πολεμικών εφοδίων και 
μέσων από την Ελλάδα.

• Καμία παραχώρηση των υπο-
δομών της χώρας για τους ΝΑ-
ΤΟικούς σχεδιασμούς.

• Άμεσα μέτρα ανακούφισης 
του λαού μας με κατάργηση του 
ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κα-
τανάλωσης στα καύσιμα και τα 
είδη πρώτης ανάγκης, με μείωση 
του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας 
για τα νοικοκυριά, αυτοαπασχο-
λούμενους, αγρότες.

Διαδηλώνουμε την Κυριακή 
20 Μαρτίου στις 11:00 μπροστά 
στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης

“Η βάση της Αλεξανδρούπολης μετατρέπει 
τη χώρα σε στόχο αντιποίνων”
Ανακοίνωση της Επιτροπής Αγώνα Ενάντια 
στην Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία και 
την Βάση στην Αλεξανδρούπολη  
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Δυσαρέσκεια επικρατεί και 
στον Έβρο και τη Θράκη για τα 
μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρ-
νηση για την καταπολέμηση της 
ακρίβειας σε καύσιμα, ενέργεια 
και τρόφιμα. Η κατάσταση έχει 
ξεφύγει σε τόσο μεγάλο βαθμό 
που οι επιδοτήσεις και ενισχύσεις 
που εξαγγέλθηκαν μοιάζουν με 
σταγόνα στον ωκεανό. 

 
Για βενζίνη στις γειτονικές 
χώρες πηγαίνει η βόρεια 
Ελλάδα

Αυξήθηκαν τα αυθημερόν πη-
γαινέλα Ελλήνων καταναλωτών 
σε γειτονικές χώρες. Με την ακρί-
βεια στα καύσιμα αλλά και στα 
τρόφιμα να χτυπά «κόκκινο», εκα-
τοντάδες οικογένειες που διαβι-

ούν σε πόλεις και χωριά κοντά 
στα σύνορα με τη Βόρεια Μα-
κεδονία, τη Βουλγαρία και την 
Τουρκία επιλέγουν να περάσουν 
τους μεθοριακούς σταθμούς για 
να φουλάρουν με φθηνή βενζίνη 
τα Ι.Χ. αυτοκίνητά τους, φορτώ-
νουν και τα πορτμπαγκάζ τους με 
τρόφιμα και άλλα είδη και επι-
στρέφουν σπίτια τους. Στον  Έβρο 
η εικόνα είναι ακριβώς ίδια: Στην 
Τουρκία η βενζίνη είναι στο 1,45 
ευρώ το λίτρο, όταν στον  Έβρο 
η μέση τιμή είναι στα 2,06 ευρώ.

Ημίμετρα χαρακτήρισε τα όσα 
ανήγγειλε ο πρωθυπουργός για 
τα καύσιμα, μιλώντας στο περιφε-
ρειακό πρόγραμμα της ΕΡΤ ΑΜ-Θ 
το μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Πανελλήνιας Ομοσπον-

δίας Πρατηριούχων Υγρών Καυ-
σίμων, Γιώργος Τζαμπαζλής.

«Μιλάμε για 13-15 ευρώ το 
μήνα για 60 λίτρα βενζίνη. Δεν 
είναι ούτε καν σταγόνα στον ωκε-
ανό… Αυτό που επαναλαμβάνου-
με στους κυβερνώντες είναι πως 
τους κτυπάμε των κώδωνα του 
κινδύνου της πλήρους κατάρρευ-
σης της κατανάλωσης. Τα αυτο-
κίνητα φουλάρουν στην Βουλγα-
ρία και στην Βόρεια Μακεδονία…
Μπαίνουμε σε ένα σπιράλ διά-
λυσης της αγοράς και αυτό έχει 
αρχίσει ήδη να φαίνεται. Εμείς 
προτείνουμε στην κυβέρνηση να 
μειώσει τον ειδικό φόρο στα καύ-
σιμα. Η βενζίνη να πάει στο 1,50, 
το πετρέλαιο κίνησης στο 1,10 
και το θέρμανσης στα 90 λεπτά. 
Με αυτές τις τιμές θα συγκρα-
τηθεί ο κόσμος να καταναλώνει 
εσωτερικά και ενισχυθεί η αγορά 
των πόλεων της περιφέρειας… 
Μέσω των καυσίμων το κράτος 
εισπράττει 7 δις κάθε χρόνο. Αν 
αυτά πέσουν στα 5 δις και πάλι 
μπορεί το κράτος να συνεχίσει 
να ενισχύει τις ευάλωτες ομάδες 
και δεν θα καταρρεύσουν τα δη-
μοσιονομικά έσοδα», υποστήριξε 
καταλήγοντας ο κ. Τζαμπαζλής.

Γκαρά: «Οι πολίτες θα 
πουν το ψωμί-ψωμάκι» 

Σημεία από την τοποθέτη-
ση της Βουλευτή Έβρου Νατά-
σας Γκαρά στο νομοσχέδιο του 
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επεν-
δύσεων:

«Ο ελληνικός λαός, σε μια δύ-
σκολη συγκυρία για τα νοικοκυ-
ριά, δεν άκουσε το παραμικρό από 
τον «πρωθυπουργό της δικαιολο-
γίας», κ. Μητσοτάκη, για πάταξη 
της αισχροκέρδειας, των καρτέλ ή  
για αλλαγή των πολιτικών που με 
ευθύνη της κυβέρνησης φτωχο-
ποιούν τους πολίτες μήνες τώρα, 
οδηγώντας τους στην εξαθλίωση

Είδε ένα καλοστημένο «σόου», 
όχι αντιμετώπισης αλλά επιδότη-
σης της φτώχειας και της αισχρο-
κέρδειας με κουπόνια, με ένα πε-
τσοκομμένο επίδομα Πάσχα σε 
ελάχιστους συνταξιούχους και 
μόλις 12 ευρώ το μήνα ενίσχυ-
ση για καύσιμα

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση 
μοιράζει 7 δις απευθείας ανα-
θέσεις σε κολλητούς και παχυ-
λούς μισθούς & bonus σε γαλά-
ζια golden boys, ενώ αρνείται να 
μειώσει τον Ειδικό Φόρο στα καύ-
σιμα και τον ΦΠΑ στα τρόφιμα

Συζητάμε σήμερα ένα νομο-
σχέδιο για τις αναπτυξιακές πα-
ρεμβάσεις και το Μητρώο Νε-
οφυών Επιχειρήσεων – Η ΝΔ 
δεν διαθέτει αναπτυξιακό σχέ-

διο για τη χώρα, για τη στήριξη 
της εργασίας, των επιχειρήσεων, 
τη δημιουργία νέων επενδύσε-
ων: η «ανάπτυξη» που σχεδιά-
ζουν αφορά λίγους και έχει να 
κάνει με ρουσφέτια, εξυπηρετή-
σεις και το ξεπούλημα της δημό-
σιας περιουσίας

Τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-
27 και το Ταμείο Ανάκαμψης, τα 
βασικότερα χρηματοδοτικά ερ-
γαλεία που διαθέτουμε, απαιτούν  
αξιοκρατία, διαφάνεια, ολιστικό 
σχεδιασμό, επάρκεια, αποτελε-
σματικότητα. Εσείς τα μοιράζετε 
σαν λάφυρα σε λίγους και εκλε-
κτούς, με στόχο τον αποκλεισμό 
κυρίως των νέων επιχειρηματιών

Κομματικοποίηση ακόμη και 
των υπηρεσιών του ΕΣΠΑ, γρα-
φειοκρατία, αποψίλωση δημόσι-
ων υπηρεσιών, έλλειψη συντονι-
σμού, συρρίκνωση εργασιακών 
δικαιωμάτων  και σκιές γύρω από 
την ίδρυση μιας Ανώνυμης Εται-
ρείας, αυτά φέρνει η ΝΔ σήμερα

Το πολυδιαφημισμένο «επιτε-
λικό κράτος»  της ΝΔ έχει ήδη 
χρεοκοπήσει, με βασικό του θύ-
μα τους νέες και τις νέες που συ-
νεχίζουν να μεταναστεύουν μα-
ζικά – Κανένα ενδιαφέρον από 
τη κυβέρνηση για τη στήριξη του 
πρωτογενή τομέα και της υγιούς 
επιχειρηματικότητας, και για την 

αντιμετώπιση του brain drain και 
της δημογραφικής συρρίκνωσης

Βασικός χαμένος από τις πολι-
τικές Μητσοτάκη είναι και η περι-
φέρεια της χώρας: το είδαμε στον 
Αναπτυξιακό Νόμο, στην κατάρ-
γηση των  Φορέων Διαχείρισης 
Natura, στα Πανεπιστήμια, στην 
Υγεία, στις υπηρεσίες, στις υπο-
δομές. Σχεδιάζατε να μεταφέρετε 
ακόμη και την υπηρεσία των προ-
γραμμάτων Interreg στην Αθήνα

Μιλάτε για αποκέντρωση, αλ-
λά οι κάτοικοι του Έβρου και της 
Θράκης βιώνουν καθημερινά την 
εγκατάλειψη, την ερήμωση την 
υποβάθμιση, την υποανάπτυξη. 
Νιώθουν ξεχασμένοι από την πο-
λιτεία.

Υποσχεθήκατε καλές και πολ-
λές δουλειές, κάνατε «σημαία» τη 
μεσαία τάξη, και καταλήγετε να 
μας λέτε να ψωνίζουμε λιγότε-
ρο, να κυκλοφορούμε λιγότερο, 
να τρώμε λιγότερο.

Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδει-
χθεί καταστροφική για τον ελλη-
νικό λαό. Δεν έχει τίποτα να προ-
σφέρει, τίποτα να σχεδιάσει για το 
μέλλον της χώρας. Για αυτό και 
πρέπει να φύγει το συντομότε-
ρο. Για να ανασάνει η κοινωνία».

Μ. Μαλτέζος: Τα μέτρα 
που εξαγγέλθηκαν δεν 

Δυσαρέσκεια για τα «ημίμετρα» 
κατά της ακρίβειας

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ: 
«ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΕΣ» ΑΥΞΉΣΕΙΣ 
ΤΙΜΩΝ ΕΩΣ 17% ΣΕ 15 ΉΜΕΡΕΣ !  
                               
Γκαρά: «Με τον Μητσοτάκη οι πολίτες 
θα πουν το ψωμί-ψωμάκι» - Μαλτέζος: 
«Ανίκανα μέτρα για ανάσχεση της φτώχειας» 
- Βενζινοπώλες: «Η ενίσχυση δεν είναι ούτε 
σταγόνα στον ωκεανό»

ΡΟΔΟΠΗ

ειδήσειςσύντομες ΚΟΜΟΤΗΝΗΔΡΑΜΑ

Μεγάλα προβλήματα αντιμε-
τωπίζουν οι ιδιοκτήτες Σχο-
λών Οδήγησης Καβάλας με την 
άνοδο των καυσίμων. Σύμφω-
να με τον πρόεδρο τους, Αντώ-
νη Μαστοράκη αναγκάστηκαν 
να αυξήσουν τα δίδακτρα. Ο 
κ. Μαστοράκης σημείωσε ότι 
οι αυξημένες τιμές στα καύσι-
μα συμπαρασύρουν τα πάντα. 
(ΕΡΤ Καβάλας) 

Συνολικά 60 μονάδες αίματος συγκε-
ντρώθηκαν στην πρώτη εθελοντική αι-
μοδοσία που πραγματοποίησε το Σχο-
λείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κομοτηνής 
σε συνεργασία με το Σωματείο Εθε-
λοντών Αιμοδοτών Ροδόπης. Το λίγο 
από το αίμα τους καλύπτει ανάγκες 
που υπάρχουν στο Γενικό Νοσοκομείο 
Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», αλλά και 
μελλοντικές ανάγκες που μπορεί να 
προκύψουν.  (xronos.gr)

ΞΑΝΘΗ

Συνεδριάζει σήμερα στις 18.30 
το Δημοτικό Συμβούλιο Αλε-
ξανδρούπολης. Η συνεδρίαση 
είναι συνέχεια της διακοπεί-
σας στις 14/3 συνεδρίασης. 
Τα προς συζήτηση θέματα: 1. 
Κατασκευή Κλειστού Γυμνα-
στηρίου σε χώρο δημοτικού 
άλσους 2. Μείωση μισθωμά-
των κυλικείων 3. Παραχώρηση 
χώρου από το 2ο Γυμνάσιο στο 
Σύλλογο «ΑΚΡΙΤΕΣ»  

Συνελήφθη στην Εγνατία Οδό Θεσσα-
λονίκης –  Καβάλας, στο πλαίσιο ειδι-
κών δράσεων για την καταπολέμηση της 
διάδοσης των ναρκωτικών,  μία ημεδα-
πή, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε 
δικογραφία για παράβαση του νόμου 
περί ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί εντό-
πισαν την δράστιδα να οδηγεί αυτοκί-
νητο και να κατέχει δύο συσκευασίες 
με ηρωίνη, συνολικού βάρους 173,1 
γραμμαρίων.

