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Αλεξανδρούπολη: Πρώτη απόφαση για 
αναστολή διακοπής ρεύματος    

Αφορά ξενοδοχειακή μονάδα, στην οποία ο ιδιώτης πάροχος 
επέβαλε ρήτρα αναπροσαρμογής, εκτοξεύοντας τους 

λογαριασμούς στις 8.500 ευρώ ▶ 4

«Η Περιφέρεια 
ΑΜΘ «τρέχει» 
πίσω από τις 

εξελίξεις»

Παρέμβαση 
Περιφερειακής 

Σύνθεσης για κάμπο 
Τυχερού

▶ 11

Τα είπαν ΟΛΑ και 
Zante Ferries

Ενόψει θερινής 
περιόδου

▶ 6

Διπλάσια θετικότητα, μία εβδομάδα 
πριν από τη χαλάρωση

Στον Έβρο, την εβδομάδα 18 με 24/4 η θετικότητα εκτοξεύτηκε 
στο 4,26%, όταν την προηγούμενη εβδομάδα (11 με 17/4)

 ήταν στο 1,57%!
▶ 7

«Κήπος Υγείας»: «Κήπος Υγείας»: 
Μία οικοτεχνία στην Μία οικοτεχνία στην 
Παλαγία που μυρίζει Παλαγία που μυρίζει 

μπαξέμπαξέ

Στους δρόμους οι εργαζόμενοι Στους δρόμους οι εργαζόμενοι 
για την απεργία της Πρωτομαγιάς για την απεργία της Πρωτομαγιάς 

Αναβιώνει το 
δημοσιογραφικό συνέδριο 

Σαμοθράκης
▶ 11

 Μέτρα για την ενίσχυση 
μικρών επιχειρήσεων ζητούν 6 

επιμελητήρια της ΑΜΘ 

▶ 88

▶ 5 5

▶ 16 ▶ 3

Η δυτική χερσαία ζώνη 
διχάζει το Δημοτικό 
Συμβούλιο  

 ● Βαθαίνει το «ρήγμα» στις σχέσεις δημοτικής αρχής Αλεξανδρούπολης και 
αντιπολίτευσης, που στο μόνο που συμφωνούν είναι ότι διαφωνούν για τον τρόπο 
διεκδίκησης  

●  Όσα συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Τετάρτης ▶ 9
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1091
Λίγο έξω από την Κωνσταντινού-
πολη διεξάγεται η μάχη στο Λεβού-
νιο. Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου 
Αλέξιος Α’ ο Κομνηνός νικά του Πε-
τσενέγκους και τους εξαφανίζει από 
την ιστορία.

1707
Τα κοινοβούλια Αγγλίας και Σκωτίας 
συνεδριάζουν και αποφασίζουν την 
ένωση των περιοχών τους, σχημα-
τίζοντας έτσι τη Μεγάλη Βρετανία.

1913
Ο σουηδός μηχανικός Γκίντιον Σού-
ντμπακ κατασκευάζει και πατεντάρει 
το φερμουάρ.

1941
Οι αρχές κατοχής στην Ελλάδα 
θέτουν σε κυκλοφορία παράλλη-
λα με τη δραχμή, το μάρκο κατο-
χής (Reichs Kredit Kassenscheine), 
τη λιρέτα κατοχής, τη μεσογειακή 
δραχμή, το βουλγαρικό λέβα και το 
αλβανικό φράγκο, νομίσματα χωρίς 
αντίκρυσμα.

1992
Ο δήμαρχος του Λος Άντζελες κη-
ρύσσει την πόλη σε κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης, εξαιτίας του κύματος 
βίας που ξέσπασε μετά την αθώωση 
τεσσάρων αστυνομικών, οι οποίοι κα-
τηγορούνταν με αδιάσειστα στοιχεία 
ότι ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον 
μαύρο Ρόντνεϊ Κιγκ. Οι ταραχές, που 
θα τερματιστούν δύο μέρες αργό-
τερα με την επέμβαση του στρατού 
και την απόφαση να επαναληφθεί η 
δίκη, αφήνουν στο Λος Άντζελες 31 
νεκρούς, ενώ σε δέκα άλλες πόλεις 
των ΗΠΑ που επεκτάθηκαν οι ταρα-
χές τα θύματα έφτασαν τα 44 και οι 
τραυματίες τους 2.000.

1995
Δέκα ημέρες μετά τον τελικό Κυ-
πέλλου Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (1-0), 
άγνωστοι ξυλοκοπούν άγρια τον δι-
αιτητή του αγώνα Φίλιππο Μπάκα, 
σταματώντας το ταξί που επιβαίνει.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1957
Ντάνιελ Ντέι Λιούις, βρετανός ηθο-
ποιός.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1933
Κωνσταντίνος Καβάφης, έλληνας 
ποιητής. (γεν. κατά το νέο ημερο-
λόγιο: 29 Απριλίου 1863) (Γεν. 
17/4/1863)

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
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Ανατολή - 06:18
Δύση - 20:11

16...23

«Άλμα» 400 εκ. ευρώ στις καταθέσεις 
των Εβριτών την τελευταία δεκαετία, παρά την 
κρίση

Μία μαγική εικόνα αποτυπώνεται στα στοιχεία της 
Τράπεζας της Ελλάδος, αναφορικά με τις τραπεζικές 
καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών ανά νομό, 
από το 2002 έως σήμερα. Ο νομός Έβρου, με τα τε-
ράστια προβλήματα, την ανεργία, την αποβιομηχά-
νιση και την αγορά σε τέλμα, βρίσκεται μεταξύ των 
15 νομών της χώρας με τις μεγαλύτερες καταθέσεις, 
έχοντας μάλιστα αυξήσει, την τελευταία 10ετία, τις 
καταθέσεις αυτές κατά περίπου 400 εκ. ευρώ!

Τα στοιχεία δημοσιεύει κάθε εξάμηνο η Τράπεζα της 
Ελλάδας για τους 52 νομούς της χώρας.  Στον Έβρο, 
οι καταθέσεις τον Δεκέμβριο του 2014 έκλεισαν στο 
1 δις 597 εκ. ευρώ, από τα οποία, τα 101 εκ. ήταν σε 
λογαριασμούς όψεως, τα 540 εκ. σε λογαριασμούς 
ταμιευτηρίου και τα 956 εκ. σε λογαριασμούς προ-
θεσμίας. Πριν από μία δεκαετία, τον Δεκέμβριο του 
2004, οι καταθέσεις στον Έβρο δεν ξεπερνούσαν το 1 
δις 200 εκ ευρώ. Με την έναρξη της κρίσης, οι κατα-
θέσεις ακολουθούν δραματική πτωτική πορεία, για να 
φτάσουν τον Δεκέμβριο του 2014 στα 1,6 δις ευρώ.  

28
AΠΡ
2015

43

11...21
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Μικρογνωμικά

Έφτασε η πρόσκληση για 
τα εγκαίνια του μεγάλου έρ-
γου της Μονάδας Επεξερ-
γασίας Απορριμμάτων της 
Αλεξανδρούπολης, που θα 
γίνουν την Τρίτη 3 Μαϊ-
ου στις 11 από τον Πρω-
θυπουργό Κυριάκο Μη-
τσοτάκη. Στην πρόσκληση, 
αναφέρονται τα εξής: «Ο 
Πρόεδρος κ. Εμμανουήλ 
Τσέπελης και τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της 
Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας 
Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. 
Α.Α.Ε.) σας προσκαλούν στην τελετή 
εγκαινίων των εγκαταστάσεων της 
Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμά-
των (Μ.Ε.Α.) Αλεξανδρούπολης που θα  
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 03 Μαΐου 
2022 και ώρα 10:00 π.μ. στις εγκατα-
στάσεις της Μ.Ε.Α. Αλεξανδρούπολης 
(7ο χλμ Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης - Άβα-

ντα). Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Πρωθυ-
πουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης». 
Νωρίτερα, στις 10 ο κ. Μητσοτάκης 
θα εγκαινιάσει το νέο γηροκομείο της 
Μητρόπολης, ενώ μετά τη ΜΕΑ, λο-
γικά, θα παραστεί και στην εκδήλωση 
για την έναρξη κατασκευής του LNG 
της Αλεξανδρούπολης, μια εκδήλωση 
για την οποία δεν έχουν γίνει ακόμη 
γνωστές οι λεπτομέρειες.

Κ.Η.

Εγκαίνια για τη ΜΕΑ  

H Ιωάννα Παλιοσπύρου εμπνέει και δίνει δύναμη σε όλους μας. Δείχνει το πρόσωπο της για πρώτη φορά, με-
τά την επίθεση που δέχτηκε με βιτριόλι και υπενθυμίζει ότι το φως πάντοτε θα νικάει το σκοτάδι. «Ήρθε η ώρα 
να ξανασυστηθούμε. Με κατακλύζουν πολλά και διαφορετικά συναισθήματα. Άγχος, φόβος αλλά και μεγάλη 
συγκίνηση. Σας ευχαριστώ που 2 χρόνια τώρα γίνατε η δύναμη μου, που στέκεστε δίπλα μου, αποδεικνύο-
ντας πως η αγάπη των πολλών νικά το φθόνο και τελικά μπορεί να κάνει θαύματα», έγραψε στο Instagram.

Photo   Shoot
Οι καταναλωτές θα εκπροσωπη-
θούν χωρίς καμία οικονομική επι-
βάρυνση από τους δικηγορικούς 
συλλόγους που ετοιμάζουν να 
καταθέσουν συντονισμένα προ-
σφυγές κατά της ρήτρας αναπρο-
σαρμογής ρεύματος .  

Δ. ΒΕΡΒΕΣΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ  
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΏΝ ΣΥΛΛΟΓΏΝ

Είπαν

Οι πολίτες βρίσκονται αντιμέ-
τωποι με λογαριασμούς ρεύ-
ματος που ξεπερνούν τους 
μισθούς τους και ο κ. Μητσο-
τάκης αναζητά τεχνογνωσία 
για νέες μπίζνες στο Τατόι. Αν 
όντως θέλει τεχνογνωσία, ας 
δει το παράδειγμα των κυβερ-
νήσεων Πορτογαλίας και Ισπα-
νίας που μείωσαν κατά 50% τα 
τιμολόγια του ρεύματος.  

Ν. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΏΠΟΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Καύσιμα, ώρα μηδέν 

Για γερά νεύρα  
Το απόγευμα της Τετάρτης στο δη-

μοτικό συμβούλιο Αλεξανδρούπολης ο 
επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευ-
σης Βαγγέλης Λαμπάκης, είπε ότι εκλέ-
γεται από το 2006 και ότι αυτό είναι το 
χειρότερο δημοτικό συμβούλιο στην Ελ-
λάδα, ενώ παρομοίασε τον Δήμαρχο με 
τον τέως Δήμαρχο Μαραθώνα Ηλία Ψι-
νάκη, τον οποίο, όπως είπε, στο τέλος, 
τον είχαν εγκαταλείψει όλοι και δεν τον 
ήθελε κανείς. Δεν ξέρω αν αυτό είναι 
το χειρότερο δημοτικό συμβούλιο στην 
Ελλάδα, πάντως τα σχόλια του κόσμου 
που το παρακολουθούν είναι ενδεικτικά 
της άσχημης εικόνας του και του κλίμα-
τος απογοήτευσης που προκαλεί στους 

πολίτες όλη αυτή η ασυνεννοησία και η 
φαγωμάρα. Και γι’ αυτό, φοβάμαι πως 
φταίνε όλοι. Άλλοι λιγότερο, άλλοι πε-
ρισσότεροι, σίγουρα όμως όλοι.

Κ.Η.

Έκκληση προς την κυβέρνηση να 
εξετάσει το ενδεχόμενο της μείωσης 
του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα 
καύσιμα απευθύνει πλέον σε καθημε-
ρινή βάση στις επαφές με τα στελέχη, 
η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηρι-
ούχων Υγρών Καυσίμων. Αυτό τόνισε 
μιλώντας στο περιφερειακό πρόγραμ-
μα της ΕΡΤ ΑΜ-Θ, το μέλος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, 
Γιώργος Τζαμπαζλής.

«Ο κόσμος έχει περιορίσει τις με-
τακινήσεις στο ελάχιστο. Απευθύνω 
το ερώτημα: Τώρα που 
έρχεται καλοκαίρι και ο 
κόσμος θα θέλει να πη-
γαίνει στη θάλασσα, το 
σκέφτηκαν οι υπεύθυ-
νοι, τους οποίους καλού-
με ξανά και ξανά να με-
τρήσουν τα διαφυγόντα 
κέρδη του κράτους από 
τις διαρροές προς άλλα 
κράτη των πολιτών. Το 
θέμα είναι να μην μπού-

με στο επικίνδυνο σπιράλ του αργού 
θανάτου της αγοράς και να βρεθούν 
τρόποι στήριξης της κατανάλωσης και 
των καυσίμων και των άλλων ειδών. 
Μας υποσχέθηκαν από την κυβέρνη-
ση πως θα το εξετάσουν», τόνισε ο κ. 
Τζαμπαζλής.

Αναφερόμενος στο άνογμα της 
πλατφόρμας για την επιδότηση της 
βενζίνης, υπογράμμισε πως ο κόσμος 
ανταποκρίνεται ακόμα και για αυτό το 
μικρό ποσό, ανάλογα με το ΑΦΜ του. 

Κ.Η.

7.580 νέα κρούσματα 
Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγεί-

ας (ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε το απόγευμα της 
Πέμπτης (28/4) ότι τα εργαστηριακά επι-
βεβαιωμένα νέα κρούσματα του κορο-
νοϊού είναι 7.580. Ο συνολικός αριθμός 
των ατόμων που νόσησαν ανέρχεται σε 
3.309.962 (ημερήσια μεταβολή +0.2%), 
εκ των οποίων 48.9% άνδρες.

Στον Έβρο ανακοινώθηκαν 69 νέα 
κρούσματα, στη Ροδόπη 23, στην Ξάνθη 
27, στην Καβάλα 66 και στη Δράμα 70. 

Ο αριθμός πιθανών νέων επαναλοι-
μώξεων που καταγράφηκαν τις τελευταί-

ες 24 ώρες ήταν 233 ενώ από την αρχή 
της πανδημίας SARS-CoV-2 ο συνολικός 
αριθμός εκτιμάται σε 121.976(3.6% του 
συνολικού αριθμού των θετικών αποτε-
λεσμάτων).

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 
είναι 48, ενώ από την έναρξη της επιδη-
μίας έχουν καταγραφεί συνολικά 29.073 
θάνατοι. 2 Το 95.5% είχε υποκείμενο νό-
σημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Ο 
αριθμός των ασθενών που νοσηλεύο-
νται διασωληνωμένοι είναι 260 (65.0% 
άνδρες).

Κ.Η.



Η ΓΝΩΜΗ
29  AΠΡΙΛΙΟΥ  20224  ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 Η πρώτη απόφαση για 
αναστολή της διακοπής ρεύ-
ματος που εκδόθηκε αφορά 
μια  οικογενειακή ξενοδο-
χειακή μονάδα στην Αλεξαν-
δρούπολη που είχε συμβόλαιο 
με ιδιώτη πάροχο ηλεκτρικής 
ενέργειας. Σύμφωνα με την 
ΕΡΤ, η εταιρεία αν και στο 
συμβόλαιο που είχε κάνει με 
την ξενοδοχειακή μονάδα 
υπήρχε σαφής όρος ότι δεν 
θα έμπαινε ρήτρα αναπρο-
σαρμογής, την επέβαλε μο-
νομερώς, με αποτέλεσμα να 

αυξηθούν πάρα πολύ οι λογα-
ριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος.

Τη διαδικασία δικαίωσης 
και το πώς εκδόθηκε η πρώ-
τη προσωρινή διαταγή προς 
τον πάροχο να μην κόψει 
το ρεύμα εξήγησε μιλώντας 
στην ΕΡΤ η δικηγόρος Αρι-
άδνη Νούκα. Όπως τόνισε, το 
συμβόλαιο του ιδιοκτήτη της 
επιχείρησης προέβλεπε σταθε-
ρή τιμολόγηση, ωστόσο, ξαφ-
νικά, ο ιδιωτικός πάροχος επέ-
βαλε ρήτρα αναπροσαρμογής, 
με αποτέλεσμα ο λογαριασμός 

να εκτιναχθεί στις 8.500 ευ-
ρώ. Η δικηγόρος προχώρη-
σε στη διαδικασία αντιρρή-

σεων που προβλέπει ο νόμος, 
οι οποίες απορρίφθηκαν από 
τον πάροχο. Στη συνέχεια, ο 

επιχειρηματίας πλήρωσε μέχρι 
και το τελευταίο ευρώ το λο-
γαριασμό, εκτός από τη ρήτρα 

αναπροσαρμογής, αμφισβη-
τώντας, στα δικαστήρια, την 
νομιμότητά της. Το δικαστή-
ριο εξέδωσε την πρώτη προ-
σωρινή διαταγή να μη κοπεί 
το ρεύμα στο συγκεκριμένο 
ξενοδοχείο, έως ότου υπάρξει 
δικαστική απόφαση.

Η δικηγόρος επισήμανε και 
τις μεγάλες ευθύνες ιδιωτών 
και πολιτείας που δεν ενημέ-
ρωσαν έγκαιρα τους πολίτες 
για το τι σημαίνει η Ρήτρα 
Αναπροσαρμογής στα τιμολό-
για του ρεύματος. Οι πάροχοι 
επέβαλαν τη ρήτρα αναπρο-
σαρμογής από τον Νοέμβριο 
του 2020, είπε η δικηγόρος.

Η δικηγόρος ανέφερε ότι 
στις 18 Μαΐου εκδικάζεται 
συλλογική αγωγή της ΕΚΠΟΙ-
ΖΏ κατά των παρόχων. Πρό-
σθεσε επίσης ότι σύμφωνα με 
δηλώσεις του προέδρου των 
τεχνικών υπηρεσιών της ΔΕΗ 
καθημερινά γίνονται 500 αι-
τήσεις για διακοπές του ηλε-
κτρικού ρεύματος.