Πανελλήνια εμβέλεια απο-
κτά η πρωτότυπη δράση «Γί-
νε Νονός»  από το Σωματείο 
Εθελοντών «Ο Τοίχος της Κα-
λοσύνης Δράμας». Κάθε παιδί 
σε ανάγκη εκφράζει την επιθυ-
μία του για κάποιο πασχαλινό 
δώρο και στη συνέχεια, οι ανώ-
νυμοι «νονοί» το αγοράζουν. Η 
δράση θα περιλαμβάνει πλέον 
και τα Παιδικά Χωριά SOS Βά-
ρης, Θράκης και Κρήτης, κα-
θώς  το Σύλλογο Φίλων ΑΜΕΑ 
Σουφλίου. 

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ροδόπης 
και ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών 
Ροδόπης, σε συνεργασία με τον Δήμο 
Κομοτηνής, το Παράρτημα του Ελλη-
νικού Ερυθρού Σταυρού Κομοτηνής 
και την οργάνωση “Φαρμακοποιοί του 
Κόσμου”, παρέδωσαν τα πρώτα 20 
κιβώτια φαρμάκων και υγειονομικού 
υλικού στο πλαίσιο της ανθρωπιστι-
κής βοήθειας προς τους πληγέντες 
του πολέμου. (paratiritis-news.gr)

ΚΑΒΑΛΑ 

AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
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είναι ικανά να ανασχέσουν 
την φτώχεια

 «Τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν 
δεν είναι ικανά να ανασχέσουν 
την φτώχεια. Ο πρωθυπουργός 
προσπάθησε να δικαιολογήσει 
την στάση της κυβέρνησης γιατί 
μέχρι σήμερα δεν πήρε ουσιαστι-
κά μέτρα έτσι ώστε να ανασχέσει 
την ακρίβεια που προήλθε από 
την ενεργειακή κρίση,» ανέφερε 
μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας 
ο κ. Μενέλαος Μαλτέζος ,μέλος 
της Κεντρικής Διοίκησης του Οι-
κονομικού Επιμελητήριο Ελλάδας 
για τα νέα μέτρα κατά της ακρί-
βειας που εξήγγειλε ο κ. Μητσο-
τάκης και πρόσθεσε: «Ήταν ένα 
φαινόμενο το οποίο άρχισε να 
αυξάνεται ο πληθωρισμός από τα 
μέσα του προηγούμενου χρόνου 
παρότι ειδοποιήθηκε από τους 
κοινωνικούς εταίρους, αλλά και 
από την αντιπολίτευση, η κυβέρ-
νηση παρέμεινε στο δόγμα της 
ότι όλα τα λύνει η αγορά σε μια 
φιλελεύθερη αντίληψη»

Περιγράφοντας την κατάστα-
ση που βιώνουν σήμερα οι Έλλη-
νες πολίτες όπως αποτυπώνονται 
από τα νούμερα είπε:

«Η Ελλάδα είναι πρώτη στην 
ανεργία στους νέους με ποσοστό 
31,4%, 3,5 εκ πολίτες είναι στην 
ζώνη της φτώχειας, ένας στους 
5 εργαζόμενους είναι με μηνιαί-
ες αποδοχές κάτω των 500 ευ-
ρώ ,1 εκ. είναι οι εγγεγραμμένοι 
άνεργοι στον ΟΑΕΔ , ένας στους 
δυο συνταξιούχους είναι με μηνι-

αία σύνταξη κάτω από 650 ευρώ 
και φυσικά το τελευταίο ότι είναι 
ρεκόρ 25ετίας ο πληθωρισμός το 
7,2%.Το ηλεκτρικό ρεύμα ανέβη-
κε κατά 71% και το Φ.Α έφτασε 
στο 80%.Το πετρέλαιο κίνησης 
και το πετρέλαιο θέρμανσης κα-
θώς και η βενζίνη άγγιξαν σχεδόν 
τα 2 ευρώ και αναρωτήθηκε «εάν 
αυτά τα μέτρα είναι ικανά να ανα-
σχέσουν την φτώχεια ας απαντή-
σουν οι πολίτες.»

Όπως υπογράμμισε, «πρέπει 
να επικεντρωθούμε στα μέτρα 
που κατά την γνώμη μου θα μπο-
ρούσαν να σταματήσουν την ανά-
σχεση αυτής της ακρίβειας και την 

περαιτέρω φτωχοποίηση του Ελ-
ληνικού λαού. Πρέπει να δούμε 
ποια είναι τα μέτρα, είναι η μείωση 
του Ειδικού Φόρου κατανάλωσης 
στα καύσιμα όπως αυτό προβλέ-
πεται από την ΕΕ και το εφαρμό-
ζουν 18 χώρες στην ΕΕ, να χτυ-
πηθεί η αισχροκέρδεια δηλαδή 
να ενεργοποιηθούν οι εποπτικοί 
μηχανισμοί της αγοράς τόσο της 
Διεύθυνσης Εμπορίου, της Επι-
τροπής Ανταγωνισμού, της Ρυθ-
μιστικής Αρχής Ενέργειας για να 
μπορεί να μπουν οι κανόνες στην 
αγορά και η ΔΕΗ από μια επιχεί-
ρηση Κοινής Ωφέλειας που θα 
μπορούσε να παίξει ένα θετικό 

ρόλο προς αυτήν την κατεύθυν-
ση, είναι μέρος του προβλήματος 
της κερδοσκοπίας. Τέλος πρέπει 
άμεσα να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βα-
σικά είδη και να αυξηθεί ο κατώ-
τατος μισθός».

Σούπερ μάρκετ: Αυξήσεις 
τιμών έως 17% σε 15 
ημέρες 

Ανατιμήσεις που φτάνουν 
ακόμη και το 17% σε βασικά εί-
δη σούπερ μάρκετ καταγράφο-
νται το τελευταίο δεκαπενθήμερο, 
οι οποίες οφείλονται σε μεγάλο 
βαθμό στο αυξημένο ήδη προ του 
πολέμου κόστος παραγωγής, λό-
γω κυρίως της μεγάλης αύξησης 
του ενεργειακού και μεταφορι-
κού κόστους. Το γεγονός, πάντως, 
ότι ήδη υπάρχουν πολύ μεγάλες 
ανατιμήσεις σε προϊόντα, όπως 
το αλεύρι, χωρίς ακόμη σε αυ-
τές να αποτυπώνεται η πολύ με-
γάλη αύξηση που καταγράφεται 
από τις 24 Φεβρουαρίου στις δι-
εθνείς τιμές των σιτηρών, προμη-
νύει ακόμη υψηλότερες τιμές στο 
προσεχές διάστημα.

Έτσι, λοιπόν, η συνολική αξία 
ενός αντιπροσωπευτικού «κα-
λαθιού» με 25 προϊόντα σούπερ 
μάρκετ, όπως αναφέρει η Καθη-
μερινή, τρόφιμα και μη τρόφι-
μα (σ.σ. πρόκειται για επώνυμα 
προϊόντα) ήταν στις 15 Μαρτίου 
2022 αυξημένη κατά 1,19% (στα 
77,17 ευρώ) σε σύγκριση με την 
1η Μαρτίου 2022 (76,26 ευρώ).

Εντωμεταξύ, ακόμη δεν 
έχουν φτάσει στον καταναλωτή 
οι ανατιμήσεις που προκάλεσε 
στις πρώτες ύλες η εισβολή στην 
Ουκρανία. Η αξία αυτή προκύ-

πτει με βάση τις μέσες τιμές των 
προϊόντων κατά τις προαναφερ-
θείσες ημερομηνίες, όπως αυτές 
εμφανίζονται στην ηλεκτρονι-
κή πλατφόρμα e- Καταναλωτής 
του υπουργείου Ανάπτυξης. Και 
μπορεί η ποσοστιαία αύξηση και 
πολύ περισσότερο η διαφορά σε 
απόλυτη αξία να είναι κάτω του 
ενός ευρώ, δηλαδή σχετικά χα-
μηλή, όμως τα στοιχεία για τις 
μεταβολές των τιμών στα προ-
ϊόντα είναι τουλάχιστον ανησυ-
χητικά. Ετσι, για παράδειγμα ένα 
κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις 
είχε μέση τιμή 1,28 ευρώ την 1η 
Μαρτίου, δύο εβδομάδες μετά 
η μέση τιμή του είχε φτάσει το 
1,39 ευρώ, αυξημένη δηλαδή κα-
τά 8,59%. Το επόμενο διάστη-
μα αναμένονται νέες ανατιμήσεις 
στο αλεύρι λόγω της πολύ μεγά-
λης αύξησης των διεθνών τιμών 
στο μαλακό σιτάρι, απόρροια του 
πολέμου στην Ουκρανία. Ηδη οι 
φούρνοι έχουν αρχίσει να προ-
μηθεύονται αλεύρι σε τιμές έως 
και 60% υψηλότερες σε σύγκριση 
με την προ της ρωσικής εισβολής 
στην Ουκρανία περίοδο. Στα μα-
καρόνια καταγράφεται αύξηση 
10,71%, στο τυρί φέτα 3,93%, 
στο ελαιόλαδο 2,48%, στη μαρ-
γαρίνη 3,55%, σε βρεφική κρέμα 
4,86%, στις φακές 3,19%. Επίσης, 
η τιμή της φέτας έχει αυξηθεί, κα-
θώς τον τελευταίο ενάμιση χρό-
νο έχει αυξηθεί κατά 35%-40% 
η τιμή του γάλακτος. Ανατιμήσεις 
καταγράφονται και σε μη τρό-
φιμα, οι οποίες αποδίδονται κυ-
ρίως στην αύξηση του κόστους 
ενέργειας.

Κάποιες ανατιμήσεις συνδέ-

ονται και με το γεγονός ότι ορι-
σμένες αλυσίδες και προμηθευτές 
έχουν περιορίσει σημαντικά τις 
προσφορές, για να μετριάσουν 
τις απώλειες στα περιθώρια κέρ-
δους, ενώ σύμφωνα με στελέχη 
της αγοράς οι κινήσεις αυτές εν-
δεχομένως συνδέονται και με την 
ανάγκη μετριασμού της ζήτησης 
προκειμένου να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο ελλείψεων. Πάντως, 
τόσο σε ό,τι αφορά τα άλευρα 
όσο και το ηλιέλαιο, υψηλόβαθμα 
στελέχη αλυσίδων σούπερ μάρ-
κετ, στα οποία απευθύνθηκε η 
«Καθημερινή», υποστήριξαν πως 
υπάρχουν ακόμη αποθέματα σε 
ό,τι αφορά τουλάχιστον τη λιανι-
κή πώληση και ότι η κατάσταση 
είναι διαχειρίσιμη.

Οι σημαντικές ανατιμήσεις των 
τελευταίων εβδομάδων σε τρόφι-
μα, καύσιμα, ηλεκτρισμό και φυσι-
κό αέριο ανεβάζουν ακόμη περισ-
σότερο το κόστος διαβίωσης για 
τα νοικοκυριά. Ενδεικτικά στην 
Ελλάδα απαιτείται να δαπανήσει 
κάποιος το 5,58% του μέσου μη-
νιαίου μισθού για 60 λίτρα βεν-
ζίνης – ένα από τα υψηλότερα 
ποσοστά στην Ευρώπη και όχι 
μόνον. Στην Πορτογαλία, για πα-
ράδειγμα, το αντίστοιχο ποσοστό 
είναι 5,27%, στη Γερμανία 2,92%, 
στο Ηνωμένο Βασίλειο 3,11%. 
Συνολικά η μηνιαία επιβάρυνση 
για μια οικογένεια με δύο ανήλικα 
παιδιά που μένει σε ενοικιασμένο 
σπίτι υπολογίζεται πλέον σε πε-
ρίπου 230 ευρώ σε σύγκριση με 
δύο χρόνια πριν ή 2.760 ευρώ σε 
ετήσια βάση.

Κ.Η.
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Απεβίωσε σε ηλικία 69 ετών 
- μετά από εγκεφαλικό- ο ΒΥ-
ΡΩΝΑΣ ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ δραστήριο 
μέλος του Δ.Σ. του Ιστορικού 
Μουσείου Αλεξανδρούπολης 
και πρώην Αντιπρόεδρος της κι-
νηματογραφικής λέσχης.

Ο αγαπητός ΒΥΡΩΝΑΣ ήταν 
γνωστός επιχειρηματίας της πό-
λης μας με κατάστημα επίπλων 

και διακόσμησης! 
Η κηδεία του έγινε το Σάββα-

το στο ΣΟΥΦΛΙ.

Η συλλυπητήρια 
ανακοίνωση της ΚΛΑ

Ο Βύρων Καζακίδης, ο δικός 
μας Βύρων, «έφυγε» σήμερα με-
τά από πολύχρονη ασθένεια. Πι-
στός φίλος της Κινηματογραφι-

κής μας Λέσχης και σημαντικό 
της στέλεχος από το 1998 έως 
το 2008, την υπηρέτησε με αυ-
ταπάρνηση από διάφορες θέσεις 
τους Δ.Σ. (μέλος, αντιπρόεδρος, 
ταμίας).

Εργατικός, ενθουσιώδης, αλ-
ληλέγγυος κατέγραψε μια σημα-
ντική πορεία στην ιστορία της 
Κ.Λ.Α. Πάντοτε παρών στη δι-
εκπεραίωση των προβολών και 
των φεστιβάλ, πάντοτε πρώτος 
στις κάθε είδους εκδηλώσεις και 
τα πάρτι που διοργάνωνε η λέ-
σχη , έβαζε με αγάπη, με σεβασμό 
και έμπνευση τη δική του καλλι-

τεχνική πινελιά για να είναι όλα 
όσο το δυνατόν πιο όμορφα, πιο 
σωστά οργανωμένα, πιο άρτια 
από κάθε άποψη.