Αλεξανδρούπολη: Πρώτη απόφαση 
για αναστολή διακοπής ρεύματος 
λόγω ρήτρας αναπροσαρμογής

ΑΦΟΡΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΉ 
ΜΟΝΑΔΑ, ΣΤΉΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΙΔΙΏΤΉΣ 
ΠΑΡΟΧΟΣ ΕΠΕΒΑΛΕ ΡΉΤΡΑ, 
ΧΏΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΉ 
ΣΎΜΒΑΣΉ, ΕΚΤΟΞΕΎΟΝΤΑΣ ΤΟΎΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎΣ ΣΤΙΣ 8.500 ΕΎΡΏ      
                               
Η νομική απάντηση της επιχείρησης

Μπροστά στη λαίλαπα της ακρίβειας 
οι καταναλωτές μειώνουν ακόμη και τις 
αγορές τους στα σούπερ μάρκετ, ενώ 
ταυτόχρονα αναζητούν φθηνότερα προ-
ϊόντα για να τα βγάλουν πέρα. 

Το πρώτο τρίμηνο εφέτος, οι πωλήσεις 
στην αγορά του οργανωμένου λιανεμπο-
ρίου τροφίμων (καταστήματα τροφίμων 
άνω των 100 τ.μ., Ηπειρωτική Ελλάδα 
& Κρήτη, εξαιρούμενων των Νησιών) 
σημείωσαν πτώση σε αξία κατά 1,4% 
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή 
χρονική περίοδο, παρά τις αυξήσεις τι-
μών που πέρασαν στα ράφια των σούπερ 
μάρκετ όλο αυτό το διάστημα.

Η αρνητική τάση κατά το πρώτο τρί-
μηνο,  σύμφωνα με την εταιρεία μετρή-
σεων NielsenIQ, οδηγείται από τα ταχυ-
κίνητα καταναλωτικά προϊόντα (FMCGs) 
στο σύνολό τους, ενώ οι μεγάλες κα-
τηγορίες των φρέσκων, αλλά και των 
bazaar προϊόντων παρουσιάζουν αρκετά 
πιο συγκρατημένες τάσεις, στο -0,3% και 
+0,8% αντίστοιχα. 

Όσον αφορά στις επιμέρους κατηγορί-
ες των ταχυκίνητων καταναλωτικών προ-
ϊόντων (FMCG), τα τρόφιμα και ποτά ση-
μειώνουν πιο μετριοπαθή αρνητική τάση, 
στο -1,2%, κυρίως λόγω των τροφίμων, 
καθώς τα ποτά και κυρίως τα αλκοολού-
χα, κινούνται σημαντικά πιο αρνητικά.

Επιπλέον, οι κατηγορίες που αφορούν 
στα προϊόντα προσωπικής περιποίησης, 
καθώς και τα προϊόντα οικιακής χρήσης 
παρουσιάζουν μείωση στις πωλήσεις τους 
σε αξία σε σχέση με την αντίστοιχη πε-
ρίοδο του 2021 κατά -3,5% και -4,8% 
αντίστοιχα, καθώς συνεχίζεται η εκλογί-
κευση της κατανάλωσής τους, έπειτα από 

την εκτίναξη που είχαν σημειώσει, πολλές 
από αυτές, την περίοδο της πανδημίας.

Η ακρίβεια μικραίνει το καλάθι
Σύμφωνα με την NielsenIQ, αν απο-

δομηθεί η αρνητική τάση, που παρουσι-
άζουν τα FMCGs στο σύνολό τους, σε 
όγκο πωλήσεων και μέση μεταβολή των 
τιμών, διαπιστώνεται μια αύξηση των τι-
μών, με ταυτόχρονη μείωση της ζήτησης.

Η μείωση αυτή πέρα από την εκλο-
γίκευση της κατανάλωσης πιθανότατα 
οφείλεται και στην προσπάθεια των κα-
ταναλωτών να μειώσουν τις δαπάνες 
που πραγματοποιούν στα σούπερ μάρκετ, 
καθώς ο ευρύτερος πληθωρισμός και οι 
μεγάλες αυξήσεις τιμών, που έχουν ση-
μειωθεί σε άλλες κατηγορίες προϊόντων 
και υπηρεσιών, όπως είναι η ενέργεια, τα 
καύσιμα κτλ., φαίνεται να έχουν μειώσει 
σε ένα βαθμό την αγοραστική δύναμη 
των καταναλωτών, ακόμη και για τις βα-
σικές κατηγορίες των FMCGs.

9 στους 10 ανησυχούν για την 
αύξηση των τιμών

Την ίδια στιγμή ο καταναλωτής προ-
βληματίζεται για τις τιμές, καθώς νιώθει 

περισσότερο από ποτέ ότι ακολουθούν 
ανοδική πορεία, με μια ξεκάθαρη αύξηση 
στο ποσοστό αυτών που το αναφέρουν 
(από 72% στο 92%) στην ετήσια έρευ-
να των Shopper Trends της NielsenIQ.

Στροφή στην ιδιωτική ετικέτα
Ενδεικτικό του παραπάνω είναι επι-

πλέον το γεγονός ότι η πορεία του με-
ριδίου των προϊόντων ιδιωτικής ετικέ-
τας έχει πλέον αντιστραφεί φτάνοντας 
το πρώτο τρίμηνο του 2022 το 14,2% 
(εξαιρουμένου του Discount καναλιού), 
μια αυξητική τάση που ξεκίνησε από τα 
μέσα του 2021 και έπειτα, οπότε και ξε-
κίνησαν να παρουσιάζονται γενικότερες 
πληθωριστικές τάσεις στην αγορά. 

Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι 
έχει περαιτέρω ενισχυθεί η προωθητική 
ένταση για τα Branded προϊόντα, η οποία 
έχει φτάσει στο 64,6%, σε μια προσπά-
θεια συγκράτησης των τιμών τόσο από 
τους προμηθευτές όσο και από τις δια-
φορετικές λιανεμπορικές αλυσίδες, στο 
πλαίσιο του πολύ ανταγωνιστικού περι-
βάλλοντος, στο οποίο κινούνται. 

οt.gr

Ποια προϊόντα επηρεάζονται

Tο βράδυ του ερχόμενου Σαβ-
βάτου (30/4) θα μας «αποχαιρε-
τήσει» η χειμερινή περίοδος του 
νυχτερινού ρεύματος, του οποί-
ου το κόστος είναι κατά 30% πε-
ρίπου μειωμένο σε σχέση με το 
κανονικό.

Μέχρι και το Σάββατο, όσοι 
έχουν αυτή την δυνατότητα μπο-
ρούν να το «καίνε» από τις 2:00 
τα ξημερώματα έως τις 8:00 το 
πρωί και από τις 15:00 έως τις 
17:00.

Πλέον, όμως, η μεσημεριανή 
δυνατότητα μάς αποχαιρετά με 

το θερινό ωράριο, και στη θέση 
της μπαίνουν 2 ώρες το βράδυ, 
με τη νυχτερινή χρέωση να είναι 
συνεχόμενη από τις 23:00 έως 
και τις 7:00 το πρωί.

Η επιβεβαίωση και η αίτηση
Για να δει κανείς αν έχει την 

επιλογή του νυχτερινού ρεύμα-
τος, μπορεί να τσεκάρει τον με-
τρητή της παροχής, αν έχει δύο 
κοντέρ. Ένα με το «Κ» και ένα με 
το «Ν». Επίσης, μπορεί να κοιτά-
ξει και τον λογαριασμό του ρεύ-
ματος.

Για όσους δεν έχουν νυκτερι-
νό ρεύμα, εφόσον το επιθυμούν, 
ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να εγκαταστή-
σει στην παροχή του μετρητή με 
χρονοχρέωση, αρκεί να κάνουν 
την σχετική αίτηση.

Νυχτερινό ρεύμα: 
Αλλάζουν οι ώρες 
από 1η Μαΐου 
Αναλυτικά η θερινή 
περίοδος

Σούπερ μάρκετ: Η ακρίβεια 
αδειάζει το καλάθι 
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Με τις καθιερωμένες συ-
γκεντρώσεις θα τιμήσουν την 
ερχόμενη Κυριακή την Εργα-
τική Πρωτομαγιά οι εργαζό-
μενοι στον δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα, ενώ η επί-
σημη αργία μεταφέρθηκε για 
την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 
δηλαδή τη Δευτέρα 2 Μαΐου. 
Οι πρόσφατες ανακοινώσεις 
του πρωθυπουργού για την 
αύξηση ύψους 50 ευρώ στον 
κατώτατο μισθό, από 663 σε 
713 ευρώ, δεν πείθουν συν-
δικάτα, εργαζόμενους και τα 
κόμματα της αντιπολίτευσης 
που ζητούν ουσιαστικότερες 
αυξήσεις, τουλάχιστον στα 
751, ακόμα και πάνω από τα 
800 ευρώ, όπως και ξεπάγω-
μα των τριετιών και ελεύθε-
ρες συλλογικές διαπραγμα-
τεύσεις, αλλά και κατάργηση 
του αντεργατικού νόμου Χα-
τζηδάκη που συμπληρώνει 
ένα χρόνο.

Το κάλεσμα του Εργ/
κού Κέντρου Έβρου 

«Το Εργατοϋπαλληλι-
κό Κέντρο Ν. Έβρου καλεί 
όλους τους εργαζόμενους, 
τους ανέργους και τους συ-
νταξιούχους στην 24ωρη πα-
νελλαδική απεργία και συγκέ-
ντρωση για τον εορτασμό της 
Εργατικής Πρωτομαγιάς στην 
Αλεξανδρούπολη, την Κυρια-
κή 1η Μάη 2022 στις 10:30 
π.μ. μπροστά στο Εργατοϋ-
παλληλικό Κέντρο Ν. Έβρου».

Στο κάλεσμά του, το νο-
μαρχακό τμήμα Έβρου της 
ΑΔΕΔΥ αναφέρει:

«Τα μηνύματα της Εργα-
τικής Πρωτομαγιάς παραμέ-
νουν ζωντανά μέχρι και σή-
μερα, η ιστορική αξία των 
αγώνων που έδωσαν οι προ-
ηγούμενες γενιές εργαζομέ-
νων αποτελεί πηγή έμπνευ-
σης και κινήτρου για τους 
αγώνες που πρέπει να δώ-
σουμε σήμερα, οι κατακτή-
σεις που κερδήθηκαν ακόμα 
και με αίμα των εργαζομένων 
τις προηγούμενες δεκαετίες 
(8ωρο, πενθήμερο, Κοινωνι-
κή Ασφάλιση, υπεράσπιση της 
μητρότητας, κανονική άδεια 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργα-
σίας, συνδικαλιστικές ελευ-
θερίες, πρόσβαση στα κοι-
νωνικά αγαθά τις δωρεάν 
υπηρεσίες Υγείας, Παιδείας, 
Πολιτισμού) ξαναγίνονται ζη-
τούμενο των διεκδικήσεων 
των εργαζομένων, αφού τα 
τελευταία δέκα χρόνια χτυ-
πήθηκαν ανελέητα και συστη-

ματικά από τις κυβερνήσεις.
Το «κερασάκι στην τούρ-

τα»  βάζει η σημερινή Κυβέρ-
νηση της Νέας Δημοκρατί-
ας, αφού με τα αντεργατικά 
νομοσχέδια που ψήφισε στη 
Βουλή κατάργησε το 8ωρο, 
τις συλλογικές συμβάσεις, 
καθώς και το δικαίωμά μας 
στην απεργία. Ιδιωτικοποί-
ησε την επικουρική ασφάλι-
ση και τον ΕΦΚΑ και μείω-
σε δραστικά τις δαπάνες για 
την Υγεία και την Παιδεία την 
ώρα που η πανδημία καλπά-
ζει και έχουμε θρηνήσει, ως 
τώρα, χιλιάδες νεκρούς. 

Διαλύει, έτσι, τους τρεις 
πυλώνες του κοινωνικού κρά-
τους: Υγεία, Παιδεία, Κοινω-
νική Ασφάλιση και την ίδια 
ώρα προσπαθεί να καταστεί-
λει κάθε αντίδραση των ερ-
γαζομένων είτε με δυνάμεις 
καταστολής είτε οδηγώντας 
τους στα δικαστήρια.

Την ώρα που η ακρίβεια 
και τα μεγάλα διεθνή και εγ-
χώρια επιχειρηματικά συμφέ-
ροντα εκτινάσσουν τις τιμές 
των προϊόντων στα ύψη και 
ο πληθωρισμός έχει φτάσει 
στο 10% η Κυβέρνηση από 
τη μια δεν συζητά καμιά αύ-
ξηση για τους εργαζόμενους 
του Δημόσιου Τομέα και από 
την άλλη δίνει μια πολύ μικρή 
αύξηση στον κατώτατο μισθό 
του ιδιωτικού τομέα, εμπαίζο-
ντας τους εργαζόμενους και 
εντείνοντας με μαθηματική 
ακρίβεια την εξαθλίωση της 
αγοράς λόγω μείωσης ακόμα 
περισσότερο της καταναλω-
τικής δύναμης των πολιτών. 

Η Κυβέρνηση με πρόσχημα 
τον πόλεμο στην Ουκρανία 
όχι μόνο δεν παίρνει επιπλέ-
ον μέτρα για να προστατέψει 
τους πολίτες από το κύμα αι-
σχροκέρδειας των μονοπωλι-
ακών συμφερόντων και του 
μεγάλου κεφαλαίου αλλά 
βρίσκει έδαφος για να συ-
νεχίσει την αντεργατική και 
νεοφιλελεύθερη πολιτική της. 
Παράλληλα με το μήνυμα της 
Εργατικής Πρωτομαγιάς είναι 
και το μήνυμα για παγκόσμια 
ειρήνη, γιατί εκτός από χι-
λιάδες νεκρούς, εκατομμύ-
ρια πρόσφυγες και καταστρο-
φή πόλεων και υποδομών 
που βιώνουμε στα πλαίσια 
του ρωσικού επεκτατισμού 
και του οικονομικού πολέ-
μου των ολιγαρχών από κάθε 
πλευρά του πλανήτη τα οποία 
καταπατούν κάθε έννοια του 
διεθνούς δικαίου και κάθε 

έννοια ειρηνικής ανθρώπι-
νης συνύπαρξης των λαών, 
βλέπουμε ότι προκαλούν και 
αλυσιδωτές αντιδράσεις στην 
παγκόσμια οικονομία εις βά-
ρος των απλών πολιτών. 

Απέναντι σε όλα αυτά και 
πέρα από το διαχρονικό αίτη-
μα για παγκόσμια ειρήνη, το 
αίτημα της Γενικής Απεργίας 
στις 6 Απριλίου: 

«Αυξήσεις ΤΏΡΑ για να 
ζούμε με αξιοπρέπεια»

θα είναι κυρίαρχο σε όλες 
μας τις κινητοποιήσεις μέχρι 
να το κατακτήσουμε, είναι κυ-
ρίαρχο και στην κινητοποίηση 

της φετινής Εργατικής Πρω-
τομαγιάς».

ΠΑΜΕ: «Ελπίδα η πάλη 
των λαών»

Με σύνθημα «Ελπίδα η 
πάλη των λαών», τα ταξι-
κά σωματεία του Έβρου που 
συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ 
ετοιμάζονται να γιορτάσουν 
αγωνιστικά την Πρωτομαγιά, 
με απεργιακή συγκέντρω-
ση στην Αλεξανδρούπολη 
την Κυριακή 1η Μάη, για να 
σταλεί μήνυμα ενάντια στην 
ακρίβεια, στον πόλεμο, στην 
εκμετάλλευση, για να δυνα-
μώσει το μέτωπο της διεκδί-
κησης ουσιαστικών αυξήσε-
ων σε μισθούς, Συλλογικών 
Συμβάσεων Εργασίας και μέ-
τρων στήριξης του λαϊκού ει-
σοδήματος.

Η απεργιακή συγκέντρωση 
θα πραγματοποιηθεί την Κυ-

ριακή 1η Μάη στις 10:30 το 
πρωί μπροστά στο Δημαρχείο 
Αλεξανδρούπολης.

Στην ανακοίνωση των σω-
ματείων, μεταξύ άλλων, ανα-
φέρονται τα εξής:

Η ανακοίνωση - κάλεσμα 
των Σωματείων:

«… Σήμερα στη σκιά ενός 
ακόμα ιμπεριαλιστικού πο-
λέμου στην Ουκρανία που 
ματώνει τους λαούς πά-
νω στους αιματοβαμμένους 
δρόμους των επιχειρηματι-
κών κερδών, τη λυσσασμέ-
νη επίθεση των κυβερνήσεων 
απέναντι στη ζωή και τα δι-

καιώματα των εργαζομένων 
και στο δικαίωμα να οργανώ-
νονται στα συνδικάτα και να 
αγωνίζονται, να απεργούν, τα 
μηνύματα της εργατικής πρω-
τομαγιάς αποτελούν φωτεινό 
φάρο για τους εργάτες όλου 
του κόσμου, κάνουν επίκαιρο 
το σύνθημα ότι “ελπίδα είναι 
η πάλη των λαών”.

Άμεση απεμπλοκή της χώ-
ρας μας από τον πόλεμο των 
ληστών - Καμία συμμετοχή 
στο νέο σφαγείο

… Η σημερινή κυβέρνηση 
της ΝΔ, όπως και οι προη-
γούμενες, έχουν εμπλέξει την 
Ελλάδα στον πόλεμο. Έχουν 
μετατρέψει τη χώρα σε ΝΑ-
ΤΟϊκό ορμητήριο με αναβάθ-
μιση και επέκταση των αμε-
ρικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων. Με 
την συστηματική εκφόρτω-
ση στρατιωτικών οχημάτων 
και τη μεταφορά πολεμικού 

εξοπλισμού εμπλέκεται ο λα-
ός μας, ακόμη πιο βαθιά στο 
νέο μακελειό για λογαρια-
σμό του ελληνικού κεφαλαί-
ου, που διεκδικεί συμμετοχή 
στη μοιρασιά της λείας και 
των αγορών του πετρελαίου 
και της ενέργειας.

Οι εργαζόμενοι της χώρας 
μας δεν έχουν κανένα συμφέ-
ρον να διαλέξουν στρατόπε-
δο ληστών για τα συμφέρο-
ντα των πετρελαιάδων, των 
βιομηχάνων και των εφοπλι-
στών, των τραπεζιτών, των 
βιομηχάνων όπλων. Εδώ και 
τώρα πρέπει να δυναμώσει ο 
αγώνας για:

Καμιά συμμετοχή στον πό-
λεμο με οποιοδήποτε πρό-
σχημα και με οποιοδήποτε 
τρόπο, με πολεμικό υλικό, 
με στρατιωτικά μέσα, με εκ-
στρατευτικό σώμα.