Συλληπητήριο του 
Ιστορικού Μουσείου

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του 
Δ.Σ. του Ιστορικού Μουσείου 
Αλεξανδρούπολης εκφράζουν τα 
θερμά τους συλλυπητήρια στην 
οικογένεια του αείμνηστου μέ-
λους μας Βύρωνα Καζακίδη, ο 
οποίος είχε σημαντική παρουσία 
και προσφορά στις δραστηριότη-
τες του Συλλόγου μας.

Θλίψη στην κοινωνία της Αλεξανδρούπολης 
για το χαμό του Βύρωνα Καζακίδη
Υπηρξε δραστήριο μέλος του Δ.Σ. 
του Ιστορικού Μουσείου και πρώην 
Αντιπρόεδρος της ΚΛΑ

Μετά το 2021, 
 4 μήνες κλειστών μαγαζιών και 8 μήνες 

με περιοριστικά μέτρα
 Πρόσθεση του περιβαλλοντικού φόρου 

αφού καταργήσαμε τα πλαστικά 
 Συνεχόμενων αυξήσεων πρώτων υλών 

που ξεπερνάει το 50%
 Αύξηση της ενέργειας που φτάνει έως 

και 200% στα καταστήματα μας
 αύξηση πετρελαίου και βενζίνης
 Ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις σχεδόν σε 

όλα τα πάγια των επιχειρήσεων μας
 Χωρίς καμία στήριξη όλο αυτό το δι-

άστημα 
(Όλα τα προγράμματα στήριξης που δό-

θηκαν ήταν για τις ζημιές και για το κλεί-
σιμο το 2020) 

Μετά από όλα αυτά :

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την "στήριξη" 
της προς τις επιχειρήσεις μας λέγοντας ότι 
ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΑΥΞΉΣΕΙ και τον ΦΠΑ και 
θα δώσει 96 δόσεις για επιστροφή των 
επιστρεπτέων! 

Σας ευχαριστούμε ! Μας σώσατε !!!
Τέτοια στήριξη και προγραμματισμό για 

την επιβίωση των επιχειρήσεων και των ερ-
γαζομένων μας, δεν έχουμε ξαναδεί..

Για όσους πιστεύουν ότι στον κλάδο της 
εστίασης φυτρώνουν λεφτοδενδρα καλό θα 
ήταν να ανατρέξουν στην πρόσφατη δή-
λωση του υπουργού οικονομικών κ. Σται-
κουρα :

ΛΕΦΤΟΔΕΝΔΡΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ !
Το μόνο που φυτρώνει εδώ και χρόνια 

στην εστίαση είναι υπομονοδενδρα αλλά 
και αυτά άρχισαν να μαραζώνουν!

Ένωση Καταστημάτων Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος Έβρου: «Υπάρχει πλάνο» 
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Στην απαράδεκτη εικό-
να που παρουσιάζει εδώ και 
εβδομάδες η Λεωφόρος Δη-
μοκρατίας αναφέρεται σε επι-
στολή του προς τις εταιρείες 
ΑΒΑΞ και ΔΕΔΑ ο Δήμαρχος 
Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζα-
μπούκης, ζητώντας την άμεση 
ασφαλτόστρωσή της, μετά την 
τοποθέτηση του αγωγού φυσι-
κού αερίου. Όπως σημειώνει, 
με αυτά τα δεδομένα, δεν είναι 
δυνατόν να πραγματοποιηθεί 
η παρέλαση της 25ης Μαρτίου 
και ζητά να γίνουν οι εργασίες 
μέχρι 23/3.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι 
εργασίες ασφαλτόστρωσης 
στους δρόμος που έχουν σκα-
φτεί για την τοποθέτηση του 
αγωγού προχωρούν με πολύ 
αργούς ρυθμούς, τόσο στο κέ-

ντρο, όσο και σε γειτονιές, έχο-
ντας προκαλέσει πολλές αντι-
δράσεις στους πολίτες, ενώ η 
Τροχαία έχει προχωρήσει και 
στην επιβολή προστίμων προς 
την κατασκευάστρια εταιρεία. 
Ο Δήμος, από την πλευρά του, 
έχει απευθυνθεί στον εισαγγε-
λέα, ενώ μέσα στη μέρα, επί 
της Λεωφόρου Δημοκρατίας, 
βρέχει με μηχανήματα το οδό-
στρωμα, ώστε να μη σηκώνε-
ται σκόνη. 

Η επιστολή Ζαμπούκη  
«Με το  σχετικό e-mail σας, 

μας ενημερώσατε για τον προ-
γραμματισμό εργασιών από 
τις 15-03-2022 ως τις 31-
03-2022. Σύμφωνα με το εν 
λόγω μήνυμα, θα πραγματο-
ποιηθούν εργασίες αποκατά-

στασης σε τμήματα διαφόρων 
οδών της Αλεξανδρούπολης. 
Όπως είναι γνωστό, την Πα-
ρασκευή 25 Μαρτίου 2022 
θα διεξαχθεί στην Λεωφόρο 
Δημοκρατίας η καθιερωμένη 
μαθητική και στρατιωτική πα-
ρέλαση με αφορμή τις εορ-
ταστικές εκδηλώσεις για την 

επέτειο της επανάστασης του 
1821. Είναι προφανές πως η 
εικόνα που παρουσιάζει σήμε-
ρα η Λεωφόρος Δημοκρατίας 
δεν ανταποκρίνεται στις απαι-
τήσεις των εν λόγω εκδηλώσε-
ων. Κανένα από τα ορύγματα 
δεν έχει ασφαλτοστρωθεί ενώ 
ο κυκλοφοριακός φόρτος αλλά 

και οι περιοδικές βροχοπτώ-
σεις έχουν ως αποτέλεσμα την 
παράσυρση αδρανών υλικών 
εντός του  οδοστρώματος σε 
καθημερινή βάση.

Με τον δρόμο στην κατά-
σταση αυτή, η παρέλαση των 
πεζοπόρων τμημάτων σχο-
λείων, συλλόγων και στρατού 

αφενός μεν θα προκαλέσει 
σύννεφο σκόνης λόγω των μη 
ασφαλοστρωμένων ορυγμά-
των, αφετέρου δε κρίνεται ιδι-
αίτερα επισφαλής. Εκτός των 
προαναφερθέντων ουσιαστι-
κών προβλημάτων, είναι επί-
σης αυτονόητο πως δεν είναι 
δυνατόν, για μια πόλη όπως η 
Αλεξανδρούπολη, ο κεντρικός 
της δρόμος στον οποίο θα λά-
βουν χώρα εορταστικές εκδη-
λώσεις να έχει αυτή την απα-
ράδεκτη εικόνα, ειδικά σε μια 
τόσο σημαντική ημέρα για ολό-
κληρη τη χώρα.

Mε αυτά τα δεδομένα, δεν 
είναι δυνατόν να πραγματο-
ποιηθεί η παρέλαση της 25ης 
Μαρτίου. Ως εκ τούτου, είναι 
απαραίτητη η ασφαλτόστρω-
ση της Λεωφόρου Δημοκρατί-
ας μέχρι και την ημέρα διεξα-
γωγής της παρέλασης, ώστε 
να εξαλειφθεί κάθε πρόβλη-
μα που θα προκύψει από τη 
σημερινή της κατάσταση. Για 
το λόγο αυτό, παρακαλείσθε 
για την επίσπευση των εργα-
σιών ασφαλτόστρωσης στην 
Λεωφόρο Δημοκρατίας και την 
ολοκλήρωσή τους μέχρι την 
Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2022». 

Κ.Η. 

Αλεξανδρούπολη: Στον «αέρα» λόγω… 
έργων η παρέλαση της 25ης Μαρτίου 

ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΤΟΥ ΔΉΜΑΡΧΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ 
ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ   

Ζητά την ασφαλτόστρωση της οδού ως 23/3

Τη στιγμή που ο Δήμαρχος 
Αλεξανδρούπολης στέλνει επι-
στολή στην εταιρεία εκτέλεσης 
έργων φυσικού αερίου  ζητά 
την αποκατάσταση του οδο-
στρώματος τη Λεωφόρου Δη-
μοκρατίας ειδάλλως δεν είναι 
εφικτές συνθήκες διεξαγωγής 
της παρέλασης για την επέτειο 
της 25ης Μαρτίου, η Περιφερει-
ακή Ενότητα Έβρου αποστέλλει 
αναλυτικό πρόγραμμα διημέ-
ρου εορτασμού 24-25/3 για την 
πρωτεύουσα του νομού. Με την 
πρόβλεψη για παρέλαση στην… 
Λεωφόρο Δημοκρατίας.
Αναλυτικότερα: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Για τον εορτασμό της εθνι-
κής επετείου της 25ης Μαρτίου 
1821, ορίζουμε γενικά τα εξής:

1. Γενικός σημαιοστολι-
σμός όλων των καταστημάτων 
του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών, των 
σπιτιών και των ιδιωτικών κατα-
στημάτων, καθώς και των πλοί-
ων που θα βρίσκονται στο λιμά-
νι της Αλεξανδρούπολης, από 

την 8η πρωινή ώρα της 23ης 
Μαρτίου μέχρι και τη δύση του 
ηλίου της 25ης Μαρτίου 2022.

2. Φωταγώγηση όλων των 
καταστημάτων του δημοσίου, 
των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ. και 
των Τραπεζών κατά τις βρα-
δινές ώρες της 24ης και 25ης 
Μαρτίου 2022. 

3. Εορτασμός και ομιλίες σε 
όλα τα σχολεία και λοιπά εκ-
παιδευτικά ιδρύματα της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Έβρου 
την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022. 
Απότιση φόρου τιμής από τους 
μαθητές, σπουδαστές, προσκό-
πους και οδηγούς στα μνημεία 
των Ηρώων, προσερχομένων 
μετά το πέρας των προηγού-
μενων εκδηλώσεων. 

Ειδικά για την πόλη της Αλε-
ξανδρούπολης και έδρα της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Έβρου το 
πρόγραμμα των εκδηλώσεων 
ορίζεται ως εξής: 

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ
Ώρα 11.30: Κατάθεση στε-

φάνων από μαθητές, σπουδα-
στές, προσκόπους και οδηγούς 
στο μνημείο της Δόμνας Βιζ-
βύζη, συνοδευόμενοι από κα-

θηγητές και βαθμοφόρους, κα-
θώς και από τους Πολιτιστικούς 
Συλλόγους, που επιθυμούν να 
τιμήσουν την επέτειο, παρουσία 
των Αρχών. 

Η παρουσία των σχολείων 
αφορά μόνο στο σημαιοφόρο, 
τους παραστάτες και τον/την 
επικεφαλής εκπαιδευτικό.

Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι 
που επιθυμούν να καταθέσουν 
στεφάνι παρακαλούνται να το 
δηλώσουν στο Γραφείο Δημο-
σίων Σχέσεων του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης, στον τελετάρχη 
Ευάγγελο Σιδερά, στο τηλέφω-
νο 25510-64227, μέχρι και την 
Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022 στις 
13:00. Η εκπροσώπηση να γίνει 
από ένα άτομο. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 
ΜΑΡΤΙΟΥ

Ώρα 08:00: Έπαρση σημαίας 
μπροστά στο χώρο της Μεραρ-
χίας με τη συμμετοχή ολιγομε-
λούς στρατιωτικού αγήματος 
και τη στρατιωτική μουσική 

Ώρα 10:15: Επίσημη δοξολο-
γία στο Μητροπολιτικό Ναό του 
Αγίου Νικολάου χοροστατού-
ντος του Σεβασμιότατου Μη-
τροπολίτη Αλεξανδρούπολης, 
κ.κ. Άνθιμου. 

Στη δοξολογία θα προσέλ-
θουν μόνο οι σημαιοφόροι 
των σχολείων, με τον/την επι-
κεφαλής εκπαιδευτικό, οι οποίοι 
παρακαλούνται να βρίσκονται 
στον Ιερό Ναό στις 9:45.

Μετά τη δοξολογία θα εκ-

φωνηθεί ο πανηγυρικός της 
ημέρας μέσα στο ναό (διάρκει-
ας 5-8 λεπτών) από την κ. Βα-
σιλική Γκοντσίδου, Διευθύντρια 
του 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Αλεξανδρούπολης.

Ώρα 11:15: Επιμνημόσυνη 
δέηση στο μνημείο της Δόμνας 
Βιζβύζη και κατάθεση στεφά-
νων, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις για τα μέτρα προστα-
σίας της δημόσιας υγείας από 
τον κίνδυνο περαιτέρω διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID-19, 
από τον εκπρόσωπο της Κυ-
βέρνησης, τους Βουλευτές, 
τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπο-
λης, τον Αντιπεριφερειάρχη 
Έβρου, τον Στρατηγό Διοικητή 
XII Μ/Κ Μ.Π., τον εκπρόσωπο 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης, τους εκπροσώ-
πους της Ένωσης Απόστρατων 
Αξιωματικών, της Ένωσης Από-
στρατων Αξιωματικών Ναυτι-
κού, του Συνδέσμου Εφέδρων 
Αξιωματικών, των Εφεδροπολε-
μιστικών Οργανώσεων και του 
Ερυθρού Σταυρού. Στεφάνι εκ 
μέρους της Εθνικής Αντίστασης 
θα καταθέσουν οι εκπρόσωποι 
όλων των παραρτημάτων των 
αναγνωρισμένων Αντιστασια-
κών Οργανώσεων.

Παρακαλούνται όλα τα σω-
ματεία που θα συμμετέχουν 
στον παραπάνω εορτασμό να 
εκπροσωπηθούν από ένα και 
μόνο άτομο.

Στο χώρο του μνημείου, μετά 
την εκκλησία, θα προσέλθουν 

μόνο οι σημαιοφόροι συνοδεία 
εκπαιδευτικού.

Τιμές θα αποδοθούν από 
άγημα εννέα ατόμων και έναν 
επικεφαλής, τμήμα στρατιωτι-
κής μουσικής αποτελούμενο 
από έξι οπλίτες και έναν αξιω-
ματικό ως επικεφαλής και δύο 
οπλίτες στρατονόμους.

Ώρα 12:00: Κοινή παρέλαση 
των αναπήρων πολέμου, μα-
θητών, σπουδαστών, προσκό-
πων, οδηγών, της σχολής Νο-
σοκόμων, του παραρτήματος 
του Ερυθρού Σταυρού, Πολιτι-
στικών Συλλόγων, Αθλητικών 
Σωματείων, με τη συμμετοχή 
της Φιλαρμονικής του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, και τμημά-
των των Ενόπλων Δυνάμεων, 
με τη συμμετοχή της στρατιω-
τικής μουσικής, στην κεντρική 
λεωφόρο της πόλης παρουσία 
των Αρχών (μπροστά στη στρα-
τιωτική λέσχη). 

Η παρέλαση παρακαλού-
με να περιοριστεί σε συνολι-
κή χρονική διάρκεια 60 λεπτών 
και τηρουμένων των υγειονομι-
κών μέτρων ασφαλείας για την 
καταπολέμηση του covid-19, 
καθώς και για τον περιορισμό 
της αύξησης των κρουσμάτων, 
τα τμήματα των σχολείων και 
των συλλόγων της πόλης που 
επιθυμούν να παρελάσουν κα-
λούνται να τηρήσουν τις παρα-
κάτω οδηγίες: 

- Τα σχολεία της Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης να παρελάσουν με τους 

σημαιοφόρους και παραστάτες 
και με μία μικτή διμοιρία περί-
που 40 μαθητών ή με δύο (μία 
αρρένων και μία θηλέων) ίσου 
συνολικού αριθμού, τηρουμένης 
της απόστασης του 1 μέτρου 
μεταξύ των παιδιών. 

- Οι πολιτιστικοί σύλλογοι 
και τα λοιπά σωματεία να πα-
ρελάσουν μόνο με τους σημαι-
οφόρους και παραστάτες. 

- Υποχρεωτική είναι η χρήση 
μάσκας για όλους όσοι συμμε-
τέχουν στην παρέλαση.

Οι παρακάτω αρχές παρακα-
λούνται να φροντίσουν:

α) Η Ιερά Μητρόπολη για τις 
ιεροτελεστίες

β) Η XII Μ/Κ ΜΠ για τις 
αποδόσεις τιμών, τη διάθεση 
στρατιωτικής μουσικής (ιερό 
ναό - μνημείο - παρέλαση), το 
στήσιμο της εξέδρας των επι-
σήμων μπροστά από τη Λέσχη 
Αξιωματικών. 

γ) Ο Δήμος Αλεξανδρούπο-
λης για τη διευθέτηση του χώ-
ρου του μνημείου, την ηχητική 
εγκατάσταση, τη διάθεση της 
Φιλαρμονικής

δ) Η Αστυνομική Διεύθυνση 
για την τάξη

Τελετάρχες ορίζουμε τους 
Ελευθέριο Γλάνια και Σταυ-
ρούλα Κουρτίδου, υπαλλήλους 
της Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου, και τους Ευάγγελο Σι-
δερά και Χρήστο Κυριαζίδη, 
υπαλλήλους του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης απειλεί να μην 
γίνει παρέλαση, ο Πέτροβιτς την ανακοινώνει 
Η Περιφερειακή Ενότητα Εβρου εξέδωσε 
ανακοίνωση για το πρόγραμμα εορτασμού 
της 25ης Μαρτίου, για την Πέμπτη 24 & 
Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022
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* Απόρριψη αποβλήτων εκσκαφών σε χώρους που δεν είναι αδειοδοτημένοι απαγορεύεται με το νόμο 4042/2012

τηλ: 25510 27404 & 25510 80173 

 email: info@latomiamakris.gr

www.latomiamakris.gr

Καθαρό περιβάλλον,
εξοικονόμηση φυσικών πόρων

Η απόρριψη* των άχρηστων υλικών 
(μπάζων), από τις κάθε είδους 
εκσκαφές και κατεδαφίσεις δεν 
είναι πλέον πρόβλημα

Τώρα μπορούν να ανακυκλωθούν Τώρα μπορούν να ανακυκλωθούν 
και να επαναχρησιμοποιηθούν, 
προς όφελος της αειφορίας και του 
περιβάλλοντος

Η ανακύκλωση πραγματοποιείται Η ανακύκλωση πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές, στον χώρο των 
«Λατομείων Μάκρης ΑΕ» 

Πού θα πετάξω τα μπάζα;

Oι μαθητές της Γ΄ τάξης 
του 4ου Γυμνασίου Αλεξαν-
δρούπολης «Θεόδωρος Κά-
στανος» δημιούργησαν την 
ταινία μικρού μήκους «Μπο-
ρείς κι εσύ». Μια ταινία με βα-
θύ νόημα, που στέκεται ενά-
ντια στην κακοποίηση, στην 
έμφυλη βία και τις γυναικοκτο-
νίες, που δυστυχώς έκαναν αι-
σθητή την παρουσία τους τον 
χρόνο που πέρασε.

Η ταινία ήταν έμπνευση της 
καθηγήτριας Ιωαννίδου Αιμι-
λίας, Κοινωνιολόγου του 4ου 
Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης. 
Υλοποιήθηκαν ταυτόχρονα δι-
άφορες δράσεις, συζητήσεις 
και αναγνώσεις γύρω από το 
ζήτημα και τελικά πάρθηκε η 
απόφαση για τη δημιουργία 
του παρόντος έργου. Το σε-

νάριο επιμελήθηκε η μαθήτρια 
Αηδόνη Ραφαέλα, ενώ το μο-
ντάζ, την ψηφιακή επιμέλεια 
και τη σύνθεση πρωτότυπης 
μουσικής ο μαθητής Σλαβίδης 
Νίκος. Την όλη προσπάθεια 
στήριξε και επιμελήθηκε ως 
εξωτερικός συνεργάτης του 
σχολείου ο κ. Λιόρας Νίκος.

Η κακοποίηση έχει πολλές 
μορφές, όμως δεν είναι πάντα 
ορατή. Άλλες φορές είναι σω-
ματική και άλλες ψυχολογική, 
συναισθηματική ή οικονομική. 
Πολλές φορές τα θύματα, γυ-
ναίκες ή άντρες, ενήλικοι, έφη-
βοι ή παιδιά, σωπαίνουν είτε 
γιατί φοβούνται είτε γιατί πι-
στεύουν πως «μια φάση είναι, 
θα περάσει…». Τα άτομα αυτά 
συνηθίζουν να σωπαίνουν ανε-
ξαρτήτως ηλικίας, φύλου, μορ-

φωτικού ή βιοτικού επιπέδου.
Το βίντεο αυτό έχει ως 

στόχο να διώξει τις αρνητι-
κές σκέψεις και να δείξει σε 
όλους ότι μπορούν και πρέπει 
να αντιδράσουν. Στην ταινία, 

στην οποία  παρουσιάζεται το 
φαινόμενο της ενδοοικογενει-
ακής κακοποίησης,  ένα δελτίο 
ειδήσεων αρκεί για να πάρει 
θάρρος ο πρωταγωνιστής και 
να μιλήσει. Μπορεί να είναι 

δύσκολο, αλλά είναι αναγκαίο!
Ελπίζουμε το βίντεο να ευ-

αισθητοποιήσει και να βοηθή-
σει τους ανθρώπους που το 
χρειάζονται! είναι το μήνυμα 
των μαθητών

Μπορείτε να δείτε την ται-
νία στη διεύθυνση:

https://www.youtube.com/
watch?v=bgpu6P5YKkw

Ταινία μικρού μήκους για την 
έμφυλη βία από μαθητές μας

ΔΉΜΙΟΥΡΓΉΘΉΚΕ ΑΠΟ ΤΉΝ 
Γ΄ΤΑΞΉ ΤΟΥ 4ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΉΣ 
«ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ»   

Δεκάλεπτο βίντεο έχει ως στόχο να 
διώξει τις αρνητικές σκέψεις και να 
δείξει σε όλους ότι μπορούν και πρέπει 
να αντιδράσουν
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩEΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Ταχ. Διεύθυνση 6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τ.Θ. 

60030, Τ.Κ. 57001, Πόλη Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Χώρα Ελλάδα, Αρμόδιος για πληροφορίες: Διεύθυνση Συμβά-
σεων κ. Θάνου, Τηλέφωνα: 2310-470374, 448, 200, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eoae@egnatia.gr, URL: http://
www.egnatia.eu.

I.3) Επικοινωνία: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρό-
σβαση στη διεύθυνση: (URL) www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση. Οι Προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται: στην προαναφερθείσα διεύθυνση, www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Οργανισμός δημοσίου δικαίου.
I.5) Κύρια δραστηριότητα: Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας
II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
II.1) Εύρος της σύμβασης. Τίτλος και σύντομη περιγραφή: «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών σε θέσεις 

έργων αποκατάστασης υποδομών και δικτύων στη Νήσο Σαμοθράκη - Κωδικός Αναφοράς 5998».
Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες.
Εκτιμώμενη συνολική αξία: 210.385 Ευρώ
Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: Όχι
ΙΙ.2) Περιγραφή. Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Νήσος Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου «. 
Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, 

σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο τεύχος «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας».
Διάρκεια της σύμβασης: τέσσερις (4) μήνες.
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: Όχι. 
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: Όχι
Δικαιώματα προαίρεσης: Όχι
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι. 
Συμπληρωματικές πληροφορίες: Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση.
ΤΜΗΜΑ IΙI: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής.
Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή 

σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Οι προσφέροντες ή τα μέλη τους (σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών 
φορέων) απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκα-
τάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα 
Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατι-
κές προθεσμίες του άρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019, ή στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 
(ΜΗ.Μ.Ε.ΔΕ.) από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών της παρ. 12.1 του 
τεύχους “Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας” (κατηγορία μελέτης 21 - γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες). 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να εί-
ναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  αναφέρονται στην παρ. 22.2.1 του τεύχους “Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας”.  
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κάθε προσφέρων που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 19.1 του τεύχους «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασί-

ας», για να μην αποκλειστεί από τη Διαδικασία, οφείλει να διαθέτει επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελμα-
τική ικανότητα ως εξής: 

α. να έχει εκπονήσει κατά την τελευταία δεκαετία μία τουλάχιστον γεωτεχνική έρευνα σε οδικό ή σιδη-
ροδρομικό έργο (εγκεκριμένη από την αρμόδια υπηρεσία), και

β. να διαθέτει ελάχιστο εξοπλισμό αποτελούμενο από:
i. δύο (2) γεωτρητικά συγκροτήματα (ισχύος κατ’ ελάχιστο 50hp έκαστο) μισθωμένα ή ιδιόκτητα και
ii. πιστοποιημένο εργαστήριο που να εκτελεί τουλάχιστον δοκιμές εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής, 

και
γ. να διαθέτει ελάχιστο προσωπικό στην «ομάδα μελέτης/έρευνας» αποτελούμενο από ένα (1) μελετητή 

δωδεκαετούς εμπειρίας σε έργα γεωτεχνικά κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες).
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από 

τα μέλη της ένωσης ή από ένα τουλάχιστον μέλος αυτής.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην παρ. 22.2.2 του τεύχους “Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας”.  
IΙI.2) Όροι που αφορούν στη σύμβαση υπηρεσιών 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. Σχετικές νομοθετικές, 

κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις: Ο Ν.4412/2016, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.
Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης: Υποχρέωση αναφο-

ράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέ-
λεση της σύμβασης.

IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) Περιγραφή. Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία.
Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις: Ναι
IV.2) Διοικητικές πληροφορίες
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 03.05.2022, Τοπική ώρα: 

16:00. 
Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών. Ημερομηνία: 09.05.2022, Τοπική ώρα: 11:00. Τόπος: Διεύθυνση 

και άλλα στοιχεία όπως στο Ι.1 και Ι.3.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών: Η διαδικασία της 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνική.
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 12 μήνες από την αναφερόμενη προθεσμία 

παραλαβής προσφορών.
VΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση: Όχι 
VI.3) Συμπληρωματικές Πληροφορίες. Τα δικαιολογητικά, που πρέπει να συνοδεύουν την υποβολή της προ-

σφοράς, αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας» που διατίθεται από την Ανα-
θέτουσα Αρχή.

Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη διαδικασία, ποσού 4.207 €. Για την υπογραφή της σύμβασης θα 
απαιτηθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι πο-
σού 10.520 € ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης.

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω ΣΑΕ 071 (Εθνικό Σκέλος) 
με κωδικό έργου 2019ΣΕ07100011 και τίτλο «Παρεμβάσεις αποκατάστασης υποδομών και δικτύων και δημι-
ουργίας νέων στη Νήσο Σαμοθράκη, λόγω των πλημμυρών στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2017, (δράσεις ωρί-
μανσης, κατασκευές, ΟΚΩ)» και Φορέα Χρηματοδότησης το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Έχει εκδο-
θεί η απόφαση με αρ. πρωτ. Α01/0162/03.01.2022 (κωδ. Εγγρ. 220103161 και ΑΔΑ ΡΞΡ946Ψ8ΟΝ-ΔΧ0) για 
την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 
4, παρ. 4 του ΠΔ 80/2016.

Προθεσμία πρόσβασης σε έγγραφα/ συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τις προδιαγραφές και οποια-
δήποτε σχετικά δικαιολογητικά: 21.04.2022, Τόπος: Διεύθυνση και άλλα στοιχεία όπως στο Ι.1, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο τεύχος «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας».

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να διαβάσουν το περιεχόμενο των τευχών δημοπράτησης 
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς 
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.egnatia.eu (στην περιοχή ΝΕΑ/Προκηρύξεις).

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συ-
στήματος και η υποβολή των απαραιτήτων από τη Διακήρυξη δικαιολογητικών, σε έντυπη μορφή, στο Κεντρικό 
Πρωτόκολλο της Εγνατία Οδός ΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας».

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής: Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής & Υπηρεσία από την οποία 
μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών: Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, 
Πόλη Αθήνα, Ταχ. κώδικός: 18233, Χώρα: Ελλάδα, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr, 
Τηλ.: +30 213 214 12 16, +30 213 214 12 27,  Διεύθυνση διαδικτύου (URL): http://www.aepp-procurement.
gr, Φαξ: +30 213 214 12 29.

Υποβολή προσφυγών - Ακριβείς πληροφορίες για την (τις) ημερομηνία(-ες) υποβολής προσφυγών: Κατά τα 
οριζόμενα στο τεύχος «Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας», σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέ-
τουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιή-
θηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμ-
φέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 09.03.2022.

Για την Εγνατία Οδός Α.Ε.
Κωνσταντίνος Κουτσούκος

Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΔΑ: 92ΛΦ4690Β9-Μ4Ξ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ: 17-03-2022      

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:   2304

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ                                  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

    Το  Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου διενεργεί  Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο 
την ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων κι αναλωσίμων με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή 
συνοδού εξοπλισμού δύο (2) αναλυτών για τη διενέργεια βιοχημικών εξετάσεων στο μικροβιολογικό εργαστή-
ριο του  Γ.Ν. Διδυμοτείχου (33696200-7), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δικαίωμα παράτασης ένα (1) 
έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 360.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερό-
τερη προσφορά.

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

    Ως τόπος διενέργειας διαγωνισμού ορίζεται η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
–  Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου Γραφείο Προμηθειών. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
ορίζεται η 9η Μαΐου  2022,  ημέρα  Δευτέρα κι ώρα 15:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 
θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

    Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 12:30μ.μ. έως 
14:30μ.μ., στο τηλέφωνο 2553350329. Το τεύχος της διακήρυξης θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από 
την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.did-hosp.gr), από την ιστοσελίδα του εθνικού τυπογραφείου www.
et.diavgeia.gov.gr καθώς και στο www.eprocurement.gov.gr. 

    Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όσοι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς είναι εγγεγραμμένοι 
στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr και διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ
                                                                                       

ΑΔΑ: 6ΘΧΜ4690Β9-ΞΔΓ
 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ: 16-03-2022      

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:  2262

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ                                         
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

    Το  Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου διενεργεί  Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμε-
νο την προμήθεια του  Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Έβρου και του Κέντρου Ψυχικής 
Υγείας, με καύσιμα cpv 09100000-0,  για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης ακόμα ένα έτος, συνολικής ενδει-
κτικής δαπάνης 680.000,00€ με φπα και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, βάσει του μεγαλύτερου 
παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης.

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

    Ως τόπος διενέργειας διαγωνισμού ορίζεται η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
–  Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου Γραφείο Προμηθειών. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
ορίζεται η 02η Μαΐου 2022,  ημέρα  Δευτέρα κι ώρα 15:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 
θα πραγματοποιηθεί στις 06η Μαΐου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

    Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 12:30μ.μ. έως 
14:30μ.μ., στο τηλέφωνο 2553350329. Το τεύχος της διακήρυξης θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από 
την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.did-hosp.gr), από την ιστοσελίδα του εθνικού τυπογραφείου www.
et.diavgeia.gov.gr καθώς και στο www.eprocurement.gov.gr. 

    Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όσοι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς είναι εγγεγραμμένοι 
στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr και διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.

                    
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ 
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Όπλα και ναρκωτικά μετέφερε αλλοδαπός, ο οποί-
ος στην προσπάθειά του να περάσει παράνομα από 
την Τουρκία, συνελήφθη στην περιοχή Γεμιστής Έβρου 
από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών 
του Τμήματος Ασφάλειας Κομοτηνής σε συνεργασία 
με την Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών του 
Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης.

Κατά την έρευνα που έγινε στο σακίδιο του, εντο-
πίστηκαν και κατασχέθηκαν δεκαεννέα (19) πιστόλια 
με τις γεμιστήρες τους, δέκα (10) νάιλον συσκευασίες 
με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), συνολικού βά-
ρους 2 κιλών και 30 γραμμαρίων και έξι (6) φυσίγγια.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παρα-

βάσεις των νόμων περί όπλων, περί ναρκωτικών και 
περί αλλοδαπών.

Αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, 
ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας 
Κομοτηνής.

Η κατασκευή του αγωγού φυσι-
κού αερίου μεταξύ της Βουλγαρί-
ας και της Ελλάδας θα ολοκληρω-
θεί στα τέλη του Ιουνίου, δήλωσε ο 
πρωθυπουργός Κίριλ Πέτκοφ στους 
δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια 
επιθεώρησης της κατασκευής του 
διασυνδετήριου αγωγού Ελλάδας 
-Βουλγαρίας από το χωριό Μάλκο 
Καντιέβο κοντά στην πόλη Στάρα Ζα-

γόρα, στη νότια Βουλγαρία, μαζί με 
τον υπουργό Ενέργειας.

Σύμφωνα με τον Πέτκοφ, οι ερ-
γασίες του έργου τους τελευταίους 
τρεις μήνες προχώρησαν όσο όλο το 
προηγούμενο έτος. Επισήμανε ότι έχει 
πολύ καλή επικοινωνία με τον Έλληνα 
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι αγωγοί έχουν τοποθετηθεί, και 
το φυσικό αέριο θα ρέει την 1η Ιουλί-

ου, σύμφωνα με τον υπουργό Ενέρ-
γειας Νικολάι Νικόλοφ. Η επενδυτι-
κή απόφαση για το έργο υιοθετήθηκε 
το 2015. Το έργο υλοποιείται από 
την κοινοπραξία IGB, στην οποία το 
βουλγαρικό κράτος, μέσω της εται-
ρίας συμμετοχών Bulgarian Energy 
Holding, και η ελληνοϊταλική εται-
ρία IGI Poseidon συμμετέχουν με ίσα 
μερίδια. 

Σύμφωνα με τον υπουργό Νικό-
λοφ, υπάρχει η δυνατότητα να αυ-
ξηθεί η χωρητικότητα από τρία σε 
πέντε δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα 
ετησίως, δεδομένης της επικείμενης 
έναρξης λειτουργίας του σχεδιαζόμε-
νου τερματικού σταθμού στην Αλε-
ξανδρούπολη, όπου το βουλγαρικό 
κράτος ήδη κατέχει μερίδιο 20%.

Ο Κίριλ Πέτκοφ υπογράμμισε τη 
σημασία του διασυνδετήριου αγωγού 
φυσικού αερίου Ελλάδας – Βουλγαρί-
ας για τη διαφοροποίηση των πηγών 
προμήθειας φυσικού αερίου.

Πηγή: ΑΠΕ / ΜΠΕ

Ο αγωγός φυσικού αερίου 
Ελλάδας – Βουλγαρίας θα 
αρχίσει να λειτουργεί την 
1η Ιουλίου

Διαμαρτυρία εστιακών 
φοιτητών Αλεξανδρούπολης
Ανακοίνωση της Επιτροπής Αγώνα Εστιακών 
Φοιτητών Αλεξανδρούπολης

Οι εστιακοί φοιτητές και φοιτήτρι-
ες της Αλεξανδρούπολης πέρα από το 
γεγονός ότι είμαστε λίγοι σε σχέση 
με όσους από εμάς έχουμε ανάγκη 
δωρεάν στέγαση, ειδικά με βάση όσα 
βιώνουμε σήμερα, (ακρίβεια, ενεργει-
ακή φτώχεια κτλ) ζούμε και το εξής 
παράδοξο: να μένουμε σε ξενοδοχεία 
της πόλης με ότι αυτό μπορεί να ση-
μαίνει… Ένα από τα βασικά προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουμε εκεί είναι 
να μην μπορούμε να ζεσταθούμε σαν 
άνθρωποι, αφού το ίδιο το ξενοδο-
χείο αποφασίζει τις ελάχιστες ώρες 
που θα ανοίγει και θα κλείνει η θέρ-
μανση. Ως αποτέλεσμα, πολλοί συμ-
φοιτητές μας αγόρασαν ηλεκτρικές 
συσκευές για να μπορέσουν να ζεστα-
θούν, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες.

Ποια ήταν η αντίδραση του συγκε-
κριμένου ξενοδοχείου; Χωρίς ίχνος 
ντροπής έβαλε προσωπικό να εισβά-
λει στα δωμάτια των συμφοιτητών 
μας την ώρα που έλειπαν και σαν 
τον κλέφτη μάζεψαν όποια ηλεκτρική 
συσκευή βρήκαν! Ακόμη και σήμερα 
αρνούνται να δώσουν πίσω ηλεκτρι-
κές συσκευές θέρμανσης που οι ίδιοι 
οι φοιτητές αγόρασαν από τη τσέπη 
τους, για να μην τις χρησιμοποιήσουν 
ξανά! Μάλιστα σε κάποιους από εμάς 
απάντησαν ότι θα τις πάρουν πίσω 
όταν τελειώσουν τις σπουδές τους!!!

Η στάση συγκεκριμένων ξενοδο-
χείων δεν μας αφήνει έκπληκτους! 
Με αφορμή και άλλα περιστατικά, 
συμπεριφέρονται συχνά σε συμφοιτη-
τές μας σαν φυλακισμένους, με τρο-
μοκρατία λέγοντας ότι τους «κάνουν 
χάρη που τους φιλοξενούν» και άμα 
θέλουν θα τους «πετάξουν στο δρό-
μο»! Όσο για το ζήτημα της θέρμαν-

σης, λένε ότι «τόσα μας δίνει το πα-
νεπιστήμιο, τόσα θα καίμε».

Το τελευταίο δεν το αμφισβητού-
με, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι την 
υποχρηματοδότηση στα πανεπιστή-
μια, το ζούμε καθημερινά. Όλα τα 
παραπάνω συμβαίνουν ακριβώς για-
τί οι ανάγκες αποτελούν κόστος και 
το δικαίωμα μας στη δωρεάν ποι-
οτική φοιτητική στέγαση δίνεται σε 
ιδιώτες! Είμαστε φοιτητές του πανε-
πιστημίου και όχι του ξενοδοχείου! 
Για αυτό χρειάζεται να παλέψουμε 
για ένα πανεπιστήμιο σύγχρονο δη-
μόσιο και δωρεάν, με εστίες που να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας, 
χωρίς επιχειρηματικά συμφέροντα, 
στην ευθύνη του κράτους, για να μη 
μας «πετάνε έξω στις τουριστικές πε-
ριόδους», για να μη πεθαίνουμε από 
το κρύο το χειμώνα γιατί κοστίζουμε 
είτε στο Υπουργείο, είτε στα διάφο-
ρα ξενοδοχεία!

Απαιτούμε:
• Άμεσα να επιστραφούν τα προ-

σωπικά αντικείμενα και οι ηλεκτρι-
κές συσκευές των συμφοιτητών μας!

Διεκδικούμε:
• Άμεση χρηματοδότηση που να 

καλύπτει τις ανάγκες μας για θέρ-
μανση!

• Αύξηση των φοιτητικών λεω-
φορείων για την ασφαλή και δωρε-
άν μετακίνηση από και προς τα πα-
νεπιστήμια!

• Ανέγερση φοιτητικών εστιών με 
κρατική δαπάνη, αξιοποίηση της πε-
ριουσίας των πανεπιστημίων αλλά 
και αχρησιμοποίητων κτιρίων του δη-
μοσίου!