Να μην χρησιμοποιηθεί το 
ελληνικό έδαφος για τα σχέ-
δια των μακελάρηδων.

Να κλείσουν τώρα όλες οι 
αμερικανοΝΑΤΟϊκές στρατιω-
τικές βάσεις στη χώρα.

Δε δεχόμαστε νέες αιματη-
ρές θυσίες για τα κέρδη των 
εκμεταλλευτών μας!

Ο λαός μας πλήρωσε και 
συνεχίζει να πληρώνει με-
γάλο τίμημα, με μειώσεις μι-
σθών, συντάξεων, εισοδήμα-
τος, με σκληρή φορολογία, 
με ευθύνη όλων των κυβερ-
νήσεων, για να ανακάμψουν 
τα κέρδη των επιχειρηματι-
κών ομίλων. Δεν πρέπει να 
πληρώσει με νέες περιπέτειες 
τα κέρδη τους.

Οι αυξήσεις ψίχουλα που 
νομοθετεί η κυβέρνηση της 
ΝΔ συνεχίζοντας να ακυρώ-
νει τις συλλογικές διαπραγ-
ματεύσεις, δε λύνουν το 
μεγάλο πρόβλημα των αυ-
ξήσεων στα είδη πλατιάς λα-
ϊκής κατανάλωσης, στα καύ-
σιμα, το ρεύμα, το νερό και 
των χαμηλών μισθών στην 
Ελλάδα. Πάνω από 400.000 
εργαζόμενοι έχουν μηνιαίο 

μισθό κάτω από 500 ευρώ. 
Τα part time και οι ελαστικές 
μορφές εργασίας θερίζουν. 
Την ίδια στιγμή οι απώλει-
ες της αγοραστικής δύναμης 
των εργαζομένων είναι πά-
νω από 13% την τελευταία 
χρονιά, ενώ ο πληθωρισμός 
ξεπέρασε το 8%. Τα 4 δις ευ-
ρώ που δίνει η χώρα για τη 
συμμετοχή της στις ΝΑΤΟϊ-
κές δαπάνες, την στιγμή που 
ο λαός στενάζει να πληρώ-
σει τη ΔΕΗ, το φυσικό αέριο 
και το ψωμί, είναι πρόκληση.

Είναι ανάγκη να δυναμώ-
σει ο διεκδικητικός αγώνας 
για:

επαναφορά της συλλογι-
κής διαπραγμάτευσης της ΕΓ-
ΣΣΕ ως αφετηρία για την αύ-
ξηση του κατώτερου μισθού, 
διεκδικώντας 825€ κατώτερο 
μεικτό μισθό,

αυξήσεις στους μισθούς 
πάνω από το ύψος του πλη-
θωρισμού,

κατάργηση όλων των φό-
ρων στο ρεύμα και στο φυ-
σικό αέριο, στα είδη πλατιάς 
λαϊκής κατανάλωσης,

γενναία μείωση τιμών και 
πλαφόν στα βασικά είδη, 
στην ενέργεια, στα καύσιμα,

διαγραφή χρεών, κανένα 
εργατικό - λαϊκό σπίτι χωρίς 
ρεύμα, νερό, τηλέφωνο και 
τρόφιμα.

ΣΏΜΑΤΕΙΟ ΕΜΠΟΡΟΫ-
ΠΑΛΛΗΛΏΝ - ΙΔΙΏΤΙΚΏΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΏΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΦΕ-
ΡΏΝ - ΣΟΥΦΛΙΟΥ «Η ΕΝΟ-
ΤΗΤΑ»

ΕΝΏΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΏΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΦΏΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΏΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΣΏΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΏΤΙΚΏΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΏΝ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΏΜΑΤΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΏΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΏΝ Ν. ΕΒΡΟΥ

ΣΏΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥ-
ΧΏΝ ΙΚΑ Ν. ΕΒΡΟΥ»

Στους δρόμους οι εργαζόμενοι για 
την απεργία της Πρωτομαγιάς 

ΣΎΓΚΕΝΤΡΏΣΉ ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΣΤΟ ΔΉΜΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΜΕ ΚΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ 
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΉΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ 
ΓΣΕΕ ΚΑΙ ΑΔΕΔΎ      
                               
Στο επίκεντρο η ακρίβεια και οι 
μηδαμινές αυξήσεις στον κατώτατο 
μισθό

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις 
του πρωθυπουργού για την 

αύξηση ύψους 50 ευρώ στον 
κατώτατο μισθό, από 663 σε 713 

ευρώ, δεν πείθουν συνδικάτα, 
εργαζόμενους και τα κόμματα της 

αντιπολίτευσης
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Με πρωτοβουλία του βου-
λευτή Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δη-
μήτρη Χαρίτου οι βουλευτές 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης είχαν ζητή-
σει από την κυβέρνηση να δώ-
σει εξηγήσεις γιατί καθυστερεί 
ανησυχητικά ο συμψηφισμός 
οφειλών των επιχειρήσεων της 
ΑΜΘ, σύμφωνα με το νομοθε-
τικό πλαίσιο που η ίδια είχε ψη-
φίσει για την επιστροφή του μι-
σθολογικού κόστους, γνωστού 
ως 12%, που οφείλει η Πολιτεία 
για τα έτη 2010-2015 μετά από 
δικαστική απόφαση.

Αφορμή, σύμφωνα με το 
xronos.gr, η επιστολή διαμαρ-
τυρίας του Δικτύου Συνδέσμων 
Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών 
Π.Α.ΜΑ.Θ., την οποία οι βου-
λευτές είχαν καταθέσει στους 
Υπουργούς Εργασίας & Κοινω-
νικών Υποθέσεων, Οικονομικών 
και Ανάπτυξης & Επενδύσεων, 
ζητώντας εξηγήσεις γιατί, πα-

ρά το γεγονός ότι υπήρξαν δυο 
νομοθετικές πρωτοβουλίες και 
τέσσερις υπουργικές αποφάσεις 
για το 12%, δε λύθηκε κανένα 
πρόβλημα εις βάρος των επιχει-
ρήσεων της περιοχής μας.

Να σημειωθεί πως οι επαγ-
γελματίες ήταν αυτοί που τόσα 
χρόνια δεν ξέχασαν την υπόθε-
ση, αφού όλες οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις άφησαν το 12% κά-
τω από το χαλί.

Αναγνωρίζει τα 
προβλήματα ο 
υφυπουργός

Απαντώντας στον βουλευτή 
Ροδόπης ο υφυπουργός Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων Παναγιώτης Τσακλόγλου, 
αναγνώρισε ότι υπάρχει σοβα-
ρό πρόβλημα στην όλη διαδι-
κασία αφού παραδέχθηκε πως 
«κατά το πρώτο στάδιο υλοποί-
ησης της πολυσύνθετης διαδικα-
σίας των συμψηφισμών/παρα-

κρατήσεων, αναδείχτηκαν πολλά 
και σημαντικά προβλήματα, κα-
θώς και ζητήματα γραφειοκρα-
τίας και καθυστερήσεις, δεδο-
μένου ότι για την ολοκλήρωση 
της σχετικής διαδικασίας απαι-
τούνται πολλαπλά και σύνθετα 
βήματα με την εμπλοκή πολλών 
υπηρεσιών (Ο.Α.Ε.Δ., Υπηρεσίες 
του Υπουργείου, Α.Α.Δ.Ε. και e-
Ε.Φ.Κ.Α.), τα οποία αποκτούν με-
γαλύτερη πολυπλοκότητα εξαι-
τίας του χρόνου που μεσολαβεί 
από την έναρξη της διαδικασίας 
μέχρι την ολοκλήρωσή της», ενώ 

σε άλλο σημείο της απάντησής 
του ο υφυπουργός παραδέχθη-
κε επίσης πως «στην πλειοψη-
φία των περιπτώσεων οι απαι-
τήσεις των επιχειρήσεων δεν 
εξοφλούνται άπαξ αλλά σταδι-
ακά, ανάλογα με τις βεβαιωμένες 
οφειλές τους στην Α.Α.Δ.Ε. ή και 
στον e-Ε.Φ.Κ.Α., με αποτέλεσμα 
η οριστική εξόφληση αυτών να 
απαιτεί απροσδιόριστο αριθμό 
επαναλαμβανόμενων διαδικα-
σιών».

Εξαρχής πάντως αναγνώρι-
σε πως ήταν η δική του κυβέρ-

νηση αυτή που έλυσε το θέμα, 
δίνοντας συμψηφισμούς στους 
επαγγελματίες έστω και για μερι-
κά χρόνια, αντί απλώς να… ακυ-
ρώσει αναδρομικά το 12%. 

«Το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος των 
ανεξόφλητων οικονομικών αξι-
ώσεων των δικαιούχων της επι-
δότησης του μισθολογικού κό-
στους παραμεθόριων περιοχών 
βάσει των διατάξεων του άρ-
θρου 21 του ν. 1767/88 (Α’ 63), 
όπως είχε αντικατασταθεί με το 

άρθρο 32 του ν. 1836/89 (Α’ 89), 
έκρινε αναγκαία τη θέσπιση νέας 
νομοθετικής ρύθμισης», θύμισε 
ο υφυπουργός.

 
Εξακολουθεί η ανησυχία

«Από την απάντηση όμως 
του υφυπουργού η ανησυχία 
μας εξακολουθεί να παραμέ-
νει», ανέφερε σε νέο του σχό-
λιο ο Δημήτρης Χαρίτου, εξηγώ-
ντας αναλυτικά πως «η επίκληση 
εκ μέρους του της πρόσφατης 
τρίτης νέας νομοθετικής ρύθμι-
σης με τη διάταξη του άρθρου 
79 ν.4916/28-3-2022 μπορεί 
να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα 
που προέκυψε με τις επιχειρήσεις 
και οι δικαιούχοι των αναγνω-
ρισμένων ανεξόφλητων απαι-
τήσεων να μπορούν να λαμβά-
νουν αποδεικτικό φορολογικής 
και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Όμως ο υπουργός αποκρύ-
πτει ότι απαιτείται η έκδοση και 
νέας κοινής υπουργικής απόφα-
σης (Υ.Α.) των υπουργών Εργα-
σίας και Οικονομικών για τον 
επανασχεδιασμό της όλης δια-
δικασίας, χωρίς να μπαίνει στον 
κόπο να μας εξηγήσει για ποιο 
λόγο οι μέχρι σήμερα τέσσερεις 
κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 
δεν απλοποίησαν την εφαρμογή 
των Νόμων και δεν επιτάχυναν 
την διαδικασία συμψηφισμού/
παρακρατήσεων, ώστε να κα-
ταβληθεί στην πλειονότητα των 
επιχειρήσεων η επιδότηση του 
μισθολογικού κόστους».

Προβλήματα και καθυστερήσεις για το 
12% αναγνώρισε ο υφυπουργός Εργασίας

ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΠΡΏΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΎΛΟΠΟΙΉΣΉΣ ΤΉΣ 
ΠΟΛΎΣΎΝΘΕΤΉΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΤΏΝ ΣΎΜΨΉΦΙΣΜΏΝ/
ΠΑΡΑΚΡΑΤΉΣΕΏΝ ΕΚΑΝΕ ΛΟΓΟ 
κ. ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΎ 
                               
Δ. Χαρίτου: Ο υφυπουργός δεν δίνει 
πειστικές απαντήσεις

Συνάντηση στα γραφεία 
του ΟΛΑ είχαν ο πρόεδρος 
του Οργανισμού Κωνσταντί-
νος Χατζημιχαήλ και ο διευ-
θύνων σύμβουλος Κώστας 
Χατζηκωνσταντίνου με τον 
καπετάνιο του «Αδαμάντιος 
Κοραής» της Zante Ferries 
Κυριάκο Μουζάκη.

Σε σχετική ανάρτηση, ο κ. 
Χατζημιχαήλ αναφέρει:

«Εν όψει της προσεχούς 
θερινής περιόδου όπου η επι-
σκεψιμότητα στο νησί της 
Σαμοθράκης αναμένεται να 
σπάσει κάθε ρεκόρ, πραγ-
ματοποιήσαμε συνάντηση 
στον Alexandroupolis Port 
Authority S.A. με τον Καπε-
τάνιο του Ro-Ro επιβατηγού, 
οχηματαγωγού "Αδαμάντιος 
Κοραής" της Zante Ferries 
που εκτελεί τη γραμμή Αλε-

ξανδρούπολη - #Σαμοθράκη 
& Λήμνο, Πλοίαρχο Kiriakos 
Mouzakis και συζητήσαμε με-
ταξύ άλλων για το λιμάνι της 
Καμαριώτισσας, τον βραχυ-
πρόθεσμο προγραμματισμό 
και τις άμεσες βελτιώσεις 
στην διαδικασία φόρτωσης/
εκφόρτωσης οχημάτων & 
επιβίβασης/αποβίβασης επι-
βατών καθώς και για τις δι-
αφαινόμενες ανάγκες παρεμ-
βάσεων σε χρονικό ορίζοντα 
2-3 ετών».

Ενόψει της θερινής 
περιόδου

Στο πλαίσιο της στρατηγικής 
εξωστρέφειας για την τουρι-
στική του προβολή, ο Δήμος 
Αλεξανδρούπολης συμμετέχει 
η μεγαλύτερη τουριστική Έκθε-
ση της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
«ΤΑΞΙΔΙ 2022», στη Λευκωσία. 
Η Έκθεση θα λάβει χώρα  στον 
Κρατικό Εκθεσιακό Χώρο της 
Κύπρου, από την Παρασκευή 
29 Απριλίου έως και τη Δευ-

τέρα 01 Μαΐου 2022.
Ο Δήμος Αλεξανδρούπο-

λης συμμετέχει για πρώτη φο-
ρά στην Έκθεση και συστήνεται 
στο κοινό και στους τουριστι-
κούς πράκτορες, προσεγγίζο-
ντας την πολύ σημαντική του-
ριστική αγορά της Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της Έκ-
θεσης θα πραγματοποιηθούν 
επαγγελματικές συναντή-
σεις (Β2Β) με touroperators, 
travelagents και άλλων επαγ-
γελματιών που δραστηριοποι-
ούνται στον τουριστικό και τα-
ξιδιωτικό κλάδο, με στόχο να 
προβληθεί η Αλεξανδρούπο-

λη ως ασφαλής και ελκυστικός 
προορισμός για όλη τη διάρκεια 
του χρόνου.

Οι θεματικές της Έκθεσης 
«ΤΑΞΙΔΙ 2022» περιλαμβάνουν: 
Εισερχόμενο και Εξερχόμενο 
Τουρισμό, Συνεδριακό Τουρι-
σμό, Αγροτουρισμό, Ξενοδο-
χειακές μονάδες και Ξενοδο-
χεία Ευεξίας (Spa), Διακοπές 
κρουαζιέρας, ενώ συμμετέχουν 
ως εκθέτες: Ταξιδιωτικά γρα-
φεία, Αεροπορικές εταιρείες, 
Διεθνείς Τουριστικοί Προορι-
σμοί, Κρουαζιέρες, Ξενοδοχει-
ακές Μονάδες, Εταιρείες Ταξι-
διωτικού Εξοπλισμού.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης σε 
τουριστική έκθεση στην Κύπρο
23η Διεθνή 
Τουριστική Έκθεση 
«TAXIDI 2022»

Τα είπαν ΟΛΑ και Zante Ferries
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Έκρηξη στο ιικό φορτίο της 
χώρας, καταγράφηκε την τε-
λευταία εβδομάδα. Η αύξηση 
φτάνει στο 109% σε σύγκρι-
ση με το αμέσως προηγούμε-
νο επταήμερο, προκαλώντας 
ανησυχία για την έκβαση της 
επιδημίας, ενόψει χαλάρωσης 
των μέτρων από τον Μάιο. Αυ-
τό προκύπτει από τη σύγκριση 
των στοιχείων που περιλαμβά-
νονται στο χθεσινό επιδημιο-
λογικό δελτίο του ΕΟΔΥ, με τα 
αντίστοιχα της προηγούμενης 
Πέμπτης. Στα δύο δελτία πε-
ριλαμβάνονται δεδομένα για 
την εβδομάδα 11 έως 17 και 
18 έως 24 Απριλίου.

Οι 43 από τις 74 Περιφε-

ρειακές Ενότητες έχουν θετικά 
τεστ (θετικότητα) πάνω από το 
όριο λήψης μέτρων (5%), με 
την Πρέβεζα  να σημειώνει ρε-
κόρ με 10,4%! Ενδεικτικό της 
επιδείνωσης είναι το ότι την 
προηγούμενη εβδομάδα κα-
μία Περιφερειακή Ενότητα δεν 
είχε θετικότητα που να φτάνει 
στο 5%! Ανησυχία προκαλεί η 
παρατήρηση πως σημαντικές 
αυξήσεις της θετικότητας κα-
ταγράφονται στο σύνολο των 
πυκνοκατοικημένων περιοχών. 
Πρώτη σε ποσοστό αύξησης εί-
ναι η Δυτική Αττική (348,2%). 
Πολύ μεγάλη είναι η αύξηση 
στην Ανατολική Αττική, στην 
Αχαΐα, στο Ηράκλειο, στη Θεσ-

σαλονίκη, στον Δυτικό Τομέα 
Αθηνών και στον Πειραιά. Στο 
κέντρο της Αθήνας η αύξηση 
είναι κάτω από 100%, αλλά 
η θετικότητα βρίσκεται πάνω 
από το όριο του 5% (5,31%). Η 
διαφορά, πάντως, με την προ-
ηγούμενη εβδομάδα είναι πως 

δεν έχουν υπολογιστεί τα self 
tests, παρά μόνον rapid και 
μοριακά. Στον Έβρο, την εβδο-
μάδα 18 με 24/4 η θετικότητα 
εκτοξεύτηκε στο 4,26%, όταν 
την προηγούμενη εβδομάδα 
(11 με 17/4) ήταν στο 1,57%!

 

Θνητότητα-νοσηλείες
Το τελευταίο διάστημα, οι 

επιστήμονες επιχειρούν να 
υποτιμήσουν τον αριθμό των 
κρουσμάτων που προκύπτουν 
από τα τεστ σε ολόκληρη τη 
χώρα, σημειώνοντας πως κρί-
σιμοι είναι οι “σκληροί” δείκτες 

(θάνατοι, νοσηλείες).
Είναι, ωστόσο, παρατηρημέ-

νο πως μετά από αύξηση της 
θετικότητας, ακολουθεί αύξη-
ση στις εισαγωγές στα νοσο-
κομεία και στους θανάτους. 
Στην περίπτωση που αυτή η 
ακολουθία επιβεβαιωθεί, θα 
υπάρξει ένα πισωγύρισμα σε 
σχέση με την εικόνα που τείνει 
να διαμορφωθεί τις τελευταίες 
εβδομάδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
ΕΟΔΥ, η σύγκριση τις εβδο-
μάδες 11 έως 17 Απριλίου με 
18 έως 24 Απριλίου δείχνει 
τα εξής:

• Ο ημερήσιος αριθμός ει-
σαγωγών στα νοσοκομεία 
μειώθηκε από 245 σε 195 
(-20,4%).

• Ο ημερήσιος αριθμός θα-
νάτων ασθενών με CoViD μει-
ώθηκε από 61 σε 46 (-32,6%).

• Υποχώρηση καταγράφη-
κε και στις πληρότητες: στις 
απλές κλίνες CoViD μειώθη-
καν σε 35% από 43% και στις 
ΜΕΘ CoViD από 72% σε 58%.

Διπλάσια θετικότητα, μία εβδομάδα 
πριν από τη χαλάρωση

ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ, ΤΉΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
18 ΜΕ 24/4 Ή ΘΕΤΙΚΟΤΉΤΑ 
ΕΚΤΟΞΕΎΤΉΚΕ ΣΤΟ 4,26%, ΟΤΑΝ 
ΤΉΝ ΠΡΟΉΓΟΎΜΕΝΉ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
(11 ΜΕ 17/4) ΉΤΑΝ ΣΤΟ 1,57%!  
                               
Μείωση εισαγωγών και θανάτων 

 Το ερώτημα έχει τεθεί 
κατ΄επανάληψη στην παγκό-
σμια επιστημονική κοινότητα 
από το ξέσπασμα της πανδημί-
ας: γιατί κάποιοι ασθενείς περ-
νούν τη νόσηση από COVID-19 
ελαφριά, ή ακόμα και ασυ-
μπτωματικά, ενώ κάποιοι άλ-
λοι νοσούν βαριά, νοσηλεύ-
ονται στο νοσοκομείο και ένα 
ποσοστό εισάγεται στη ΜΕΘ 
και καταλήγει; Μεγάλος αριθ-
μός μελετών σε διεθνές επί-
πεδο έχει ασχοληθεί με τους 
γονιδιακούς παράγοντες που 
καθορίζουν τη βαρύτητα της 
νόσου. Μια από τις μεγαλύ-
τερες παγκόσμιες πρωτοβου-
λίες είναι το COVID-19 Host 
Genetics Initiative (COVID-19 
HGI), ένας συνασπισμός 85 δι-
αφορετικών μελετών από 35 
χώρες του κόσμου.

Στην συνεχιζόμενη προσπά-
θεια, που βρίσκεται σήμερα στη 
Φάση 7, συμμετέχει από ελλη-
νικής πλευράς η "Μελέτη Υγεί-
ας Ηπείρου", μια επιδημιολο-
γική μελέτη σε περιφερειακό 
επίπεδο του Εργαστηρίου Υγι-
εινής και Επιδημιολογίας του 
Τμήματος Ιατρικής του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων και της "Ια-
τρικής Φροντίδας Ιωαννίνων".

Ο συντονιστής του προ-
γράμματος, αναπληρωτής κα-
θηγητής Υγιεινής και Επιδη-
μιολογίας του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, Κωνσταντίνος Τσι-
λίδης (φωτογραφία), μιλά στο 
iatronet.gr για τα ως τώρα ευ-

ρήματα και εξηγεί τους μηχα-
νισμούς με τους οποίους τα 
γονίδια επηρεάζουν τόσο τη 
μόλυνση από τον SARS-CoV-2, 
όσο και τη βαρύτητα της νό-
σησης, αλλά και τα πρόδρομα 
αποτελέσματα αναφορικά με 
τους γονιδιακούς παράγοντες 
που επιδρούν στη long COVID.

34 "ένοχα" γονίδια για 
νοσηλεία

Οι 85 εταίροι από 35 χώ-
ρες του κόσμου λαμβάνουν 
δεδομένα νοσηλειών στα νο-
σοκομεία τους σε τοπικό επί-
πεδο, αναλύουν τα ευρήματα 
και στέλνουν τα αποτελέσμα-
τά τους στον παγκόσμιο συ-
νασπισμό. Η "Μελέτη Υγείας 
Ηπείρου" συλλέγει δεδομένα 
νοσηλειών COVID από το Πα-
νεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιω-
αννίνων.

Μέχρι τη Φάση 6, η πρω-

τοβουλία "COVID-19 HGI" έχει 
εντοπίσει 16 γονίδια (για την 
ακρίβεια πολυμορφισμούς γο-
νιδίων) που καθορίζουν την πι-
θανότητα κάποιος να εισαχθεί 
στο νοσοκομείο με COVID-19 
λοίμωξη. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, στην εν εξελίξει Φάση 
7 ο αριθμός των "ένοχων" γο-
νιδίων έχει υπερδιπλασιαστεί, 
φτάνοντας στα 34. Τα σχετικά 
αποτελέσματα δεν έχουν ακό-
μη δημοσιευτεί.

Το κάθε ένα από τα γονί-
δια κωδικοποιεί μια πρωτεϊνη, 
αποκτώντας βιολογική δράση. 
Τα περισσότερα από τα συγκε-
κριμένα γονίδια αναφέρονται 
στο αναπνευστικό σύστημα. 
"Για παράδειγμα, στο κατώ-
τερο αναπνευστικό σύστημα, 
ο τρόπος που δρουν τα κύτ-
ταρα του επιθηλίου είναι να 
προσπαθούν να αποβάλλουν 
ουσίες ξένες προς τον οργανι-

σμό του ανθρώπου, είτε μιλάμε 
για ιούς και άλλους μικροορ-
γανισμούς, είτε μιλάμε για σω-
ματίδια ατμοσφαιρικής ρύπαν-
σης ή καπνό τσιγάρου", εξηγεί 
στο iatronet.gr ο κ.Τσιλίδης και 
προσθέτει: "Όταν έχεις συγκε-
κριμένους πολυμορφισμούς 
σε ένα γονίδιο που λειτουρ-
γεί πάνω σε αυτό το μηχανι-
σμό εκκαθάρισης, καθιστά την 
πρωτεϊνη μη λειτουργική. Αυτό 
κάνει πιο ευαίσθητο το άτομο 
στο να προσκολληθεί η πρω-
τεϊνη ακίδα του ιού και να μπει 
στα κύτταρα του επιθηλίου του 
αναπνευστικού συστήματος".

Άλλα γονίδια για 
μόλυνση, νόσηση, long 
COVID

Εκτός από τα 16 (που θα 
αυξηθούν σε 34) γονίδια που 
σχετίζονται με νοσηλεία στο 
νοσοκομείο, είναι γνωστά άλ-

λα 7 γονίδια που σχετίζονται 
με τη μόλυνση από τον SARS-
CoV-2. Ένα σημαντικό εύρημα 
είναι πως αυτά τα 16 είναι δι-
αφορετικά σε σχέση με τα 7. 
"Αυτό μας βοηθάει πολύ γιατί 
φαίνεται ότι μιλάμε για δια-
φορετικούς τύπους νοσήματος 
και μπορούμε να εστιάσουμε 
σε αυτά που σχετίζονται με τη 
νοσηλεία και να σχεδιάσουμε 
είτε προληπτικά ή και θερα-
πευτικά μέτρα", σημειώνει ο 
αναπληρωτής καθηγητής και 
συμπληρώνει: "με βάση αυτή 
τη γνώση στο μέλλον θα μπο-
ρούμε να εντοπίσουμε ομάδες 
πληθυσμού που μπορεί να εί-
ναι πιο ευαίσθητοι στο να νο-
σήσουν σοβαρά, αν έχουν αυ-
τούς τους πολυμορφισμούς σε 
αυτά τα γονίδια, αλλά επίσης 
θα μπορούμε να φτιάξουμε και 
νέα θεραπευτικά πρωτόκολ-
λα. Βέβαια είμαστε ακόμα στην 
περίοδο της ανακάλυψης της 
πληροφορίας και αυτή δεν έχει 
ακόμη μεταφραστεί ως εφαρ-
μογή του στον πληθυσμό".

Άλλη αξιόλογη διαπίστωση 
είναι πως δεν προκύπτει κά-
ποια σημαντική διαφοροποίη-
ση στον πληθυσμό της Ηπείρου 
σε σχέση με τους πληθυσμούς 
άλλων περιοχών του πλανήτη 
που συμμετέχουν με δικές τους 
μελέτες. Οι μελετητές ανέμε-
ναν πως θα συναντήσουν ομοι-
ομορφία στους πληθυσμούς 
ευρωπαϊκής προέλευσης. Σε 
άλλα νοσήματα έχουν διαπι-
στωθεί διαφορές μεταξύ πλη-
θυσμών ευρωπαϊκής και ασι-
ατικής προέλευσης, αλλά για 
την COVID-19 φαίνεται πως 
δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

Σε ό,τι αφορά τη long 
COVID, η ανάλυση βρίσκεται 
ακόμη σε πρώιμο επίπεδο. Οι 
πρώτες ενδείξεις από τις περί-
που 30 μελέτες που έχουν υπο-
βληθεί δείχνουν ότι ίσως υπάρ-
χουν και κάποια άλλα γονίδια 
- διαφορετικά από τα 16 - που 
ευθύνονται για τα παρατεταμέ-
να συμπτώματα, που επιμένουν 
για μήνες μετά τη νόσηση.

Μελέτη Υγείας Ηπείρου
Η επιδημιολογική μελέτη 

στην Ήπειρο ξεκίνησε στην 
προ COVID περίοδο, τον Ιού-
νιο του 2019, με στόχο τη με-
λέτη της ιδιοπαθολογίας χρόνι-
ων μη λοιμογόνων νοσημάτων 
(καρκίνου, καρδιαγγειακών, 
διαβήτη, νευρολογικών) του 
πληθυσμού της συγκεκριμένης 
Περιφέρειας. Με το ξέσπασμα 
της πανδημίας, όπως ήταν φυ-
σικό, ένα μέρος της μελέτης 
προσαρμόστηκε στον κορωνο-
ϊό. Μέχρι σήμερα, έχουν συμ-
μετάσχει περίπου 2.000 άτομα.

Από την ερχόμενη Τρίτη, 3 
Μαϊου, η "Μελέτη Υγείας Ηπεί-
ρου" θα δέχεται νέες συμμετο-
χές πολιτών, 25 ως 70 ετών, 
σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Όσοι συμμετάσχουν θα λάβουν 
μια δωρεάν λεπτομερή αναφο-
ρά της κατάστασης της υγείας 
τους και τα αποτελέσματα μιας 
πλήρους λιπομέτρησης.

Η μελέτη χρηματοδοτεί-
ται από την Περιφέρεια Ηπεί-
ρου, μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ηπειρος 2014 
- 2020.
iatronet.gr

Tα "ένοχα" μυστικά για την CoViD 
Διεθνής έρευνα με 
ελληνική συμμετοχή
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Ο μπαξές είναι συνυφασμέ-
νος με τη ζωή της. Μέχρι και 
σήμερα άλλωστε δεν έχει φά-
ει ποτέ λαχανικά από σούπερ 
μάρκετ ούτε καν από  μανά-
βικο. Με βάση αυτές τις φυσι-
κές γεύσεις και τις αυθεντικές 
μυρωδιές των παιδικών της 
χρόνων, η νηπιαγωγός Χρύσα 
Μπίμπαση μαζί με τα παιδιά 
και τον σύντροφό της, αλλά 
και με την πολύτιμη στήριξη 
και εμπειρία των γονιών της, 
δημιούργησε την οικοτεχνία 
βιολογικών προϊόντων «Κή-
πος Υγείας» στην Παλαγία 
Αλεξανδρούπολης. Αξιοποι-
ώντας τις οικογενειακές καλ-
λιέργειες των 80 στρεμμάτων 
–από όπου 15 είναι ο μπαξές- 
με λαχανικά, σιτηρά, όσπρια 
και τσάι του βουνού, η «Κή-
πος Υγείας» έχει δημιουργήσει 
μια πλούσια γκάμα προϊόντων, 
από σάλτσες τομάτας, θρα-
κιώτικο τραχανά λαχανικών 
και τραχανά με αλεύρι ρεβι-
θιού μέχρι όσπρια και άλευρα.

Σήμερα τα προϊόντα της 
μπορεί να τα βρει κανείς σε 
καταστήματα σε Θεσσαλονίκη, 
Αθήνα, Ξάνθη, Αλεξανδρού-
πολη και πόλεις της Κρήτης, 
αλλά και μέσω του e-shop 
της, ενώ η γεωγραφική κά-
λυψή της διευρύνεται συνε-
χώς. Μάλιστα, η οικοτεχνία 
κάνει και εξαγωγές σε Βέλγιο 
και Γερμανία, ενώ έχει επαφές 
και στην Αυστρία.

«Στην οικογένεια λέγαμε 
''σήμερα θα φάμε… κήπο'', εν-
νοώντας πως θα φάμε βρα-

στά λαχανικά, μπρόκολο, κου-
νουπίδι, χόρτα, όλα από τον 
κήπο μας. Κάπως έτσι βγήκε 
και το όνομα της οικοτεχνίας, 
ένας κήπος όλο υγεία» λέει 
στη Voria η Χρύσα Μπίμπα-
ση, εξηγώντας πως η φιλο-
σοφία τους είναι η επιστροφή 
στο παραδοσιακό και η κάλυ-
ψη των αναγκών για υγιεινή 
διατροφή μέσα από τη φύση. 
«Δεν υπάρχει μυστική συντα-
γή, μόνο παράδοση και φύ-
ση. Αυτές μας τα έχουν δώσει 
όλα» λέει.  

Από τους 
οικογενειακούς 
μπαξέδες στην 
οικοτεχνία

Οι γονείς της Χρύσας Μπί-
μπαση, Ηρακλής και Παρα-
σκευή, είχαν ανέκαθεν μπα-
ξέδες ως μια συμπληρωματική 
ασχολία παράλληλα με τις κα-
νονικές τους δουλειές, αυτές 
του οικοδόμου και της νοση-
λεύτριας. Κάπως έτσι, η ίδια 
ως παιδί θεωρούσε αυτονό-
ητο πως στο καθημερινό τρα-
πέζι θα υπήρχαν φρέσκα λα-
χανικά, αλλά και αυγά από τις 
κότες ή γάλα από την κατσί-
κα της οικογενειακής φάρμας. 
Θυμάται να τρώει ντομάτες 
απευθείας από τον μπαξέ και 
να ξαπλώνει στο γρασίδι, για 
να μυρίσει τη φύση. Ακόμα 
όμως κι όταν μεγάλωσε κι 
έφυγε από το σπίτι, είχε πά-
ντα ένα δικό της μικρό μπαξέ 
για να εξασφαλίζει τα καθη-
μερινά της λαχανικά. 

Με όλη αυτή την προϊστο-
ρία το 2011 αποφάσισαν μαζί 
με τον σύντροφο και τα παι-
διά της να αναλάβουν τους 
οικογενειακούς μπαξέδες, να 
τους επεκτείνουν και να αυξή-
σουν τις παραγωγές. Αρχικά 
τα λαχανικά κατευθύνονταν 
σε φίλους, στην οικογένεια 
και σε κάποια καταστήματα 
εστίασης, στη συνέχεια όμως 
η ποιοτική πρώτη ύλη τούς δε-
λέασε, ώστε να μπουν και στη 
μεταποίηση, ξεκινώντας με τη 
σάλτσα ντομάτας, που είναι 
και η ναυαρχίδα της παραγω-
γής τους. Ο μεγάλος της γιος, 
Τηλέμαχος Μπούτος, μηχανι-
κός παραγωγής και διοίκησης, 
μπήκε γρήγορα στο νόημα της 
οικοτεχνίας, το ίδιο και η κό-
ρη της, Εύη, που ασχολείται 
με τη μαγειρική και τελειώνει 
τη σχολή τουριστικών επαγ-
γελμάτων. Ακόμα και το τρί-
το, μικρότερο παιδί, ο Ηρα-
κλής Μπούτος, βοηθά, όπως 
επίσης και οι γονείς της -οι 
συνταγές μάλιστα είναι σε με-
γάλο βαθμό της μητέρας της-  
ενώ υπεύθυνος για τον μη-
χανολογικό εξοπλισμό είναι 
ο σύντροφός της Νάκος Φι-
λιππίδης.  

«Οι μυρωδιές και οι γεύ-
σεις είναι οι αναμνήσεις μου 
και μπορούν να υποστηρίξουν 
τις συνταγές μας. Στους μπα-
ξέδες μας δε υπάρχει κανένα 
υβρίδιο ούτε φυσικά γενετικά 
τροποποιημένοι σπόροι. Στα 
καθαρά χωράφια μας σπέρ-
νουμε τους σπόρους που μας 
κληροδότησαν οι παππούδες 
και οι γιαγιάδες μας. Αυτούς 
που οφείλουμε να παραδώ-
σουμε στα παιδιά μας» λέει 
η Χρύσα Μπίμπαση, τονίζο-
ντας πως σύνθημα της «Κή-
πος Υγείας» είναι «αψέκαστοι, 
τίμιοι και καθαροί», με σήμα 
κατατεθέν ένα αγέρωχο σκιά-
χτρο να προστατεύει την πα-
ραγωγή του.    