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΕΣΤΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Επιχείρησε να μεταφέρει 19 πιστόλια 
και ναρκωτικά από την Τουρκία
Σύλληψη αλλοδαπού 
στην περιοχή Γεμιστής Έβρου

Βουλγαρία: Ελεύθερος 
αφέθηκε ο Μπορίσοφ 
Ο πρώην πρωθυπουργός συνελήφθη 
την Πέμπτη ως ύποπτος για διαφθορά

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βουλ-
γαρίας Μπόικο Μπορίσοφ, ο οποίος συ-
νελήφθη την Πέμπτη ως ύποπτος για 
διαφθορά, αφέθηκε ελεύθερος , μετέ-
δωσε η τηλεόραση της χώρας. «Ήταν 
βάναυσο και απογοητευτικό, επιστρέ-
ψαμε στον κομμουνισμό», είπε ο ίδιος, 
προσθέτοντας ότι δεν του ασκήθηκε 
δίωξη.

«Μπήκαν στο σπίτι μου ενώ δει-
πνούσαμε. Δεν βρήκαν τίποτα και όταν 
νόμιζα ότι θα έφευγαν, μου είπαν, αμή-
χανα: Πρέπει να σας συλλάβουμε», 
αφηγήθηκε ο 62χρονος πολιτικός. Η 
εισαγγελία δεν έχει εκδώσει ακόμη κα-
μία ανακοίνωση για την υπόθεση αυτή, 
όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Μπορίσοφ συνελήφθη στο πλαί-
σιο μιας μεγάλης αστυνομικής επιχεί-
ρησης, την οποία διέταξε το υπουρ-
γείο Εσωτερικών, «σε σχέση με 120 
υποθέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγε-
λίας», αλλά χωρίς τη συνεργασία των 
εθνικών εισαγγελικών αρχών. Δύο μέ-
λη του συντηρητικού κόμματος GERB 
του Μπορίσοφ, μεταξύ των οποίων 
και ο πρώην υπουργός Οικονομικών 

Βλαντισλάβ Γκοράνοφ, τέθηκαν επί-
σης υπό κράτηση.

Ο συνήγορος του Μπορίσοφ, Μέν-
κο Μένκοφ, έκανε λόγο για «αυθαίρε-
τη» απόφαση. Μερικές εκατοντάδες 
υποστηρικτές του GERB διαδήλωσαν 
νωρίς το πρωί στο κέντρο της Σόφιας. 
Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών 
Άσεν Βασίλεφ, ο Μπόικο Μπορίσοφ 
θεωρείται ύποπτος ότι δωροδοκήθηκε 
από τον μεγιστάνα των τυχερών παιγνί-
ων Βασίλ Μπόικοκ, με αντάλλαγμα την 
επιστροφή φόρου. Ο επιχειρηματίας, 
που έπεσε σε δυσμένεια στις αρχές του 
2020, εξήγησε την Πέμπτη σε ανάρτη-
ση στο Facebook ότι περιέγραψε την 
κομπίνα στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία, που εδρεύ-
ει στο Λουξεμβούργο, αρνήθηκε να κά-
νει το παραμικρό σχόλιο. «Πρόκειται για 
κατάχρηση δημοσίου χρήματος», είπε ο 
πρωθυπουργός Κίριλ Πέτκοφ, ο οποίος 
έχει δεσμευτεί ότι θα επιδεικνύει «μη-
δενική ανοχή» απέναντι στη διαφθορά 
στη φτωχότερη χώρα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. «Δεν υπάρχουν πλέον άτομα 
που δεν τα αγγίζει κανείς», πρόσθεσε.

ΘΑ ΟΛΟΚΛΉΡΩΘΕΙ ΣΤΑ ΤΕΛΉ 
ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ, ΔΉΛΩΣΕ Ο 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΙΡΙΛ ΠΕΤΚΟΦ           

Επιθεωρησε την κατασκευή του διασυνδετήριου 
αγωγού των δύο χωρών από το χωριό Μάλκο 
Καντιέβο κοντά στην πόλη Στάρα Ζαγόρα, στη 
νότια Βουλγαρία
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Το ορθώνουμε… για να επιβληθούμε — 
Τετράποδο ερπετό.
2. Η πρωτεύουσα του νομού Αχαΐας — Μει-
λίχιος — Τα έχει η… άνοιξη.
3. Αιθάλη, καπνιά — Μυθικός βασιλιάς της 
Θήβας — Φίρμα στερεοφωνικών.
4. Τενίστας τη χρειάζεται — Περίφημα αρ-
χαία τείχη.
5. Ηλεκτροκίνητο όχημα — Άντρο στον Ψη-
λορείτη της Κρήτης — Μεξικανός νομπε-
λίστας ποιητής.
6. Ανώνυμη Εταιρεία — Διεθνής ένωση 
αερομεταφορών — Κόλπος που εισχωρεί 
βαθιά στην ξηρά.
7. Πολεμικό όχημα — Είναι και τα τραγούδια 
του Τσιτσάνη — Μέσα στον… κήπο.
8. Υπολείμματα από κάτι μεγάλο — Ήρωας 
της ινδικής μυθολογίας.
9. Επιτατικό μόριο (αρχ.) — Ένα… κλαμπ 
— Πρωταγωνίστησε στην ταινία "Κράμερ 
εναντίον Κράμερ".
10. Είδος γαλλικού τυριού — Όχι πυκνά.
11. Αρχαίων επιφώνημα — Μέρος της θά-
λασσας κατάλληλο για αγκυροβόλημα των 
πλοίων — Μπαίνει στην πρίζα (ξ.λ.).
12. Γειτονικά στο αλφάβητο — Ξένος οίκος 
αρωμάτων — Έγινε με συμπίεση.
13. Παλιά λεγόταν Βοστίτσα — Όρος του 
βόλεϊ και του τένις — Κρουνός, στρόφιγγα.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Μια φορά ο Σέρλοκ Χολμς και ο φίλος του ο 

Ουάτσον πήγαν για κάμπινγκ. Έστησαν τη σκηνή 

τους και έπεσαν να κοιμηθούν. Μερικές ώρες αρ-

γότερα ο Χολμς ξυπνάει τον φίλο του και του λέει:

- "Ουάτσον κοίτα στον ουρανό και πες μου τι 

βλέπεις."

Tότε ο Ουάτσον του απαντά:

- "Βλέπω εκατομμύρια αστέρια."

Χολμς: "Και τι σου λέει αυτό;"

Ο Ουάτσον σκέφτεται μερικά λεπτά και λέει:

- "Αστρονομικά, μου λέει ότι υπάρχουν εκατομμύ-

ρια γαλαξίες και πιθανότατα δισεκατομμύρια πλα-

νήτες. Αστρολογικά, μου λέει ότι ο Κρόνος είναι 

στον Κριό. Ωρολογιακά, μου λέει ότι η ώρα πρέ-

πει να είναι τρεις παρά τέταρτο. Θεολογικά, είναι 

απόδειξη ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος και όλοι 

εμείς είμαστε μικροί και ασήμαντοι. Μετεωρολο-

γικά, φαίνεται ότι θα έχουμε μια θαυμάσια μέρα 

αύριο." -- "Τι λέει σε εσένα όμως;"

Τότε ο Χολμς μετά από μερικά λεπτά σιωπής 

του απαντά:

- "Ουάτσον είσαι ηλίθιος! Κάποιος μας έκλεψε 

τη σκηνή!"

                         * * * * * *

                        

Δυο αδελφές από το χωριό πήρανε το τραίνο και 

πηγαίνανε στην πόλη για πρώτη φορά.

Είχανε μαζί τους μια σακούλα μπανάνες σε πε-

ρίπτωση που θα πεινάσουν. Όταν ήρθε η ώρα για 

κολατσιό βγάλανε δυο μπανάνες από τις σακούλα 

και άρχισαν να τις Ξεφλουδίζουν η μια δαγκώνει 

την μπανάνα της, όταν το τραίνο εισέρχεται σε 

ένα τούνελ.

Στα σκοτεινά επικράτησε η εξής συνομιλία:

- «Πήρες μια μπουκιά από την μπανάνα;»

- «Όχι»

- «Μη το κάνεις, εγώ πήρα μια μπουκιά και τυ-

φλώθηκα»

Συστατικά 
• 6 φλιτζάνια αλεύρι
• 2 κ.γ. αμμωνία
• Ενάμιση φλιτζάνι ζάχαρη
• 5 αυγά (κρατάμε το ένα αυγό για να αλείψουμε 

τα κουλουράκια)
• 1 φλιτζάνι βούτυρο
• 1 φλιτζάνι γάλα
• 1 κ.σ. κανέλα
• 5 γαρύφαλλα τριμμένα

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Αρχικά προθερμαίνουμε τον φούρνο μας στους 

200 βαθμούς και βουτυρώνουμε το ταψί μας.
• Έπειτα κοσκινίζουμε το αλεύρι και το βάζουμε 

σε ένα μεγάλο μπωλ, μαζί με την κανέλα και τα 
γαρύφαλλα.

• Στη συνέχεια, λιώνουμε το βούτυρο και το βά-
ζουμε στο μπωλ.

• Ζεσταίνουμε το γάλα ελαφρά, χτυπάμε τα αυγά 
με την ζάχαρη σε ένα ξεχωριστό μπολάκι, μέχρι 
να ενωθούν καλά.

• Αμέσως μετά, προσθέτουμε στο γάλα την αμ-
μωνία και ρίχνουμε όλα τα παραπάνω υλικά στο 
μπωλ με το αλεύρι.

• Αρχίζουμε και ζυμώνουμε μέχρι όλα τα υλικά 
που είναι στο μπωλ να γίνουν μια λεία και εύ-
πλαστη ζύμη.

• Κατόπιν, σε ένα πιατάκι κρατάμε το ασπράδι από 
ένα αυγό, προσθέτουμε ένα κουταλάκι νερό και 
ανακατεύουμε.

• Τέλος, πλάθουμε τα κουλουράκια μας σε ό,τι σχή-
μα θέλουμε και τα αλείφουμε με το παραπάνω 
μείγμα με το ασπράδι. Τα βάζουμε σε προθερμα-
σμένο φούρνο και τα ψήνουμε για περίπου 20-
30 λεπτά στους 160 βαθμούς.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Κουλουράκια κανέλας, 
λιχουδιά για παιδάκια

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Ήταν τα απόρθητα κάστρα — Εκεί "παίχτη-
κε" το δράμα του "Ρωμαίου και της Ιουλιέτας".
2. Πόλη της Παλαιστίνης στη Γαλιλαία — Δυ-
νατό ποτό.
3. Θεατρικός όρος — Πορφυρά, κατακόκκινα.
4. Γειτονικά γράμματα — Σύζυγος του Αλή πα-
σά — Διπλό… επιμένει.
5. Το διαθέτουν… οι διακριτικοί — Κορασόν…: 
Φιλιππινέζα πολιτικός — Ίδια φωνήεντα.
6. Αμερικανοί αδελφοί, πρωτοπόροι της αερο-
πορίας — Γκριζομάλλης.
7. Το λένε… πρόβατα — … Λάμα: ο θρησκευ-
τικός αρχηγός του Θιβέτ — Τζένιφερ…: ξένη 
τραγουδίστρια.
8. Χαρακτηριστικό της λεβάντας — … Σμιθ: Σκό-
τος οικονομολόγος (1723-1790).
9. Ασθένεια του αίματος — … Στάιγκερ: Αμερι-
κανός ηθοποιός.
10. Έγραψε "Το κάρο με τα μήλα" — Πορθμός 
της Νέας Ζηλανδίας — … Γκιτρί: θεατρικός συγ-
γραφέας.
11. Έγραψε τον "Πατάτα" — Συντροφεύει… κα-
λαμάρι — Ο αριθμός 202.
12. Σκεπάζει μηχανή αυτοκινήτου — Ρούχα για… 
μοδίστρα.
13. Διεθνής όρος της ακτογραφίας — Αλλιώς 
ο άργυρος — Μενεξές (αρχ.).
14. Ποτάμι της Βαλκανικής — Η Ιωάννα του… 
Ροΐδη.
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Επιστήμονες στη Βρετανία 
ανέπτυξαν ένα νέο τεστ αί-
ματος που μπορεί να βοηθή-
σει στην ανίχνευση του καρκί-
νου σε ανθρώπους, οι οποίοι 
δεν έχουν συγκεκριμένα συ-
μπτώματα αλλά πιο ακαθόρι-
στα, όπως είναι η ανεξήγητη 
απώλεια βάρους ή η μεγάλη 
κόπωση.

Εφόσον το τεστ εγκριθεί, 
θα επιτρέψει τον πιο έγκαι-
ρο εντοπισμό ορισμένων πε-
ριστατικών καρκίνου που μέ-
χρι σήμερα διαγιγνώσκονται 
με καθυστέρηση, καθιστώντας 
έτσι πιο εύκολη τη θεραπευ-
τική αντιμετώπισή τους, προ-
τού υπάρξουν μεταστάσεις των 
όγκων, καθώς το τεστ μπορεί 
να δείξει επίσης κατά πόσο ο 
καρκίνος έχει εξαπλωθεί στο 
σώμα.

Το νέο τεστ χρησιμοποιεί 
την τεχνολογία της Φασματο-
σκοπίας Πυρηνικού Μαγνη-
τικού Συντονισμού (Nuclear 
Magnetic Resonance-ΝMR), 
η οποία ανιχνεύει μικρά μόρια, 
τους μεταβολίτες, μέσα στο αί-

μα. Οι υγιείς έχουν διαφορετι-
κό «προφίλ» μεταβολιτών από 
εκείνους με τοπικό ή μεταστα-
τικό καρκίνο.