«Κήπος Υγείας»: Μία οικοτεχνία 
στην Παλαγία Αλεξανδρούπολης 
που μυρίζει μπαξέ

ΑΠΟ ΣΑΛΤΣΕΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 
ΚΑΙ ΤΡΑΧΑΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΏΝ 
ΜΕΧΡΙ ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΕΎΡΑ 
Ή ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΏΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΏΝ ΑΝΤΛΕΙ ΤΙΣ 
ΠΡΏΤΕΣ ΎΛΕΣ ΑΠΟ ΤΉ ΔΙΚΉ ΤΉΣ 
ΠΑΡΑΓΏΓΉ    

«Δεν υπάρχει μυστική συνταγή, μόνο 
παράδοση και φύση»  

Στην οικογένεια λέγαμε ''σήμερα θα φάμε… κήπο'', 
εννοώντας πως θα φάμε βραστά λαχανικά, μπρόκολο, 
κουνουπίδι, χόρτα, όλα από τον κήπο μας. Κάπως έτσι 
βγήκε και το όνομα της οικοτεχνίας, ένας κήπος όλο 
υγεία» λέει στη Voria η Χρύσα Μπίμπαση

Τα προϊόντα της μπορεί να τα βρει κανείς σε καταστήματα σε 
Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη και πόλεις της 
Κρήτης, αλλά και μέσω του e-shop : kiposygeias.gr

Η σάλτσα ντομάτας είναι η ναυαρχίδα της παραγωγής τους
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Κανένα πεδίο συνεννόησης 

δεν εντοπίστηκε μεταξύ δημο-
τικής αρχής και αντιπολίτευσης 
στη συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου Αλεξανδρούπο-
λης το απόγευμα της Τετάρτης, 
όπου τη συζήτηση μονοπώλη-
σε, για ακόμη μία φορά, το θέ-
μα της διεκδίκησης της δυτικής 
χερσαίας ζώνης του λιμανιού.

Όπως είναι γνωστό, σε προ-
ηγούμενη συνεδρίαση, απο-
φασίστηκε μόνο από συμ-
βούλους της αντιπολίτευσης, 
αφού η δημοτική αρχή απείχε 
από την ψηφοφορία, να υπο-
βληθεί αίτημα παραχώρησης 
της δυτικής χερσαίας ζώνης 
στον Δήμο, καθώς και η σύ-
σταση διαπαραταξιακής επι-
τροπής, η οποία θα αναλάμ-
βανε τις επαφές με τον ΟΛΑ, 
το ΤΑΙΠΕΔ και τους αρμόδι-
ους φορείς. Λίγες ώρες πριν 
τη συνεδρίαση της Τετάρτης, 
στην οποία θα συζητούνταν 
η πρόταση της συγκεκριμέ-
νης επιτροπής για συνάντηση 
με τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ, 
κοινοποιήθηκε στους συμβού-
λους της αντιπολίτευσης, με 
μεγάλη καθυστέρηση, όπως 
καταγγέλλουν, έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης, με το οποίο 
καλούνται να εκφράσουν τις 
απόψεις τους επί της προσφυ-
γής που κατέθεσε ο Δήμαρχος 
και σύμβουλοι της παράταξής 
του, ζητώντας την ακύρωση 
της προαναφερθείσας απόφα-
σης. Όπως αναφέρονταν στην 
προσφυγή, η διαπαραταξια-
κή επιτροπή δεν μπορεί να εκ-
προσωπεί τον Δήμο, ενώ συ-
στάθηκε κατά παράβαση του 
κανονισμού λειτουργίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Τέλος, 
όπως επισημαίνονταν, στη δι-
αδικασία ψηφοφορίας για το 
θέμα δεν ζητήθηκε η ψήφος 
του προέδρου της Κοινότητας 
Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ναϊ-
τίδη, όπως ορίζει η νομοθεσία.

Οι επαφές Ζαμπούκη
Ο κ. Ζαμπούκης, ο οποίος 

βρέθηκε πριν λίγες μέρες στην 
Αθήνα και μεταξύ άλλων επι-
σκέφθηκε και το ΤΑΙΠΕΔ, ενη-
μέρωσε το σώμα για όσα δια-
μείφθηκαν στις επαφές αυτές. 
Ένα βασικό θέμα που έθεσε 
στον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ Θα-
νάση Ζηλιασκόπουλο, ήταν το 
θέμα της συμμετοχής του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης στο ΔΣ 
του ΟΛΑ, καθώς, όπως τόνισε, 
«δεν είναι δυνατόν να λαμβά-

νονται ερήμην μας αποφάσεις 
που μας αφορούν».

Ακόμη, ο κ. Ζαμπούκης πρό-
τεινε την αξιοποίηση είτε μέ-
σω συνδιαχείρισης με το ΤΑΙ-
ΠΕΔ, είτε ως αντάλλαγμα στο 
νέο «αφεντικό» του λιμανιού, 
μίας έκτασης 500 στρεμμά-
των, ιδιοκτησίας του Δήμου, 
μεταξύ αεροδρομίου και λιμέ-
να. Σε αντάλλαγμα, το ΤΑΙΠΕΔ 
θα μπορούσε να παραχωρή-

σει στο Δήμο εκτάσεις, όπως η 
επίμαχη της δυτικής χερσαίας 
ζώνης, των γηπέδων Μαρακα-
νά, του κάμπινγκ, του πάρκου 
κυκλοφοριακής αγωγής. 

Παράλληλα, έθιξε το θέμα 
των «άτυπων ανταποδοτικών» 
που λαμβάνουν άλλοι Δήμοι, 
στον Πειραιά και τη Θεσσαλο-
νίκη, λόγω της «όχλησης» που 
υφίστανται από τη λειτουργία 
των εκεί λιμένων. Όπως είπε, 
αυτό που προβλέπεται με σχε-
τικό νόμο, για τις δύο αυτές 
περιπτώσεις, είναι να αποδίδε-
ται μέρος των εσόδων των λι-
μένων (2,5%-3%) στο κράτος, 
το οποίο στη συνέχεια τα απο-
δίδει στους οικείους Δήμους. 
«Εξέφρασα και στις επισκέψεις 
μου στο Υπουργείο Εσωτερι-
κών και Ναυτιλίας ότι θα πρέ-
πει να αρχίσει να σχεδιάζεται 
νομοθετικά αυτό το  θέμα και 
για την περιοχή μας, μετά την 

ολοκλήρωση του διαγωνισμού 
για το λιμάνι», σχολίασε. 

Αναφορικά με την προσφυ-
γή που κατέθεσε, ο Δήμαρχος 
εκτίμησε πως η απόφαση εί-
ναι παράνομη, λέγοντας πως 
είναι υποχρέωσή του να πα-
ρεμβαίνει σε τέτοιες περιπτώ-
σεις. Μάλιστα, σημείωσε πως 
έχουν υπάρξει κι άλλες, πολλές 
παράνομες αποφάσεις του δη-
μοτικού συμβουλίου, τις οποί-
ες δεν πρόσβαλε, προκειμένου 
να μην πυροδοτήσει το κλίμα. 

«Κεραυνοί» από την 
αντιπολίτευση 

Παίρνοντας τον λόγο, ο ει-
σηγητής του θέματος και επι-
κεφαλής της παράταξης «Αδέ-
σμευτη Νέα Αυτοδιοίκηση» 
Βαγγέλης Μυτιληνός σημεί-
ωσε πως κατά την επίσκεψη 
της επιτροπής στον ΟΛΑ αυτό 
που ένιωσαν όλοι ήταν ντροπή. 
«Μας έδειξαν έναν φάκελο με 
επιστολές προς τον Δήμαρχο 
στις οποίες δεν πήραν απάντη-
ση ποτέ», είπε, στηλιτεύοντας 

παράλληλα το γεγονός ότι δεν 
υπήρξε καμία σχετική ενημέ-
ρωση του δημοτικού συμβου-
λίου για όλα αυτά.

«Σας κάλεσαν για το θέ-
μα πίσω από τον ΟΣΕ, για τις 
ζώνες στην πλατεία του Φά-
ρου, που θέλανε να παραχω-
ρήσουν στο Δήμο, αλλά και για 
να βρείτε άκρη με τη δυτική 
χερσαία ζώνη, πριν το διαγωνι-
σμό, όμως κωφεύσατε. Πήγα-
τε μόνο όταν ήρθε ο Πάιατ για 
να βγείτε φωτογραφίες», τόνι-
σε. Ο κ. Μυτιληνός άφησε αιχ-
μές και για δημοσιεύματα που 
θέλουν φορείς, όπως τη Μη-
τρόπολη Αλεξανδρούπολης να 
διεκδικεί τη δυτική χερσαία ζώ-
νη, λέγοντας χαρακτηριστικά: 
«Πηγαίνει οποιοσδήποτε φορέ-
ας και ζητά τη δυτική χερσαία 
ζώνη κι εμείς πετάμε αετό».

Σημείωσε πως ακόμη και 
δεν εγκριθεί η μετάβαση της 

επιτροπής στο ΤΑΙΠΕΔ, θα 
πληρώσουν τα μέλη της από 
την τσέπη τους τα εισιτήρια, κι 
αν δεν βγει «λευκός καπνός» 
από εκεί, θα κινητοποιήσουν το 
λαό της πόλης να βγει στους 
δρόμους και να διεκδικήσει το 
δίκιο του. Τέλος, κατηγόρησε 
τον Δήμαρχο ότι προσβάλει 
το δημοτικό συμβούλιο με τη 
συμπεριφορά του, καθώς κι ότι 
είναι απών απ’ όλα.

Ο επικεφαλής της μείζονος 
αντιπολίτευσης Βαγγέλης Λα-
μπάκης σημείωσε πως το δη-
μοτικό συμβούλιο της Αλεξαν-
δρούπολης είναι το χειρότερο 
της Ελλάδας, όσο για το ποιος 
έχει την ευθύνη γι’ αυτό, το 
άφησε στην κρίση του κόσμου. 
Επισήμανε ότι η έκταση από το 
αεροδρόμιο ως το λιμάνι προ-
ορίζεται για διαμετακομιστι-
κό κέντρο, λέγοντας χαρακτη-
ριστικά: «Θέλετε το κάμπινγκ 
και το Μαρακανά; Εδώ χάσατε 
το Αλτιναλμάζη!» Κατηγόρησε 
τον Δήμαρχο για εγκληματική 
αδράνεια, είπε πως κάνει τερά-

στιο κακό στο Δήμο, ότι έχει δι-
αλύσει το δημοτικό συμβούλιο, 
ζητώντας την παραίτηση τόσο 
του ιδίου, όσο και του προέ-
δρου της Κοινότητας Γιάννη 
Ναϊτίδη. 

Ο ανεξάρτητος σύμβουλος 
Παύλος Μιχαηλίδης σημείωσε 
πως η απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου, για την οποία ο 
κ. Ζαμπούκης κατέθεσε προ-
σφυγή, αποτελεί όπλο στα χέ-
ρια του Δήμου για ο,τιδήποτε 
συμβεί με τον νέο ιδιοκτήτη 
του λιμανιού. Σημείωσε πως 
ακόμη και αν η Αποκεντρωμέ-
νη την ακυρώσει, η αντιπολί-
τευση θα την ξαναφέρει προς 
ψήφιση. Επιπλέον, ο κ. Μιχα-
ηλίδης, με ανακοίνωσή του, 
ζήτησε επίσης την παραίτηση 
του κ. Ναϊτίδη, o οποίος, όπως 
προκύπτει από τα πρακτικά της 
συνεδρίασης της 4ης Μαρτί-
ου,  απουσίαζε, παρά το γε-

γονός ότι είχε εγκαίρως κλη-
τευθεί. «Η υπόθεση αυτή είναι 
εξαιρετικά σοβαρή, αποτελεί 
πρωτόγνωρη είδηση σε πα-
νελλαδικό μάλιστα επίπεδο 
και ως εκ τούτου είναι επιβε-
βλημένη η άμεση παραίτηση 
του κ.Ναϊτίδη από την θέση 
του Προέδρου της Κοινότητας 
Αλεξανδρούπολης, ελάχιστη 
πράξη ευθιξίας απέναντι σε 
αυτή την πρωτοφανή προσβο-
λή στον θεσμό του δημοτικού 
συμβουλίου». 

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης» Σάββας Δευ-
τεραίος σημείωσε πως ποτέ 
καμία διοίκηση του ΟΛΑ δεν 
στάθηκε δίπλα στο Δήμο, χα-
ρακτηρίζοντας ως λάθος την 
κίνηση του Δημάρχου να προ-
τείνει ανταλλάγματα στο ΤΑΙ-
ΠΕΔ για να πάρουμε εκτάσεις 
που είναι δικές μας. Τόνισε ότι 
αν ήταν ενωμένη δημοτική αρ-
χή και αντιπολίτευση, θα ήταν 
πολύ σε πολύ πιο ισχυρή θέ-
ση ο Δήμος, επισημαίνοντας 
πως η προσφυγή έγινε με στό-

χο την αποδυνάμωση της επι-
τροπής και της απόφασης του 
δημοτικού συμβουλίου. Ακό-
μη, σημείωσε πως όποια δι-
καιολογία κι αν προβάλει ο 
πρόεδρος κ. Καϊσας για τη μη 
έγκαιρη ενημέρωση του σώ-
ματος, αναφορικά με την επι-
στολή της Αποκεντρωμένης, 
δεν θα πείσει κανέναν.  

Η ψηφοφορία 
Απαντώντας σε όσα ακού-

στηκαν ο κ. Ζαμπούκης  σημεί-
ωσε πως οι επιστολές του ΟΛΑ 
που όπως είπε ο κ. Μυτιλη-
νός δεν απαντήθηκαν από τον 
Δήμο ήταν όλες απαντήσεις 
σε επιστολές που είχε στεί-
λει πρώτος ο Δήμος. Όπως 
είπε μόνο σε μία επιστολή δεν 
απάντησε, μετά από σχετική 
παρότρυνση υπηρεσιακού του 
Δήμου, καθώς κρίθηκε πως το 
θέμα, όπως παρουσιάζονταν, 

(οι ζώνες στην πλατεία Φά-
ρου) δεν ήταν προς το συμ-
φέρον του Δήμου. 

Σημείωσε ακόμη πως «είναι 
δικαίωμα και υποχρέωσή μου 
η προσφυγή, όταν πρέπει να 
εκτελέσω μία απόφαση, κι έχω 
την άποψη ότι είναι ακυρω-
τέα.. Εύχομαι η απόφαση να 
βάλει τα πράγματα στη θέση 
τους και να αναλογιστεί ο κα-
θένας το μερίδιο ευθύνης του, 
σε σχέση με δυτική χερσαία 
ζώνη». Τέλος, δήλωσε περή-
φανος για τους χειρισμούς του 
σε σχέση με αυτό το θέμα.

Ο δημοτικός σύμβουλος 
της παράταξης  «Πόλη και Πο-
λίτες» Θέμης Κυριακίδης ση-
μείωσε πως η διαπαραταξια-
κή επιτροπή καλώς συστάθηκε 
και θα πρέπει να μεταβεί στην 
Αθήνα, αφού μόνο κέρδη μπο-
ρεί να αποκομίσει. Ζήτησε να 
υπάρξει μία ειδική συνεδρία-
ση για το θέμα προκειμένου να 
λυθούν απορίες και να δοθούν 
απαντήσεις, με τη συμμετοχή 
του ΟΛΑ και του ΤΑΙΠΕΔ. «Πε-

ρίμενα να αφουγκραστεί η δη-
μοτική αρχή την προσπάθεια 
αυτή και να πει ότι όλοι μα-
ζί  πρέπει να διεκδικήσουμε». 
Στο ίδιο μήκος κύματος ο ανε-
ξάρτητος Δημήτρης Κολιός, ο 
οποίος τόνισε πως θα έπρεπε 
ο ίδιος ο Δήμαρχος να δώσει 
τον τόνο της ενότητας και να 
δείξουν όλοι ότι μπορούν να 
σταθούν στο ύψος των ευκαι-
ριών που ανοίγονται. 

Τελικώς, για τη συνάντηση 
επιτροπής-ΤΑΙΠΕΔ ψήφισαν 
20 υπέρ και 15 κατά. Το επό-
μενο «επεισόδιο» στο «σήριαλ» 
αναμένεται να έρθει με την 
απόφαση της Αποκεντρωμέ-
νης, η οποία είτε θα ακυρώσει 
την απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου για τη διεκδίκηση 
και τη σύσταση της επιτροπής, 
είτε θα απορρίψει την προ-
σφυγή Ζαμπούκη. 

Η δυτική χερσαία ζώνη διχάζει το 
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης 

ΒΑΘΑΙΝΕΙ ΤΟ «ΡΉΓΜΑ» ΣΤΙΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΉΜΟΤΙΚΉΣ ΑΡΧΉΣ-
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΎΣΉΣ, ΠΟΎ ΣΤΟ 
ΜΟΝΟ ΠΟΎ ΣΎΜΦΏΝΟΎΝ 
ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΙΑΦΏΝΟΎΝ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΕΚΔΙΚΉΣΉΣ     

Όσα συζητήθηκαν στη συνεδρίαση 
της Τετάρτης
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Αναλύσεις

Θέλουμε η Αλεξανδρούπολη να γίνει νέα Ρεβυθούσα;

1. Γιατί αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς;
"Θέλουμε η Αλεξανδρούπολη να γίνει νέα Ρεβυθού-

σα;". Αυτό θα μπορούσε να είναι το ερώτημα ενός δημο-
ψηφίσματος στην πόλη μας– συνηθέστατη πρακτική στην 
Ευρώπη για τοπικά θέματα – ώστε οι ίδιοι οι κάτοικοι να 
αποφασίσουν σχετικά με την κατασκευή τερματικού σταθ-
μού LNG στη θαλάσσια περιοχή της, διότι θα επιβαρύνει 
ποιοτικά τη ζωή τους όπως και των επόμενων γενεών 
και θα αλλάξει τον χαρακτήρα της πόλης.

Με τον Ν.4555/2018 περί «Μεταρρύθμισης του θε-
σμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυν-
σης της Δημοκρατίας - Ενίσχυσης της συμμετοχής κ.ά.» 
καθιερώθηκε από τις αρχές του 2020 η δυνατότητα δι-
εξαγωγής τοπικού ή περιφερειακού δημοψηφίσματος. 
Όμως και αυτή η δυνατότητα αναιρέθηκε νομοθετικά με 
τον Ν.4674/20 τον Μάρτιο του 2020 χωρίς αντιδράσεις, 
αποδεικνύοντας ότι τα δημοκρατικά αντανακλαστικά μας 
έχουν αδρανήσει πλήρως απεμπολώντας αυτονόητα δι-
καιώματα, να αποφασίζουμε δηλαδή ως συλλογικότητα 
για το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας.. Όμως 
όπως έγραφε ο David Harvey: «Το είδος της πόλης την 
οποία θέλουμε δεν μπορεί να διαχωριστεί από το είδος 
ανθρώπου που θέλουμε να είμαστε, από το είδος των 
κοινωνικών σχέσεων τις οποίες επιδιώκουμε, από 
τις σχέσεις με τη φύση τις οποίες εκτιμούμε, από το 
είδος της ζωής που επιθυμούμε, από τις αισθητικές 
αξίες τις οποίες έχουμε… Ώς εκ τούτου το δικαίωμα 
στην πόλη είναι το δικαίωμα να την αλλάξουμε και 
να την επανεφεύρουμε σύμφωνα με τις επιθυμίες 
μας….». Και ο ρόλος του Δήμου στην άσκηση του 
δικαιώματός μας; Μας το λέει ο Αndrew Sancton, 
καθηγητής σε θέματα τοπικής διακυβέρνησης: «Οι 
δήμοι δεν είναι απλώς πάροχοι υπηρεσιών. Είναι 
δημοκρατικοί μηχανισμοί μέσω των οποίων κοινό-
τητες ανθρώπων με κοινή εδαφική βάση κυβερνούν 
τον εαυτό τους σε τοπικό επίπεδο». Λειτουργεί κατ' 
αυτόν τον τρόπο ο Δήμος μας, τουλάχιστον για τό-
σο σοβαρά θέματα που θα αλλάξουν ποιοτικά τη 
ζωή μας και των επόμενων γενεών για πάντα; Και 
όμως η κατασκευή του τερματικού σταθμού απο-
φασίστηκε ερήμην των δημοτών από την κυβέρ-
νηση, τη σημερινή και τις προηγηθείσες, και τη συ-
ναίνεση των εκάστοτε Δημοτικών Συμβουλίων που 
εκλέγονται μόνον για μία τετραετία και δεν δικαι-
ούνται να καθορίζουν το μέλλον της Αλεξανδρούπολης 
στο διηνεκές μέλλον. 

2. Τί πρόκειται να γίνει;
Ο Τερματικός Σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αε-

ρίου (LNG) με Πλωτή Μονάδα Αεριοποίησης αλλά και 
Αποθήκευσης (FSRU), με χωρητικότητα αποθηκευτικών 
χώρων 153.500 κ.μ. υγροποιημένου LNG, θα εγκαταστα-
θεί 17,6 km νοτιοδυτικά του λιμένα της πόλης, 10 km 
νότια της Μάκρης, και  θα συνδεθεί με το Εθνικό Σύστη-
μα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της Ελλάδας με αγωγό 
μήκους 28 km, το μεγαλύτερο τμήμα του οποίου θα εί-
ναι υποθαλάσσιο απέναντι από τις καλύτερες ακτές τις 
περιοχής. Αδιαμφισβήτητα  θα ακυρώσει το προφίλ της 
πόλης, θα υποβαθμίσει τη ζωή των κατοίκων, θα πλήξει 
τον τουρισμό, την αλιεία και άλλες δραστηριότητες. Για 
τη συμβολή του τερματικού στην μείωση της ανεργίας, 
θα υπενθυμίσω την δήλωση του πρώην δημάρχου κ. Λα-
μπάκη, ότι θα δημιουργήσει 80 - 85  θέσεις εργασίας, όχι 
απαραίτητα κατοίκων της περιοχής μας. Όσον αφορά τις 
άλλες δραστηριότητες με βάση το φυσικό αέριο που έχουν 
ανακοινωθεί, όπως της εταιρείας Κοπελούζου για παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας (Damco Energy) στη ΒΙ.ΠΕ., 
αυτές δεν εξαρτώνται καν από τον τερματικό σταθμό 
αφού φυσικό αέριο μπορούν να προμηθεύονται από τον 
αγωγό ΤΑΡ που διέρχεται εγγύτατα της πόλης.

3. Γιατί η Αλεξανδρούπολη θα ξεπεράσει τη 
Ρεβυθούσα;

Η δυνατότητα παροχής φυσικού αερίου του FSRU 
Αλεξανδρούπολης θα ξεπερνά τα 5,5 δις κ.μ. ετησίως. Το 
όλο εγχείρημα συγκρίνεται με αυτό της Ρεβυθούσας, την 

οποία σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις θα ξεπεράσει. 
Πώς αποδεικνύεται αυτός ο ισχυρισμός; Η Καθημερινή, σε 
σχόλιο με τίτλο «Επενδύσεις σε Αλεξανδρούπολη φέρνει 
ο σταθμός LNG», μας ενημέρωνε στις 4/11/2017: «...Η 
δυναμικότητα του σταθμού… ανταγωνίζεται εκείνη του 
ΤΑΡ δεδομένου ότι θα φθάσει στο 65% της δυναμικότη-
τάς του. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο πλωτός αυτός σταθ-
μός θα αποτελέσει στη περιοχή την πρώτη πύλη φυσικού 
αερίου προς την Ευρώπη… Σημειώνεται ότι ο σταθμός 
της Ρεβυθούσας αξιοποιείται για να καλύψει αποκλει-
στικά ενεργειακές ανάγκες της εγχώριας αγοράς και ως 
συνέπεια δεν αποτελεί ενεργειακή πύλη για την υπόλοι-
πη Ευρώπη». Μάλιστα σε επικοινωνία του γράφοντος, ο 
συντάκτης του κειμένου ισχυρίστηκε ότι «η Ρεβυθούσα 
θα ωχριά μπροστά στην Αλεξ/πολη» και ότι προοπτικά η 
δυναμικότητα του πλωτού σταθμού θα φθάσει τη δυνα-
μικότητα του ΤΑΡ. 

Τα ίδια αναπαρήγαγε η εβδομαδιαία εφημερίδα της 
Θράκης «Θράκη Press» με τίτλο «Ανταγωνιστικό προς Ρε-
βυθούσα το LNG της Αλεξανδρούπολης» στις 20 Οκτωβρί-
ου 2017 αξιοποιώντας ως πηγή την energypress.gr. Αλλά 
και  ο εγκυρότερος όλων, ο τότε Αν ΥΠΕΝ κ. Σωκράτης 
Φάμελλος σε συνέντευξη στον Ρ/Σ Status 94.2 FM της 
Αλεξανδρούπολης στις 3 Δεκεμβρίου 2017, χαρακτήρι-
σε το δυναμικό του έργου του υγροποιημένου φυσικού  

αερίου στην Αλεξανδρούπολη ισοδύναμο με τον σταθμό 
της Ρεβυθούσας. Βέβαια, θα αποδειχθεί πολλαπλάσιο 
της Ρεβυθούσας, διότι η Ρεβυθούσα αποτελεί την πύλη 
εισόδου φυσικού αερίου για την Ελλάδα ενώ η Αλεξ/πο-
λη θα αποτελέσει την πρώτη πύλη εισόδου αερίου για 
χώρες με πολλαπλάσιες ανάγκες όπως π.χ. η Ουκρανία, 
η Βουλγαρία, η Ρουμανία ώστε να απεξαρτηθούν από το 
ρωσικό φυσικό αέριο, για να περιέλθουν στην αγορά των 
ΗΠΑ, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Ουάσινγκτον. 
Όλα αυτά, τερματικός σταθμός και αποθήκες, υπάρχουν 
και στη Ρεβυθούσα, αλλά η Ρεβυθούσα είναι ένα ακα-
τοίκητο νησάκι του Σαρωνικού σε μια ήδη βεβαρημένη 
περιβαλλοντικά ευρύτερη περιοχή, σε αντίθεση με την 
Αλεξανδρούπολη. 

Μάλιστα οι πρόσφατες εξελίξεις με το non paper των 
ΗΠΑ που απέρριπταν τον East Med, ενίσχυσαν το χειρό-
τερο δυνατό σενάριο για την Αλεξανδρούπολη: Διότι η 
αβεβαιότητα με τον East Med και η κυπριακή εκκρεμό-
τητα οδήγησαν την Αίγυπτο (κοίτασμα "Ζορ") και το Ισ-
ραήλ ("Λεβιάθαν" και "Ταμάρ") σε άλλες αναζητήσεις. Την 
αποστολή δηλαδή φυσικού αερίου μέσω αγωγού από τα 
παραπάνω τρία κοιτάσματα στους δύο σταθμούς LNG, 
"Δαμιέττα" και "Ιντκου", μετατροπής του φυσικού αερίου 
σε υγρή μορφή που διαθέτει η Αίγυπτος, και εκείθεν με 
πλοία LNG στην Ευρώπη μέσω του τερματικού σταθμού 
επανεριοποίησης της Αλεξανδρούπολης. Σχέδιο με το 
οποίο συμφώνησε και η Αθήνα.

Ας μην υπάρχει λοιπόν καμία αμφιβολία ότι η Αλεξαν-
δρούπολη ως πυλώνας εισαγωγής LNG στην Ευρώπη θα 
ξεπεράσει κατά πολύ τη Ρεβυθούσα αλλοιώνοντας τον 
χαρακτήρα της πόλης. Από τη στιγμή μάλιστα που οι ΗΠΑ, 
μέσα σε πέντε χρόνια από το 2016 μέχρι σήμερα, κατόρ-

θωσαν με το σχιστολιθικό αέριο από μη εξαγωγική χώρα 
LNG να καταστούν πρώτη εξαγωγική δύναμη παγκόσμια, 
ξεπερνώντας και το Κατάρ, προβάλλοντας μάλιστα το επι-
χείρημα της διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού της 
Ευρώπης, ποιός μπορεί να αμφιβάλλει γιαυτό; Εξ άλλου 
όλα αυτά επιβεβαιώθηκαν στον υπερθετικό βαθμό μετά 
από την ανακοίνωση του πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη 
στη Βουλή, κατά τη συζήτηση για τον πόλεμο στην Ου-
κρανία, σύμφωνα με την οποία θα κατασκευαστεί και δεύ-
τερος τερματικός σταθμός LNG στην Αλεξανδρούπολη, 
την πατρότητα του οποίου διεκδίκησε ο αρχηγός της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης κατά τη συνέντευξή του στον 
δημοσιογράφο κ. Νίκο Χατζηνικολάου, επικαλούμενος 
παλαιότερη συμφωνία του με το τότε πρωθυπουργό της 
Βουλγαρίας κ. Μπορίσοφ. Τα μεγέθη λοιπόν που αναφέρ-
θηκαν για τον ένα τερματικό σταθμό θα διπλασιαστούν  
και οι επιπτώσεις θα πολλαπλασιαστούν. 

4. Ποιές είναι οι προσδοκίες;
Μάλιστα όσοι θέλουν να μας  πείσουν για τα μεγάλα 

οικονομικά οφέλη  που θα απορρέουν από τη μετατρο-
πή της Αλεξανδρούπολης σε ενεργειακό κόμβο, αποκρύ-
πτουν εσκεμμένα την  ιστορική πραγματικότητα  για να 
επιβάλλουν χωρίς αντιδράσεις τις επιλογές τους. Όταν 
η ίδια η παραγωγή της ενεργειακής ύλης δεν οδήγησε 

στην ευημερία τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες, η 
μεταφορά του είναι αυτή που θα αναβαθμίσει την 
περιοχή μας; Διότι αν παρατηρήσουμε την  πα-
γκόσμια κατανομή της ενεργειακής πρώτης ύλης 
(πετρέλαιο, αέριο), θα διαπιστώσουμε ότι αυτή 
υπάρχει άφθονη στις χώρες της περιφέρειας (Τρί-
του Κόσμου) και όχι στις αναπτυγμένες χώρες της 
καπιταλιστικής μητρόπολης. Όμως η ενεργειακή  
εξάρτηση της μητρόπολης από την περιφέρεια 
δεν οδήγησε, όπως λογικά θα αναμενόταν,  τις 
υπανάπτυκτες πετρελαιοπαραγωγές χώρες στην 
ανάπτυξη. Αντίθετα υπήρξε πηγή δεινών και εκμε-
τάλλευσης. Ευημερούν οι λαοί της Νιγηρίας, της 
Αιγύπτου, της Αλγερίας και των άλλων αφρικα-
νικών χωρών; Δεν χαρακτηρίζονται από πολιτική, 
κοινωνική, πολιτισμική καθυστέρηση οι χώρες της 
Αραβικής χερσονήσου, της Μέσης Ανατολής, του 
Καυκάσου, οι κυρίως πετρελαιοπαραγωγές χώ-
ρες του πλανήτη; Το ίδιο ισχύει και με τον έλεγχο 
της μεταφοράς της ενεργειακής ύλης μέσω των 
αγωγών. Οι εκατοντάδες αγωγοί  που διατρέχουν 

τα κράτη της Μ. Ανατολής, του Καυκάσου, της Κεντρι-
κής Ασίας δεν συνέβαλαν στην ευημερία και στην ασφά-
λεια των λαών αλλά αντίθετα τα κράτη αυτά χαρακτη-
ρίζονται για την πολιτική, κοινωνική και οικονομική τους 
καθυστέρηση διότι αποτελούν πεδίο σύγκρουσης αντα-
γωνιστικών συμφερόντων. Μέχρι και ο γερμανορωσικός 
αγωγός Norstream 2 μετατράπηκε σε πεδίο ανταγωνι-
στικών συμφερόντων

5. Έχει σχέση με την ενεργειακή επάρκεια της 
χώρας;

Μήπως ο τερματικός σταθμός της Αλεξανδρούπολης 
και ο δεύτερος που αναγγέλθηκε είναι απαραίτητοι για την 
ενεργειακή επάρκεια της χώρας στην περίπτωση διακοπής 
της ροής του φυσικού αερίου από την Ρωσία; Ασφαλώς 
όχι διότι η χωρητικότητα της Ρεβυθούσας μετά το πέρας 
της τρίτης δεξαμενής, που ανήλθε στα 225.000 κ.μ., θα 
ενισχυθεί άμεσα με πλωτή αποθήκη φυσικού αερίου αυ-
ξάνοντας τη δυναμικότητα του τερματικού σταθμού σε 
περισσότερα από 380.000 κ.μ. για τον σκοπό αυτό (Κα-
θημερινή 20/4/2022 & 23/4/2022). Από τους τερματι-
κούς σταθμούς της Αλεξανδρούπολης, θα εφοδιάζονται 
με LNG ολόκληρη η Ν.Α. Ευρώπη, και τμήμα της Κεντρι-
κής Ευρώπης μαζί με την Ουκρανία μετά την απεξάρτη-
ση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Όλα όσα αναφέρθηκαν 
αποσκοπούσαν να γίνει αντιληπτό ότι ο σχεδιασμός για 
τους τερματικούς σταθμούς της Αλεξανδρούπολης προ-
ηγήθηκε της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και δεν 
έχουν καμία σχέση με την ενεργειακή επάρκεια της χώ-
ρας. Ξένα συμφέροντα θα υπηρετούν. Θα αποδεχτούμε 
λοιπόν την εγκατάσταση του FSRU στην πόλη μας ως θρί-
αμβο ή ως τραγωδία για εμάς, για τους κατοίκους της,;;; 

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
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Ήδη από τον Ιανουάριο του 
τρέχοντος έτους, κλιμάκιο της 
Περιφερειακής Σύνθεσης είχε 
επισκεφθεί το Τυχερό της ΠΕ 
Έβρου και είχαμε διαπιστώσει 
την κωλυσιεργία της Διοίκησης 
της ΠΑΜΘ ως προς την απο-
κατάσταση των ρηγματώσεων 
στα αναχώματα του κάμπου, 
που απειλούν την περιοχή με 
πλημμυρικά φαινόμενα μεγά-
λης έντασης. 

«Παρά τις διαρκείς οχλήσεις 
των αγροτών της περιοχής και 
των οργάνων τους, η Περιφέ-
ρεια κώφευσε επί μακρά σειρά 
ετών και έτσι έχουμε πλημμυ-
ρικά φαινόμενα ήδη από το 
πρώτο κύμα κακοκαιρίας που 
έπληξε την περιοχή για τον φε-
τινό χειμώνα. 

Η παράταξη μας θα θέσει 
τους υπεύθυνους για άλλη μία 
φορά προ των ευθυνών τους, 
συνεχίζοντας τον διαρκή αγώ-
να προάσπισης των συμφερό-
ντων της τοπικής κοινωνίας και 
των κατοίκων της ΠΕ Έβρου, 
αλλά και όλης της Περιφέρει-
ας ΑΜΘ» δήλωνε τότε ο επι-
κεφαλής της παράταξής μας 
Χριστόδουλος Τοψίδης, και 
τηρώντας τη δέσμευσή του, 
προκάλεσε συζήτηση του θέ-

ματος στο Περιφερειακό Συμ-
βούλιο, καταθέτοντας σχετική 
επερώτηση. 

Τέσσερις μήνες μετά και 
εξαιτίας της παρέμβασης που 
είχε κάνει η Περιφερειακή Σύν-
θεση, στην πρόσφατη συνε-
δρίαση της Οικονομικής Επι-
τροπής ψηφίστηκε θέμα που 
αφορά τη χρηματοδότηση χω-
ματουργικών εργασιών στο 
ρέμα Σαράντη στην περιοχή 
του Τυχερού, προφανώς σε 
συνέχεια των οχλήσεων της 
παράταξής μας και των δια-
μαρτυριών των κατοίκων και 
των φορέων της περιοχής. 

Η Περιφερειακή Σύνθεση, 
φυσικά έδωσε θετική ψήφο 
στην εν λόγω χρηματοδότη-
ση, πλην όμως δεν μπορούμε 
να μην σχολιάσουμε το γεγο-
νός ότι η Διοίκηση της Περι-
φέρειας ΑΜΘ είναι για άλλη 
μία φορά κατώτερη των πε-
ριστάσεων. Για ένα θέμα που 
θα έπρεπε να είχε λυθεί ήδη 
από τον Ιανουάριο του 2021 
(!) χρειάστηκε να περάσουν πά-
νω από 16 μήνες, και η παρέμ-
βαση μας, για γίνουν κάποιες 
ενέργειες και αυτό είναι θλιβε-
ρό και απτή απόδειξη της ανι-
κανότητας τους να διοικήσουν. 