Οι ερευνητές, οι οποίοι έκα-
ναν τη σχετική δημοσίευση στο 
αμερικανικό ιατρικό περιοδικό 
«Clinical Cancer Research», 
ανέλυσαν δείγματα αίματος 
από 300 ασθενείς με μη συ-
γκεκριμένα αλλά ανησυχητικά 
συμπτώματα καρκίνου και βρή-
καν ότι το τεστ μπορεί να «πιά-

σει» σωστά περίπου το 95% 
(19 στους 20) των ανθρώπων 
με καρκίνους.

Προς το παρόν το τεστ δεν 
μπορεί να διακρίνει τον τύπο 
των όγκων, αλλά με τη βελτί-
ωσή του μελλοντικά θα μπο-
ρούσε να το πετύχει και αυτό.

Επίσης το τεστ έχει ακρί-
βεια 94% στο να διακρίνει ανά-
μεσα σε τοπικό ή μεταστατικό 
καρκίνο. 

Το ρομπότ που 
μπορεί να τρέχει 
γρήγορα σε κάθε 

τερέν

Ερευνητές στις ΗΠΑ πραγματο-
ποίησαν ένα ακόμη επίτευγμα στον 
τομέα της ρομποτικής τεχνολογίας 
που αναπτύσσεται με αλματώδεις 
ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Ομάδα 
επιστημόνων του Ινστιτούτου Τεχνο-
λογίας της Μασαχουσέτης, το περί-
φημο MIT, δημιούργησαν ένα τετρά-
ποδο ρομπότ που χαρακτηρίζεται ως 
το τσιτάχ των ρομπότ αφού είναι το 
ταχύτερο τετράποδο ρομπότ που έχει 
κατασκευαστεί μέχρι σήμερα.

Το ρομπότ μπορεί να τρέχει με τα-
χύτητα περίπου 15χλμ./ώρα και μά-
λιστα σε διάφορα τερέν. Μπορεί να 
τρέχει χωρίς να χάνει την σταθερό-

τητα του ακόμη και πάνω σε παγω-
μένες επιφάνειες ενώ επίσης μπορεί 
να κινείται σταθερά και γρήγορα κι-
νούμενο σε γρασίδι, χώμα ή ανώμαλο 
έδαφος. Το ρομποτικό τσιτάχ έμαθε 
μόνο του να πώς να κινείται γρήγορα 
και χωρίς προβλήματα σε κάθε επι-
φάνεια μέσω της ίδιας διαδικασίας 
που μαθαίνει και ο άνθρωπος δηλα-
δή μέσω δοκιμής και λάθους.

Χάρις στις νέες προηγμένες τεχνο-
λογίες προσομοίωσης το ρομπότ κα-
τάφερε να ολοκληρώσει εκπαίδευση 
και να αποκτήσει εμπειρίες που κανο-
νικά απαιτούν χρονικό διάστημα 100 
ημερών μέσα σε χρονικό διάστημα 

μόλις τριών ωρών. «Αναπτύξαμε μια 
προσέγγιση με την οποία η συμπερι-
φορά του ρομπότ βελτιώνεται μέσω 
προσομοιωμένων εμπειριών οι οποί-
ες γίνονται κτήμα του και τις χρησιμο-
ποιεί στη συνέχεια στον πραγματικό 
κόσμο. Το να καταφέρουμε να κάνου-
με το ρομπότ να τρέξει έσπρωξε είναι 
η αλήθεια την τεχνολογία στα όρια 
της» αναφέρει ο Γκάμπριελ Μαργκό-
λις επικεφαλής της έρευνας.

Το ρομπότ θα μπορεί να προσφέ-
ρει χρήσιμες υπηρεσίες σε αποστολές 
έρευνας και διάσωσης και σε φύλα-
ξη χώρων. 

Ρομπότ "τσιτάχ " - Το ταχύτερο τετράποδο
που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα

Μία από τις ορεινές 
περιοχές του Ουαϊόμινγκ 
που γίνεται προσπάθεια 

πρόκλησης τεχνητής 
χιονόπτωσης

Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η 
συνεχιζόμενη ξηρασία στις δυτικές περιοχές 
των ΗΠΑ ομάδα επιστημόνων ψεκάζει τα σύν-
νεφα πάνω από τα όρη αυτών των περιοχών 
με χημικές ουσίες. Στόχος είναι η πρόκληση 
τεχνητής χιονόπτωσης. Οι δυτικές πολιτείες 
των ΗΠΑ βιώνουν τη χειρότερη ξηρασία των 
τελευταίων 1,200 ετών προκαλώντας μια σει-
ρά από συνέπειες και προβλήματα στο τοπικό 
περιβάλλον και τους κατοίκους αυτών των 
περιοχών όπως την έλλειψη νερού.

Μια ιδέα που έπεσε στο τραπέζι είναι να 
γίνει προσπάθεια πρόκλησης τεχνητής βροχής 
και χιονόπτωσης. Τέτοιες μέθοδοι χρησιμοποι-
ούνται αρκετές δεκαετίες και είναι κοινή πρα-
κτική στην Κίνα και σε κάποιες περιοχές των 
ΗΠΑ αλλά στην πολιτεία Ουαϊόμινγκ είναι μια 

καινούργια πρακτική. Η ερευνητική ομάδα 
που ανέλαβε το εγχείρημα θα πραγματο-
ποιήσει περίπου 30 πτήσεις πάνω από 
τα όρη της πολιτείας στις οποίες θα 
γίνουν ρίψεις χημικών ουσιών όπως 
ιωδιούχος σίδηρος στα σύννεφα με 
στόχο να προκληθεί χιονόπτωση η 
οποία στη συνέχεια θα δημιουργή-
σει τις απαραίτητες ποσότητες νερού.

Οι ερευνητές έχουν στη διάθεση 
τους ένα μήνα για να ολοκληρώσουν 
την προσπάθεια τους αφού από τα τέλη 
Απριλίου η παρουσία και η ισχύς των άνε-
μων στις επίμαχες περιοχές περιορίζεται ση-
μαντικά γεγονός που δεν ευνοεί τη δημιουρ-
γία των κρυστάλλων του χιονιού

Τεχνητή χιονόπτωση εναντίον ξηρασίας 
στις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ

Περισσότερο από μια δεκα-
ετία μετά την έγκριση της ανά-
πτυξής του, ο πύραυλος SLS της 
NASA που θα επιτρέψει τις πρώ-
τες αποστολές ανθρώπων στη 
Σελήνη, ένας γίγαντας ύψους 
100 μέτρων, μεταφέρθηκε για 
πρώτη φορά στην εξέδρα εκτό-
ξευσης, λίγες εβδομάδες πριν 
αναχωρήσει για δοκιμαστική 
πτήση γύρω από το φεγγάρι.

Πιο ισχυρός από τους πυ-
ραύλους Saturn V που χρη-
σιμοποιήθηκαν για την πρώ-
τη προσσελήνωση αμερικανών 
αστροναυτών τις δεκαετίες του 
1960 και 1970, ο SLS (Space 
Launch Systems, έχει κοστίσει 
μέχρι σήμερα 37 δισεκατομμύρια 
δολάρια, ένα ποσό που πολλοί 
θεωρούν εξωφρενικό, δεδομέ-
νου ότι ο πύραυλος δεν θα είναι 
καν επαναχρησιμοποιούμενος 
όπως οι πύραυλοι της SpaceX.

Ο SLS και η κάψουλα Orion 
που βρίσκεται στην κορυφή του 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του 
προγράμματος Artemis της 
NASA, το οποίο προβλέπει την 
αποστολή της πρώτης γυναί-

κας και του πρώτου μη λευκού 
αστροναύτη στην επιφάνεια του 
φεγγαριού, κάτι που δεν αναμέ-
νεται πριν από το 2025 το νω-
ρίτερο.

Για φέτος, πιθανώς το διάστη-
μα Απριλίου-Μαΐου, προγραμμα-

τίζεται η πρώτη δοκιμαστική πτή-
ση, ένα ταξίδι 26 ημερών χωρίς 
πλήρωμα γύρω από τη Σελήνη.

Η πρώτη αποστολή με πλή-
ρωμα προγραμματίζεται για το 
2024 και θα είναι μια επανάληψη 
της φετινής δοκιμαστικής πτήσης.

Αποκαλυπτήρια για τον πύραυλο που θα 
μεταφέρει τους Αμερικανούς πίσω στη Σελήνη

Τεστ αίματος ανιχνεύει τον καρκίνο 
πριν εμφανιστούν κύρια συμπτώματα

Science

Tο τεστ μπορεί 
να δείξει κατά πόσο 

ο καρκίνος έχει 
εξαπλωθεί στο σώμα

Ο SLS 
έχει ύψος 

κτηρίου 32 
ορόφων

«Σήμερα, η αλήθεια εκφράζεται καλύτερα 
απ' τους ανθρώπους της επιστήμης. Αυτοί είναι οι μεγάλοι ποιητές.» 

Ρομέν Ρολάν (1866 - 1944), Γάλλος συγγραφέας.
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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
18:00-08:00  Αχτσή Α. - Αχτσής Σ. Λ. Δημο-
κρατίας 152 (έναντι SevenSpot) ✆2551029523 
14:00-22:00 Σαλονικίδου Ε.&Ι Αίνου 27 
(έναντι Δημ. Βιβλιοθήκης) ✆2551029022

ΦΕΡΕΣ 
Χατζή Δήμητρα. Τραϊανουπόλεως 3 
✆2555022744

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Καρακατσάνη Μ.-Bαφειάδου Κ. έναντι Νο-
σοκομείου ✆25530 25115

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Μελάς Εμμανουήλ Ευριπίδου 12 
✆2552022769

Όλα τα προϊόντα αλευριού αποτελούν κα-
λή πηγή μαγνησίου, αλλά το ολικής αλέσεως 
κερδίζει με 60 mg το φλιτζάνι. Χρησιμοποιήστε 
λοιπόν αυτή την εκδοχή για ψήσιμο.

Η μαύρη σοκολάτα, που έχει μεγάλη περι-
εκτικότητα σε κακάο, περιέχει μεγάλες ποσό-
τητες μαγνησίου, αλλά και σιδήρου και μαγ-
γανίου. Και σαν να μην έφταναν αυτά, είναι 
εφοδιασμένη με τα ευεργετικά αντιοξειδωτι-
κά. Επιλέξτε εκείνη που περιέχει τουλάχιστον 
70% κακάο.

Το αβοκάντο είναι ένα εκπληκτικά θρεπτι-
κό φρούτο και μια νόστιμη πηγή μαγνησίου. 
Ένα μέτριο αβοκάντο παρέχει 58 mg μαγνη-
σίου, αλλά και αρκετές ποσότητες καλίου, βι-
ταμινών Κ και Β.

Τα αμύγδαλα, τα κάσιους και τα φιστίκια 

δεν είναι μόνο ένα υγιεινό σνακ, αλλά είναι 
επίσης εφοδιασμένα με μαγνήσιο. Μία χού-
φτα αμυγδάλων περιέχει 80 mg, τα κάσιους 
74 mg και 3 κουταλιές φυστικοβούτυρο 49 
mg μαγνησίου.

Οι σπόροι είναι εξαιρετικά υγιεινοί. Ο λι-
ναρόσπορος, οι σπόροι chia και ο κολοκυθό-
σπορος περιέχουν υψηλά ποσοστά μαγνησί-
ου, αλλά και φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά.

Τα σκούρα, φυλλώδη λαχανικά είναι πλού-
σια σε θρεπτικά συστατικά και το σπανάκι δεν 
αποτελεί εξαίρεση. Ένα φλιτζάνι βρασμένου 
σπανακιού περιέχει 157 mg μαγνησίου.

Το κινόα είναι επεξεργασμένο και συνήθως 
καταναλώνεται έτσι ώστε να μοιάζει αρκετά 
με το ρύζι. Είναι γνωστό για τα πολλά οφέλη 
του στην υγεία, συμπεριλαμβανομένης της 
πρωτεΐνης και των μεταλλικών στοιχείων. Ένα 
φλιτζάνι μαγειρεμένου κινόα περιέχει 118 mg 
μαγνησίου.

Εξαιρετική εναλλακτική κρέατος για τους 
χορτοφάγους. Περιέχει 37 mg μαγνησίου και 
μπορεί να μαγειρευτεί με πολλούς, διαφορε-
τικούς τρόπους.

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

Διεθνής Ημέρα του Νορούζ
Παγκόσμια Ημέρα για το 
Σύνδρομο Down
Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας
Παγκόσμια Ημέρα κατά του 
Ρατσισμού
Παγκόσμια Ημέρα 
Κουκλοθεάτρου
Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
Παγκόσμια Ημέρα Χρωμάτων

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, με το Τετράγωνο 
Αφροδίτης-Ουρανού, σε κάνει να 
λες πιο πολλά από όσο πρέπει, να 
έχεις πολλά νεύρα και να σοκάρεις 
με ποικίλους τρόπους, τον περί-
γυρο σου! 

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, το σημερινό Τε-
τράγωνο Αφροδίτης-Ουρανού, 
απαιτεί να επιστρατεύσεις ωριμό-
τητα, υπομονή, ψυχραιμία, υπευ-
θυνότητα και εντιμότητα! Πρέπει 
να αποφύγεις παρορμητικά συναι-
σθηματικά ξεσπάσματα και νεύρα, 
κυρίως σε διαπροσωπικές σχέσεις!