Η Περιφερειακή Σύνθεση 
συνεχίζει δυναμικά τον αγώνα 
για την ανάδειξη των προβλη-
μάτων που απασχολούν τους 
πολίτες σε όλες τις Περιφερει-
ακές Ενότητες της ΠΑΜΘ, πά-
ντα με προτάσεις και ιεράρχη-
ση των προτεραιοτήτων. 

«Η Διοίκηση της Περιφέρειας ΑΜΘ «τρέχει» πίσω από τις εξελίξεις»
Παρέμβαση 
Περιφερειακής 
Σύνθεσης για κάμπο 
Τυχερού 
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Το δημοσιογραφικό Συ-
νέδριο Σαμοθράκης, θεσμός 
που υπήρξε σημείο αναφοράς 
για τον κόσμο της ενημέρω-
σης στην Ελλάδα, αναβιώνει 
φέτος, 14 χρόνια μετά την τε-
λευταία διοργάνωση, με ανα-
νεωμένο σχήμα και ευρωπαϊκό 
προσανατολισμό. Το 17ο Δη-
μοσιογραφικό Συνέδριο Σα-
μοθράκης θα πραγματοποιη-
θεί στις 23-24 Σεπτεμβρίου, 
και ο σχεδιασμός του αποτέ-
λεσε το αντικείμενο συνάντη-
σης εργασίας των διοργανω-
τών, που έγινε σήμερα στην 
Αλεξανδρούπολη. Συμμετεί-
χαν  η Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης (την 
εκπροσώπησε ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Έβρου, Δημήτρης Πέ-
τροβιτς, και συμμετείχε στη συ-
νάντηση η Υπεύθυνη Δημοσίων 
Σχέσεων και Εκδηλώσεων της 

ΠΑΜΘ, Κατερίνα Φωτιάδου), η 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώ-
σεων Συντακτών (την εκπρο-
σώπησε η πρόεδρος του ΔΣ 
Έλενα Ριζεάκου) και η Ένωση 
Συντακτών Μακεδονίας-Θρά-
κης (την εκπροσώπησε ο γενι-
κός γραμματέας του ΔΣ Βασί-
λης Κοντογουλίδης).

Το θεματικό περιεχόμενο 
της διοργάνωσης για το έτος 
2022 θα έχει σημεία αναφο-
ράς τα δύο κορυφαία ζητήμα-
τα που απασχολούν την ευρω-
παϊκή ατζέντα σε σχέση με την 
Ενημέρωση: την ασφάλεια των 
δημοσιογράφων και την ελευ-
θερία του Τύπου. Οι εργασίες 
του Συνεδρίου θα ανιχνεύσουν 
πώς ανταποκρίνονται η Πολι-
τεία, οι δημοσιογράφοι και τα 
ΜΜΕ στις σχετικές προκλήσεις. 
Ειδοποιός διαφορά σε σχέση 
με τις προηγούμενες διοργα-

νώσεις θα είναι η προσπάθεια 
να αποτελέσουν οι εργασίες 
του Συνεδρίου αφορμή για δι-
ασύνδεση του δημοσιογραφι-
κού κλάδου με κοινωνικές και 
επαγγελματικές ομάδες που 
μοιράζονται την ανάγκη και την 
προσδοκία για υγιές περιβάλ-
λον Ενημέρωσης. Επιπλέον στη 
διοργάνωση θα  συμμετάσχουν 
εισηγητές από ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς με αντικείμενο τα 
ΜΜΕ και την Ενημέρωση, ώστε 
η Σαμοθράκη να ενταχθεί στον 
ευρωπαϊκό χάρτη των τόπων 
που υποδέχονται και προω-
θούν ανάλογες πρωτοβουλίες.

Το πλήρες πρόγραμμα εργα-

σιών του Συνεδρίου επεξεργά-
ζεται αυτό το χρονικό διάστημα 
η Οργανωτική Επιτροπή του, 
στην οποία εκπροσωπούνται 
όλες οι ενώσεις συντακτών της 
χώρας. Θα ανακοινωθεί στα 
μέσα Ιουνίου, μαζί με το σχήμα 
υποστηρικτών της διοργάνω-
σης. Τη βασική χρηματοδότηση 
του Συνεδρίου αναλαμβάνει η 
Περιφέρεια Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης. Όπως 
δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης 
Έβρου Δ. Πέτροβιτς, «από την 
πρώτη στιγμή, με τον Περιφε-
ρειάρχη Χρήστο Μέτιο, αγκα-
λιάσαμε την ιδέα να αναβιώσει 
αυτός ο σημαντικός θεσμός. 

Το 17ο Δημοσιογραφικό Συ-
νέδριο Σαμοθράκης θα δώσει 
την ευκαιρία να αναδείξουμε 
από μια ευαίσθητη περιοχή και 
σε μια ιδιαίτερη συγκυρία τη 
σημασία που έχει η αξιόπιστη 
ενημέρωση».

«Η πρωτοβουλία για την 
αναβίωση του Δημοσιογρα-
φικού Συνεδρίου Σαμοθρά-
κης απαντά στην ανάγκη του 
δημοσιογραφικού κόσμου στην 
Ελλάδα να περιγράψει εκ νέου 
και συλλογικά τη θέση του στο 
τοπίο της Ενημέρωσης, όπως 
αυτό διαμορφώθηκε μέσα από 
τις πρωτοφανείς προκλήσεις 
της εποχής», εξήγησε η πρό-

εδρος της ΠΟΕΣΥ Έλ. Ριζεά-
κου. Ο γενικός γραμματέας 
της Ένωσης Συντακτών Μα-
κεδονίας-Θράκης Β. Κοντο-
γουλίδης αναφέρθηκε στον 
θεματικό προσανατολισμό 
της διοργάνωσης, τονίζοντας 
ότι «η ασφάλεια των δημοσιο-
γράφων και οι απειλές εναντί-
ον της ελεύθερης ενημέρωσης 
είναι στην κορυφή της ευρω-
παϊκής ατζέντας, και έχει μεγά-
λη σημασία για την Ελλάδα να 
γίνει ενεργό μέρος αυτού του 
διαλόγου. Το Συνέδριο είναι η 
ευκαιρία για να κάνουμε αυτό 
το βήμα».

Αναβιώνει το Δημοσιογραφικό 
Συνέδριο Σαμοθράκης

ΤΟ 17Ο ΔΉΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΣΎΝΕΔΡΙΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΘΕΙ 
ΣΤΙΣ 23-24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΎ      
                               
Θεματικές γύρω από την ασφάλεια των 
δημοσιογράφων και την ελευθερία του 
Τύπου 

        
Πάτρα,  18/04/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκηρυσσει

Α) την πλήρωση μίας κενής θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και 
Ηλεκτρονικής Μικροανάλυσης της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Πατρών.

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗΣ 
Μία (1) κενή θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 

(ΕΤΕΠ) κατηγορίας ΠΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ’ με θητεία, στο γνωστικό 
αντικείμενο «Ηλεκτρονική Μικροσκοπία και Μικροανάλυση». 

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 884/13.04.2022 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6ΕΒΣ469Β7Θ-ΏΡΕ  
Β) την πλήρωση μίας κενής θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρια-

κού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Διατμηματικού Εργαστηρίου Ενόργανης 
Ανάλυσης της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Μία (1) κενή θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 

(Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας ΠΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ’ με θητεία, στο γνω-
στικό αντικείμενο «Ανάλυση με Σύγχρονες Φασματοσκοπικές Τεχνικές 
NMR και MS.  

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 884/13.04.2022 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 60Χ7469Β7Θ-8ΚΒ 
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρί-

ση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υπο-
βάλλονται στη Γραμματεία της Σχολής Θετικών Επιστημών στο email: 
nsdean@upatras.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επι-
κοινωνούν στα τηλέφωνο: 2610 969638 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση  
είναι η   30  / 05  / 2022

 Ο Πρύτανης 
ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ: 28-04-2022      
           ΑΡΙΘΜ. ΠΡΏΤ.:   3418

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

    Το  Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου διενεργεί  Ανοιχτό Ηλεκτρο-
νικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστη-
ρίων κι αναλωσίμων με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή 
συνοδού εξοπλισμού  (2)  αναλυτών, για την διενέργεια εξετάσεων πα-
ραγόντων πήξης στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. Διδυμοτείχου (CPV 
33696200-7), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δικαίωμα παράτα-
σης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 135.000,00€ 
με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

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

    Ώς τόπος διενέργειας διαγωνισμού ορίζεται η διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. –  Γενικού Νοσοκομείου Δι-
δυμοτείχου Γραφείο Προμηθειών. Η καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής προσφορών ορίζεται η 16η Μαΐου  2022,  ημέρα  Δευτέρα κι ώρα 
15:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 20 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 ιστοσε-
λίδα του εθνικού τυπογραφείου www.et.diavgeia.gov.gr καθώς και στο 
www.eprocurement.gov.gr. 

    Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όσοι ενδιαφερόμε-
νοι 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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 SUDoKU

3 9 2 5

2 4 7

6 5 3 4

3 6

6 2 9 7

1 8

9 7 3 1

2 7 6

1 3 7 8

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.73)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.66)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Apr 27 08:45:10 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

6 9 5 3 8

5 8 3

2 4 6

6 9

8 7 2 4 6

2 3

6 8 7

3 9 6

8 3 9 5 4

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.51)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Apr 28 07:39:55 2022 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

- Γιατρέ μου, κάθε νύχτα βλέπω τον ίδιο τρομα-

κτικό εφιάλτη. Κάποιος με κυνηγά για να με σκο-

τώσει. Ξάφνου βλέπω μια πόρτα με μια μεγάλη 

επιγραφή.

Σπρώχνω να την ανοίξω αλλά δεν ανοίγει, 

σπρώχνω, σπρώχνω, ξανασπρώχνω αλλά δεν κου-

νιέται. Και τότε ιδρώνω και ουρλιάζω από το φόβο 

μου και ξυπνάω έντρομος.

- Και τι ακριβώς λέει αυτή η επιγραφή; ρωτά-

ει ο γιατρός.

- "ΕΛΞΑΤΕ".

* * * * * * 

( Συζήτηση ασθενή με έναν γιατρό του δημο-

σίου )

( Γιατρός ) - Παραδέχομαι ότι η περίθαλψή εδώ 

μέσα δεν είναι ιδανική , αλλά με το μισθό που παίρ-

νω κι αυτά που κάνω πολλά είναι.

νεκδοτα( Ασθενής ) - Τι σχέση έχουν τα λεφτά 

γιατρέ εδώ ; Πρόκειται για ανθρώπινες ζωές ! Μην 

ξεχνάτε ότι έχετε δώσει όρκο ! ...

( Γιατρός ) - Τι όρκο ;

( Ασθενής ) - Όταν πήρατε το πτυχίο σας , δεν 

ορκιστήκατε να αφοσιωθείτε με αυταπάρνηση στην 

ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου ;

( Γιατρός ) - Α , τότε ?? νεανικές απερισκεψίες.

* * * * * *

Ο Χριστός με τον Άγιο Πέτρο παίζουνε ζάρια.

Ρίχνει πρώτος ο Άγιος Πέτρος και φέρνει εξάρες.

Σειρά σου τώρα, λέει στο Χριστό.

Θεέ μου συγχώρεσε τις αμαρτίες του, λέει ο Χρι-

στός, ρίχνει τα ζάρια και φέρνει ... εφτάρες!

Ε, άμα αρχίσουμε τα θαύματα..., του λέει ο Άγι-

ος Πέτρος!!

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Νερό που περιέχει αλάτι — Ζυγά και… 
αθόρυβα — Αντισεισμικά… αρχικά.
2. Λέγεται ο σκηνοθέτης Ράσελ — Κλη-
τική προσφώνηση — Επιτροπή Ολυμπι-
ακών Αγώνων.
3. Ασύμφωνη… μάνα — Ο ασχολούμε-
νος με τα γράμματα — Σιωπηλό… αλάνι.
4. Ο πορθμέας του Άδη κατά τη μυθολογία.
5. Η μεγαλύτερη έρημος στη Γη — Αρχικά 
κοινωνίας που… απέτυχε.
6. Δολοφονήθηκε στο λουτρό του — Μας 
γίνεται… ο ενοχλητικός.
7. Αραιοϋφασμένα — Ταμείο κληρικών 
(αρχικά).
8. Προτασσόμενο… υποδιπλασιάζει — Δι-
πλό… χελώνα υπό προστασία.
9. Συμφιλίωση.
10. Μισό… ταξί — Μακριά (επίρρ.) — Από-
στρατους… ακολουθούν (αρχικά).
11. Επιτατικό μόριο (αρχ.) — Μένουν τα 
πυρίμαχα υλικά — Το σημαντικότερο στοι-
χείο (μτφ.).
12. Μία… Βίσση — Ποίημα του Κώστα 
Βάρναλη, παρωδία ομότιτλου ποιήματος 
του Ρ. Κίπλινγκ — Φασιστικό το… βάδι-
σμά της.

-- Συστατικά --

•  1 μισή φλ. ρύζι
• 2 κρεμμύδια
• 1 φύλλο δάφνης
• 250 γρ. καλλιεργημένα  μανιτάρια, ψιλοκομμένα
• 30 γρ. μανιτάρια, αποξηραμένα
• 60 γρ. βούτυρο
• 2 κύβους μυρωδικών
• 1 κύβος βοδινού
• 3-4 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο
• Αλάτι

• Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

            --Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, μουσκεύουμε τα ξερά μανιτάρια σε χλιαρό νε-
ρό για 25 λεπτά.

• Σε μια κατσαρόλα βράζουμε 1 μισή λίτρο νερό, τους 
κύβους μυρωδικών και βοδινού, τη δάφνη και το ένα 
κρεμμύδι ολόκληρο, καθαρισμένο, για 30 λεπτά.

• Στη συνέχεια, φιλτράρουμε το ζωμό και τον ξαναβρά-
ζουμε μέχρις ότου μείνουν 4 φλιτζάνια υγρό.

• Ζεσταίνουμε το βούτυρο σε αντικολλητική κατσαρό-
λα και σοτάρουμε το δεύτερο κρεμμύδι ψιλοκομμένο.

• Έπειτα, προσθέτουμε τα καλλιεργημένα μανιτάρια και 

κατόπιν τα ξερά μανιτάρια, αφού τα στραγγίξουμε καλά 
και σοτάρουμε για 10 λεπτά.

• Προσθέτουμε το ρύζι και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 
2 με 3 λεπτά ακόμη.

• Ρίχνουμε το μισό ζωμό και βράζουμε μέχρι να απορρο-

φηθεί το υγρό.
• Κατόπιν, προσθέτουμε τον υπόλοιπο ζωμό και συνεχί-
ζουμε το βράσιμο μέχρι να απορροφηθεί πάλι το υγρό.

• Τέλος, αλατοπιπερώνουμε, ανακατεύουμε και σερβί-
ρουμε.

• Το ριζότο μανιταριών είναι έτοιμο.
• Καλή όρεξη!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Λαχταριστό ριζότο με μανιτάρια

Κάθετα
1. Φίρμα ηλεκτρονικών συσκευών — Αρχή 
όρκου ή δισταγμού — Επίνειο της Αράχοβας.
2. Μυθική Τιτανίδα, μητέρα του Δία — Το 
σύνολο των εξαρτημάτων που τοποθετείται 
σ' ένα υποζύγιο — Μελοποίησε τον εθνικό 
ύμνο της Βρετανίας.
3. Ηχητικά… κοντή φούστα ή φόρεμα — 
Ποιητικό… ξημέρωμα — Μαζί στην… Κίνα.
4. Λιχουδιά της… Κατοχής.
5. Ταλαιπωρεί… φαφούτη — Λέξη πρόσκλη-
σης.
6. Χωριό του Πηλίου — Σύνολο… κλακα-
δόρων.
7. Χοιρινό λίπος — Άρτυμα που βγαίνει απ' 
το φυτό κρόκος.
8. Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού — Μια 
απ' τις πολλές τσαμπιού.
9. Καταπόνηση (μτφ.).
10. Ασύμφωνες… ράντες — Την "κάνουν" 
νήπια στα πρώτα τους βήματα — Ελληνι-
κό… 88.
11. Μουσικό το "κλειδί" του — Αγωνίστηκε 
κατά των Άγγλων στην Κύπρο (αρχικά) — 
Προηγείται… υπόθεσης.
12. Τοπικό επίρρημα — Κομμένη… σέλα — 
Διακόπτης της ροής του νερού.
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Κοντά μας η πολυα-
ναμενόμενη περιπέτεια, 
«Ο Άνθρωπος απ’ τον 
Βορρά» του Ρόμπερτ 
Έγκερς (Η Μάγισσα, Ο 
Φάρος) με τους Αλε-
ξάντερ Σκάρσγκαρντ, 
Νικόλ Κίντμαν, Κλέις 
Μπανγκ, Άνια Τέιλορ-
Τζόι, Ίθαν Χοκ, Μπιορκ & 
Γουίλεμ Νταφόε... Υπό-
θεση: Ο AΝΘΡΏΠΟΣ ΑΠ’ 
ΤΟΝ ΒΟΡΡΑ είναι ένα 

επικό θρίλερ εκδίκησης 
που εξερευνά πόσο μα-
κριά μπορεί να φτάσει 
ένας Βίκινγκ πρίγκιπας 
προκειμένου να πάρει 
εκδίκηση για τη δολο-
φονία του πατέρα του.
Πέμπτη, Κυριακή, 
Δευτέρα, Τετάρτη: 
22:15, 
Παρασκευή, 
Σάββατο: 19:15, 
Τρίτη: 19:00.

Έρχεται «Ο Άνθρωπος 
απ’ τον Βορρά» 

Έρχεται η Κωμική Περιπέτεια, 
«Ο Σωματοφύλακας της Γυναίκας 
του Εκτελεστή» του Πάτρικ Χιουζ 
(Red Hill, Οι Αναλώσιμοι 3, Ο Σω-
ματοφύλακας του Εκτελεστή) με 
τους Ράιαν Ρέινολντς, Σάμιουελ Λ. 
Τζάκσον, Σάλμα Χάγιεκ, Αντόνιο 
Μπαντέρας, Μόργκαν Φρίμαν & 
Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ...