ΔΙΔΥΜΟΣ
Θα χρειαστεί να επιστρατεύσεις 
άμεσα ωριμότητα, αυτοσυγκρά-
τηση και ψυχραιμία σε όλες σου 
τις επαφές, επικοινωνίες, συνανα-
στροφές και συναντήσεις, αγαπητέ 
Δίδυμε, με το Τετράγωνο Αφροδί-
της-Ουρανού! Πες όχι στον αυθορ-
μητισμό, τον υπέρμετρο ενθουσι-
ασμό σου 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, με το Τετράγωνο 
Αφροδίτης-Ουρανού, πιθανόν να 
το παρακάνεις και ξεπεράσεις τα 
όρια με την συμπεριφορά σου, με 
αποτέλεσμα να μιλήσεις αρκετά 
άσχημα μέσα στα νεύρα σου!
 
ΛΕΩΝ
Σήμερα φίλε Λέοντα, το Τετράγω-
νο Αφροδίτης-Ουρανού πλήττει 
αρκετά, τις σπουδαίες για εσένα, 
διαπροσωπικές σου σχέσεις και 
συναναστροφές. Μέσα από επα-
φές και συνομιλίες, θα υπάρξουν 
παρερμηνείες, παρεξηγήσεις

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Πολλές δυσκολίες θα έχει η σημε-
ρινή ημέρα, αγαπητέ Παρθένε, λό-
γω της όψης Τετραγώνου Αφρο-
δίτης-Ουρανού! Φρόντισε όλες τις 
λεπτομέρειες, σε κάθε δράση της 
καθημερινότητάς σου 
 
ΖΥΓΟΣ
Με το Τετράγωνο Αφροδίτης-Ου-
ρανού, αισθάνεσαι φίλε Ζυγέ, πως 
θες να το «ρίξεις έξω»! Ωστόσο, 
ορισμένα ξαφνικά γεγονότα και 
ορισμένες έντονες καταστάσεις, θα 
σε αποσυντονίσουν και θα φέρουν 
κόντρες και καυγάδες στις διαπρο-
σωπικές σου σχέσεις!ς!
 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, το σημερινό Τε-
τράγωνο Αφροδίτης-Ουρανού, σε 
επηρεάζει άμεσα και πρέπει να δεί-
ξεις προσοχή! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η σημερινή ημέρα, αγαπητέ Τοξό-
τη, σε προειδοποιεί να προσέξεις 
τις λέξεις σου και τις κοινωνικές 
επαφές σου! Το Τετράγωνο Αφρο-
δίτης-Ουρανού, σε παρασύρει σε 
παρορμητικά λάθος λόγια 

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, με το σημερινό 
Τετράγωνο Αφροδίτης-Ουρανού, 
θα γίνεις λίγο πιο πεισματάρης στις 
απόψεις και τις ιδέες σου! 
 
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, η σημερινή ημέρα, 
θέλει αυτοσυγκράτηση, υπομονή, 
ωριμότητα και ουσιαστική προσο-
χή σε επαφές, συνομιλίες και με-
τακινήσεις! 

ΙΧΘΥΕΣ
Σήμερα δεν είναι η ιδανική ημέρα 
να εμπιστευτείς τους άλλους τυ-
φλά, αγαπητέ Ιχθύ! Δυστυχώς, με 
το Τετράγωνο Αφροδίτης-Ουρα-
νού, κάποια μυστικά σου κινδυνεύ-
ουν να αποκαλυφθούν, από άτομα 
που έκανες το λάθος να στηριχτείς 
επάνω τους!

Επέτειοι

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

8 υγιεινές τροφές 

πλούσιες σε μαγνήσιο
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Μια νέα πεζοπορική πρόκληση εί-
ναι μπροστά μας. Την Κυριακή στις 
27 Μαρτίου 2022 θα πεζοπορήσου-
με στα Κασσιτερά Σαπών σε μια μα-
γευτική δασική διαδρομή με μονα-
δική πανοραμική θέα τον κάμπο της 
Ροδόπης την Κίρκη και τη Συκορά-
χη. Τα Κασσιτερά είναι ένα ποντια-
κό χωριό με υψόμετρο 330 μέτρα 
που το 1928 είχε 361 κατοίκους το 
1940 είχε 507 και με την τελευταία 
απογραφή αριθμεί μόλις 30. Χαρα-
κτηριστικό σημείο που αξίζει να επι-
σκεφτεί κάποιος είναι η πανέμορφη 
Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου που 
χρονολογείται από το 1856 και το 
εξωκλήσι του Αγίου Νικολάου που 
είναι χτισμένο μέσα σε σπηλιά.

Τα τελευταία χρόνια με πρωτο-
βουλία του Συλλόγου Ποντίων Σα-
πών «Τα Κασσιτερά» έχουν δημι-
ουργηθεί αρκετές υποδομές στον 
οικισμό που τελευταία παρουσιά-
ζει ολοένα αυξανόμενη τουριστι-
κή κίνηση.

Σήμερα αξίζει να επισκεφτεί κά-
ποιος τα Κασσιτερά όχι μόνο ως 
προσκυνητής του Αγίου Δημητρίου 
και των εξωκλησιών που είναι πο-
λύ γραφικά, όπως το εξωκλήσι του 

Αγίου Νικολάου που είναι μέσα 
σε σπηλιά, αλλά και να περπα-
τήσει στο καταπράσινο τοπίο με 
τα κελαϊδίσματα των πουλιών.

Ένα είναι βέβαιο, ότι όποιος 
επισκεφτεί τον οικισμό θα αι-
σθανθεί τέτοια ανάταση ψυχής, 
που θα θέλει να γίνει αν όχι μό-
νιμος, τουλάχιστον τακτικός επι-
σκέπτης.

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ.

8.45πμ Ραντεβού στο γήπε-
δο Φώτης Κοσμάς στην Αλεξαν-
δρούπολη από όπου και θα ξεκι-
νήσουμε για τις Σάπες.

9:15πμ Θα δώσουμε το ρα-
ντεβού μας στην πλατεία Σαπών 
(Δημαρχείο) με τους φίλους μας 
από τις γύρω περιοχές.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να 
πάρουν τον καφέ τους από τις 
Σάπες και να ξεκινήσουμε όλοι 
μαζί για τα Κασσιτερά με τα Ι.Χ. 
μας (γύρω στα 6 χλμ. απόσταση).

9.45πμ Αφού φτάσουμε στα 
Κασσιτερά θα επισκεφθούμε τον Ιε-
ρό Ναό του Αγίου Δημητρίου από 
όπου και θα ξεκινήσουμε την πε-

ζοπορία μας με οδηγό κάτοικο και 
γνώστη της περιοχής τον Γρηγόρη 
Κενανίδη.

Θα κάνουμε την πρώτη μας στά-
ση στο γραφικό εξωκλήσι του Αγίου 
Νικολάου που είναι χτισμένο μέσα σε 

σπηλιά και στη συνέχεια ακολου-
θώντας δασικούς δρόμους κατά 
το πλείστον αλλά και μονοπάτια 
θα επισκεφθούμε και άλλα τρία 
εξωκλήσια κατά μήκος της κυ-
κλικής μας διαδρομής αυτά του 
Προφήτη Ηλία – Αγίου Κωνστα-
ντίνου – Πέτρου και Παύλου και 
μετά από 12 χλμ περίπου θα επι-
στρέψουμε στο σημείο εκκίνησης.

2-2.30μμ Ολοκλήρωση πεζο-
πορίας και προαιρετικά φαγητό 
σε ταβέρνα των Σαπών.

Μπορούν να συμμετέχουν και 
παιδιά από 12 ετών, με αθλητι-
κό επίπεδο και συνοδεία γονέα.

Η μετακίνηση θα γίνει μόνο με 
ΙΧ τηρώντας το υγειονομικό πρω-
τόκολλο (όσοι δεν διαθέτουν Ι.Χ. 
θα βολευτούν σε κάποιο άλλο κα-
τά την αναχώρηση από το στάδιο 
Αλεξ/πολης)

Το κόστος συμμετοχής ορίζε-
ται :

Η συμμετοχή είναι 6 ευρώ το 
άτομο και 5 ευρώ το παιδί (10 ευ-
ρώ το ζευγάρι ή γονέας και παιδί)
(15 ευρώ ζευγάρι με παιδί)(20 ευ-
ρώ ζευγάρι με δύο παιδιά)

Τα χρήματα θα κατατίθενται 
στον λογαριασμό του ΔΡΟΜΕΑ 
ΘΡΑΚΗΣ, στην τράπεζα Πει-
ραιώς: GR31 01711830006 
183148954801

Εάν η κατάθεση γίνει από άλ-
λη τράπεζα πρέπει να καταβληθεί 
και το αντίστοιχο πέναλτι.

Μπορείτε να κάνετε την εγ-
γραφή σας, δια ζώσης και στο 
γραφείο του ΔΡΟΜΕΑ, στο στά-
διο Φώτης Κοσμάς, καθημερινές 
5-8μμ.
Αρχηγός αποστολής-Δημήτρης 

Κωστόπουλος-τηλ.6937318054

Δρομέας Θράκης: Πεζοπορική διαδρομή στα 
Κασσιτερά Σαπών την ερχόμενη Κυριακή

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΜΑΓΕΥΤΙΚΉ 
ΔΑΣΙΚΉ ΔΙΑΔΡΟΜΉ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΉ 
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΉ ΘΕΑ ΤΟΝ ΚΑΜΠΟ 
ΤΉΣ ΡΟΔΟΠΉΣ ΤΉΝ ΚΙΡΚΉ ΚΑΙ ΤΉ 
ΣΥΚΟΡΑΧΉ   

Όλα όσα θέλετε να γνωρίσετε 
για τη νέα δράση

Αντίστροφα μετρά ο 
χρόνος για το άνοιγμα της 
πλατφόρμας επιδότησης 
ηλεκτρικών συσκευών. Οι 
δικαιούχοι θα μπορούν να 
αντικαταστήσουν μέχρι και 
τρεις παλιές συσκευές τους 
με καινούργιες ενώ, η πλατ-
φόρμα θα ανοίξει στις αρ-
χές Απριλίου και στόχος της 
κυβέρνησης είναι να ξεκινή-
σει το πρόγραμμα πριν το 
Πάσχα. 

Ποιες συσκευές μπορείτε 
να επιλέξετε για 
αντικατάσταση 

Η επιλογή για αγορά νέας 
συσκευής θα είναι ελεύθερη, 
όμως όπως έχει γίνει γνω-
στό, θα πρέπει να πληρούν 

κάποια ελάχιστα κριτήρια 
ενεργειακής απόδοσης και 
ποιότητας. 

Στην επιδότηση 
περιλαμβάνονται τρεις 
κατηγορίες συσκευών: 

• Ψυγεία 
• Καταψύκτες 
• Κλιματιστικά 

Ποιες συσκευές δεν 
επιδοτούνται 

• Ηλεκτρικές κουζίνες 
•  Πλυντήρια ρούχων 
• Πλυντήρια πιάτων 

Η βασική προϋπόθεση για 
την επιδότηση συσκευών 

Θα πρέπει να παραδίδεται 
η παλιά συσκευή, η οποία θα 

πρέπει να λειτουργεί. 
Επίσης, το ποσό της επι-

δότησης θα είναι συνολικού 
ύψους 100 εκατομμυρίων 

ευρώ και 200.000 νοικοκυ-
ριά προβλέπεται να πάρουν 
έκπτωση από 30% έως 50%. 
Θα υπάρχει κατάταξη των 

ενδιαφερόμενων και αν ξε-
περαστούν οι 200 χιλιάδες 
αιτήσεις τότε θα μπουν οι-
κονομικά κριτήρια και κοι-

νωνικά κριτήρια. 

Η αίτηση της επιδότησης 
ηλεκτρικών συσκευών 

Οι καταναλωτές θα έχουν 
τη δυνατότητα να κάνουν 
αίτηση για το πρόγραμ-
μα της επιδότησης για την 
αντικατάσταση παλαιών και 
ενεργοβόρων συσκευών 
όταν ανοίξει η πλατφόρμα. 
Η διαδικασία της αίτησης 
για την επιδότηση ηλεκτρι-
κών συσκευών θα γίνεται 
με κωδικούς TaxisNet, ενώ 
θα χρειάζεται και το ΑΦΜ. 

Συγκεκριμένα, ο κ. 
Σκρέκας είχε δηλώσει: 

«Θα ανοίξει μια ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα και εκεί θα 
δηλώνει με τους κωδικούς 
taxisnet ο ενδιαφερόμενος 
είτε μόνος του, είτε μέσα 
από τον λογιστή, είτε και 
από το κατάστημα που μπο-
ρεί να πάει, θα δηλώνει τι 
συσκευές θέλει να αντικα-
ταστήσει και το ΑΦΜ του 
και έναν λογαριασμό.» 

Επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών: Με ΑΦΜ και 
μέσω TaxisNet η αίτηση, πότε ανοίγει η πλατφόρμα 
Η πλατφόρμα για την επιδότηση 
ηλεκτρικών συσκευών θα ανοίξει μέσα 
στον Απρίλιο και θα γίνει μέσω TaxisNet, 
στόχος της κυβέρνησης είναι να ξεκινήσει η 
διαδικασία πριν το Πάσχα. 