Υπόθεση: Το πιο θανάσιμο και 
παράξενο δίδυμο του κόσμου, ο 
σωματοφύλακας Μάικλ Μπράις 
και ο εκτελεστής Ντάριους Κιν-
κέιντ, επιστρέφουν σε μια ακό-
μα ριψοκίνδυνη αποστολή. Δίχως 
άδεια και υπό επιτήρηση, ο Μπρά-

ις αναγκάζεται να επανέλθει στην 
ενεργό δράση από την ακόμα πε-
ρισσότερο ασταθή γυναίκα του 
Ντάριους, την διαβόητη διεθνούς 
φήμης απατεώνισσα Σόνια Κινκέ-
ιντ. Καθώς ο Μπράις οδηγείται 
εκτός ορίων από τους δύο προ-
στατευόμενους του, οι τρεις τους 
αναμειγνύονται σε μια παγκόσμια 
συνομωσία και σύντομα θα βρε-
θούν ανάμεσα στην Ευρώπη και 
ένα εκδικητικό και παντοδύνα-
μο εχθρό.
Πέμπτη: 19:45, 
Παρασκευή, 
Σάββατο: 22:15.

Δράση και γέλιο με τον 
«Σωματοφύλακα» 

Συνεχίζεται η Περιπέτεια, «The 
Batman» του Ματ Ριβς (Cloverfield, 
Άσε το Κακό να Μπει, Ο Πλανήτης 
των Πιθήκων: Η Αυγή, Ο Πλανή-
της των Πιθήκων: Η Σύγκρουση) με 
τους Ρόμπερτ Πάτινσον, Πολ Ντέι-
νο, Ζόι Κράβιτς, Κόλιν Φάρελ, Άντι 
Σέρκις, Τζέφρι Ράιτ, Τζον Τορτού-
ρο, Πίτερ Σάρσγκαρντ, Τζέιμι Λόσον, 
Μπάρι Κιόγκαν & Άμπερ Σιένα...

Υπόθεση: Πάνω από ένα χρό-
νο τώρα, ο Μπρους Γουέιν βυθί-
ζεται στο σκοτάδι της Γκόθαμ ως 
ο Μπάτμαν που σπέρνει τον φόβο 
στις καρδιές των εγκληματιών. Με 
μόνους συμμάχους τον Άλφρεντ 

και τον Τζέιμς Γκόρντον, ο μοναχι-
κός τιμωρός δίνει σάρκα και οστά 
στην εκδίκηση για χάρη των συμπο-
λιτών του. Όταν ένας κατά συρροή 
δολοφόνος στοχεύσει στην ελίτ της 
πόλης, ένα μονοπάτι από γρίφους 
οδηγεί την έρευνα του Μεγαλύτε-
ρου Ντετέκτιβ του Κόσμου στον 
υπόκοσμο, όπου θα συναντήσει 
χαρακτήρες όπως η Σελίνα Κάιλ/
Κατγούμαν, ο Όσβαλντ Κόμπλποτ/
Πιγκουίνος, ο Κάρμαϊν Φαλκόνε και 
ο Έντουαρντ Νάστον/Γρίφος 
Κυριακή: 18:30, 
Τρίτη: 22:00.

Ο «Batman» και το σκοτάδι 
της Γκόθαμ

Πλούσιο πρόγραμμα προβολών στα «Ηλύσια» 

Συνεχίζεται η Οικο-
γενειακή Περιπέτεια, 
«Sonic: Η Ταινία 2» του 
Τζεφ Φάουλερ (Sonic: 
Η Ταινία) με τους Τζιμ 
Κάρεϊ, Τζέιμς Μάρσντεν, 
Τίκα Σάμπτερ, στην με-
ταγλωττισμένη έκδοση...

Αφού εγκαταστάθηκε 
στο Γκριν Χιλς, ο Sonic 
θέλει να αποδείξει πως 
είναι αληθινός ήρωας. 
Η ώρα να δοκιμαστεί 
φτάνει με την επιστρο-

φή του Δρ. Ρομπότνικ, 
ο οποίος αναζητάει, μα-
ζί με τον νέο συνεργάτη 
του, τον Knuckles, ένα 
σμαράγδι με τη δύναμη 
να αφανίζει πολιτισμούς. 
Ο Sonic ξεκινάει μαζί με 
τον Tails ένα ταξίδι ανά 
την υφήλιο, προκειμένου 
να βρουν το σμαράγδι 
προτού πέσει στα λάθος 
χέρια.
Σάββατο: 16:30, 
Τετάρτη: 16:15.

Sonic, περιπέτεια για 
όλη την οικογένεια Ενώ ξανά κοντά μας και η 

Κοινωνική ταινία, «Σμύρνη μου 
Αγαπημένη» του Γρηγόρη Κα-
ραντινάκη (Η Χορωδία του Χα-
ρίτωνα) με τους Μιμή Ντενίση, 
Λεωνίδα Κακούρη, Μπουράκ 
Χακί, Κρατερό Κατσούλη, Τα-
μίλλα Κουλίεβα, κ.ά

Υπόθεση: H Filio Williams, 
μία ηλικιωμένη Ελληνοαμερι-
κανίδα, σπεύδει στη Μυτιλήνη 
με την εγγονή της Helen, για 
να συμπαρασταθεί στους Σύ-
ριους πρόσφυγες. Κανείς δεν 
ξέρει την καταγωγή της, κανείς 
δεν ξέρει ότι η Σμυρνιά γιαγιά 
της Φιλιώ Μπαλτατζή βρέθη-

κε κάποτε στο ίδιο νησί κατα-
τρεγμένη και προσφυγοπούλα. 
Το τεφτεράκι με τις συνταγές 
της συνονόματης γιαγιάς ξετυ-
λίγει την πολυτάραχη ιστορία 
της κοσμοπολίτικης οικογένει-
ας Μπαλτατζή, όπως διαμορ-
φώνεται από τις τραγικές διε-
θνείς εξελίξεις που καθόρισαν 
τη μοίρα ολόκληρων λαών. Δι-
αφορετικές γενιές γυναικών 
της ίδιας οικογένειας ενώνο-
νται στον χώρο και τον χρόνο, 
μέσα από τα νήματα της ιστο-
ρίας. Παρόν και παρελθόν γί-
νονται ένα.
Δευτέρα, Τετάρτη: 19:00.

«Σμύρνη μου αγαπημένη»
Ξανά μαζί μας η ταινία Κι-

νουμένων Σχεδίων, «Πάντα στο 
Κόκκινο». Η Mei Lee, μια 13χρο-
νη έφηβη που εντελώς ξαφνι-
κά μεταμορφώνεται σε γιγάντιο 
κόκκινο πάντα κάθε φορά  που 
ενθουσιάζεται (πράγμα που συμ-
βαίνει ΠΑΝΤΑ). Η υπερπροστα-
τευτική, αν όχι κάπως αυταρχική 
μητέρα της Mei Lee, την Ming, 
που μπλέκει συνεχώς στα πόδια 
της κόρης της, ό,τι χειρότερο, 
δηλαδή, μπορεί να συμβεί σε 
μια έφηβη. 

Επίσης, προβάλλεται και η 
βραβευμένη με Oscar & Χρυσή 
Σφαίρα ταινία Κινουμένων Σχε-
δίων, «Ενκάντο: Ένας Κόσμος 

Μαγικός» στην μεταγλωττισμένη 
έκδοση... Μια ευτυχισμένη, ασυ-
νήθιστη οικογένεια, η οικογένεια 
των Μάντριγκαλ ζει, κρυμμένη 
στα βουνά της Κολομβίας, σε 
ένα μαγικό σπίτι, σε μια πόλη 
γεμάτη ζωή, σε ένα φανταστι-
κό μέρος που λέγεται Ενκάντο. 
Η μαγεία αυτή του Ενκάντο έχει 
ως αποτέλεσμα, όλα τα παιδιά 
στην οικογένεια να είναι ευλο-
γημένα καθένα και με ένα μο-
ναδικό μαγικό δώρο. Όλα εκτός 
από ένα, την Μίραμπελ.  
Πάντα: Πέμπτη: 17:15, 
Κυριακή: 16:00.
Ενκτάντο: Παρασκευή: 
16:45, Δευτέρα: 16:30.

Δύο ταινίες για παιδιά 
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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 
INTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
INTERCITY 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: 
06:30 ,08:00, 11:00 , 14.00, 
16.30, 18:45,  22:00
ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 

08:00, 11:00 , 13.00, 
15.30, 17:30,  17:00 , 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: 08:15-12:15-21:45 
ΤΡΙΤΗ: 12:15 - 21:45
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:15 - 12:15 - 21:45
ΠΕΜΠΤΗ: 12:15 - 21:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:15 -12:55 - 21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 12:15 - 21:45
ΚΥΡΙΑΚΗ: 12:55 - 21:45
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 06:35 - 10:35 - 20:10
ΤΡΙΤΗ: 10:35 -20:10
ΤΕΤΑΡΤΗ: 06:35 - 10:35 - 20:10 
ΠΕΜΠΤΗ: 10:35 - 20:10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:35 -11:20 - 20:10

ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:35 - 20:10
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:20 - 20:10

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:50 - 22:05
ΤΡΙΤΗ: 08:50 - 21:35 
ΤΕΤΑΡΤΗ:  08:50 - 22:05
ΠΕΜΠΤΗ:  08:50 - 21:35
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:50 -16:45 - 22:05
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50 - 22:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:50 - 16:45 - 22:05
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 20:30
ΤΡΙΤΗ: 07:15 - 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:15 - 20:30
ΠΕΜΠΤΗ: 07:15 - 12:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:15 -15:10 - 20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:15 - 20:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:15 - 15:10 - 20:30

ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΤΡΙΤΗ 13:40 - ΠΕΜΠΤΗ  13:40
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΤΡΙΤΗ 19:30 -ΠΕΜΠΤΗ  19:30

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
Μοναστηριώτου Διαμαντίδου  Βενιζέλου 
54 (όπισθεν ΟΤΕ)  ✆ 2551024266

ΦΕΡΕΣ 
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 ✆2555022273

ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 ✆2554023176 

ΔIΔYMOTEIXO
Γιουρτσόγλου Χρήστος Βενιζέλου 9 
✆2553022922

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Τεπενης Απόστολος Βασ. Κωνσταντίνου 127 
✆2552022643

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

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

Ζήσης, Ζησούλα, Ζήσιμος, 
Ζώης, Ζωή, Ζωοπηγή, 
Θεοπηγή, Ιάσων, Ιασωνία, 
Κέρκυρα, Πηγή, Πολυζώης, 
Πολυζώη, Σωσίπατρος, 
Χρυσοπηγή.

Παγκόσμια Ημέρα Ανοσολογίας
Παγκόσμια Ημέρα Ευχής
Παγκόσμια Ημέρα Χορού

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, σήμερα με την Σελήνη στο δι-
κό σου ζώδιο, τονίζεται η αυτοπεποίθηση 
σου, η δυναμικότητα σου και η διάθε-
ση σου για να κάνεις καινούρια ξεκινή-
ματα! Οι προϋποθέσεις για να πετύχεις 
αυτό που επιθυμείς, θα είναι οπωσδή-
ποτε θετικές για εσένα και σαφώς η εκ-
πλήρωση τους!

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, σήμερα πρέπει να επι-
κεντρωθείς και να ασχοληθείς με πιο 
σοβαρά και ουσιαστικά θέματα, αφήνο-
ντας πίσω ανούσιες ή και τοξικές κατα-
στάσεις! Κινήσου παρασκηνιακά και θα 
δεις τι πραγματικά μπορεί να κάνεις για 
πετύχεις, τώρα!

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, ήρθε η κατάλληλη ημέ-
ρα, για να κοινωνικοποιηθείς ουσιαστικά, 
να αξιολογήσεις όπως πρέπει τις φιλίες 
σου και να οριοθετήσεις τις κοινωνικές 
σου επαφές, όπως εσύ νομίζεις! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Το ενδιαφέρον σου σήμερα, αγαπητέ 
Καρκίνε, επικεντρώνεται σε θέματα που 
αφορούν την κοινωνική σου εικόνα, την 
υπόσταση σου και την καλή σου φήμη! 
Αποφασίζεις να ξεπεράσεις τα κακώς 
κείμενα, προκειμένου να κάνεις βήματα 
ανέλιξης και να κερδίσεις και πάλι τον 
σεβασμό και τον θαυμασμό των άλλων! 

ΛΕΩΝ
Είσαι αποφασισμένος σήμερα φίλε Λέο-
ντα, να γυρίσεις την πλάτη, στα τετριμ-
μένα της καθημερινότητας! Πλέον έχεις 
διάθεση, να διευρύνεις τους ορίζοντες 
σου και να κάνεις καινούργια ξεκινήμα-
τα και να αποκτήσεις διαφορετικές και 
συναρπαστικές εμπειρίες! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, πες ναι σήμερα σε ενδο-
σκόπηση, αφού τώρα θα έχεις την ευκαι-
ρία να ανακαλύψεις υποσυνείδητες πτυ-
χές του εαυτού σου και της ψυχολογίας 
σου! Επίσης, θα έχεις την δυνατότητα, 
να αντιμετωπίσεις με επιτυχία!

ΖΥΓΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Ζυγέ, είναι η κατάλλη-
λη ημέρα να επικεντρώσεις το ενδιαφέ-
ρον σου στις διαπροσωπικές σου σχέσεις 
και συναναστροφές και γενικά σε ό,τι με 
σχετίζεται με εκείνες. Ευκαιρία να βελτι-
ώσεις τις επαφές σου, να συνεργαστείς 
με τους γύρω σου και να γνωρίσεις κα-
λύτερα, τον εαυτό σου μέσα από αυτούς!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φίλε Σκορπιέ, ήρθε η ώρα, η καθημε-
ρινότητα σου να αποκτήσει γρήγορους 
και αποτελεσματικούς ρυθμούς, εξαιτί-
ας των αυξημένων υποχρεώσεων που 
έχεις. Οφείλεις να σοβαρευτείς και να 
επικεντρώσεις το ενδιαφέρον σου απο-
κλειστικά σε πρακτικά θέματα! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ μου Τοξότη, αυτή την Πέμπτη 
με το τρίγωνο Ερμή - Πλούτωνα επικε-
ντρώνεσαι στον εργασιακό σου τομέα, 
διορθώνοντας λάθη αλλά και βελτιώνο-
ντας την απόδοση σου. Καλή εποχή για 
επαγγελματικές συμφωνίες, αλλά και για 
αλλαγές στην εμφάνιση σου!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Την σημερινή ημέρα, θα έχεις την ευ-
καιρία, φίλε Τοξότη, να αναπτύξεις με 
διάφορους τρόπους, τις δημιουργικές 
πτυχές της προσωπικότητας σου και να 
αποκτήσεις μια πιο αισιόδοξη και ανέ-
μελη διάθεση! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Υδροχόε, η ανάγκη σου 
για επικοινωνία θα είναι πιο έντονη και 
πιο ουσιαστική! Απολαμβάνεις συνομι-
λίες και συζητήσεις, όπως και κάποιες 
ευχάριστες συναντήσεις, θετικά νέα ή 
ψυχαγωγικές εξόδους!

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, σήμερα θα ασχοληθείς με τα 
κεκτημένα σου και με ό,τι έχει σημαντι-
κή αξία για εσένα, υλική ή και συναισθη-
ματική. Κάποιες εξελίξεις, συγκυρίες και 
συνθήκες, θα σου δώσουν ξανά την αυ-
τοεκτίμηση, την αυτοπεποίθηση και την 
σιγουριά σου!

Επέτειοι

Τεχνική Εταιρία ζητά άμεσα εργάτες χωμα-
τουργικών για εργασία στη Γερμανία.
Υψηλός μισθός + Διαμονή + Μπόνους 

Επικοινωνία: 698 001 0545 
Aυστηρά 10:00-15:00 
Δευτέρα-Παρασκευή. 

Ζητείται για συνεργασία ιδιώτης ή επιχεί-
ρηση που εκτελεί τακτικά το δρομολόγιο 
Αλεξανδρούπολη – Κομοτηνή, με σκοπό τον 
επιμερισμό εξόδων μετακίνησης.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 6973 436062, 
25510 24222

1. Ο αρχαίος έλληνας φιλόσοφος Θε-
όφραστος έμεινε άγαμος, διότι πί-
στευε ότι ο γάμος αποβαίνει εμπό-
διο στη σπουδή της φιλοσοφίας και 
διότι δεν είναι δυνατόν να υπηρετεί 
κανείς συγχρόνως και τη φιλοσοφία 
και τη σύζυγό του..

2. Στη Σκοτία, ένα νέο παιχνίδι επινοή-
θηκε. Ο τίτλος του ήταν «Gentlemen 
Only, Ladies Forbidden», έτσι η λέξη 
GOLF εισήχθη στην αγγλική γλώσσα.

3. Στην αρχαία Αγγλία κανείς δεν μπο-
ρούσε να αποκτήσει παιδί, εκτός κι 
αν είχε τη συγκατάθεση του Βασι-
λιά (εξαιρούνταν τα μέλη της βασι-
λικής οικογένειας). Όποιοι ήθελαν 
να αποκτήσουν παιδί, έπαιρναν τη 
συγκατάθεση του Βασιλιά κι έτσι 
τους δινόταν μια μεταλλική πλάκα 
που κρεμούσαν στην πόρτα τους 
όταν έκαναν σεξ. Η πλάκα έγρα-
φε ότι διέπρατταν F.U.C.K., δηλαδή 
«Fornication Under Consent of the 
King» (συνουσία υπό την συγκατά-
θεση του Βασιλιά).

4. Στη Βαβυλώνα, πριν από 4.000 χρό-
νια, συνηθιζόταν για τον μήνα μετά 
τον γάμο ο πατέρας της νύφης να 
προσφέρει στον γαμπρό ένα υδρό-
μελι για να πίνει. Το υδρόμελι ήταν 
μπύρα με μέλι κι επειδή το ημερο-
λόγιο τότε βασιζόταν στη σελήνη 

(moon), ο μήνας αυτός ονομάστηκε 
honeymoon.

5. Στα χρόνια του Σέξπιρ, τα στρώ-
ματα των κρεβατιών κατασκευάζο-
νταν από σχοινιά. Όταν τραβούσαν 
τα σχοινιά, έσφιγγε το στρώμα κι 
έκανε το κρεβάτι σταθερό, για ύπνο. 
Έτσι βγήκε η φράση «goodnight, 
sleep tight».  

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...
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Την ανάγκη οικονομικής 
στήριξης των Μικρών και Πο-
λύ Μικρών Επιχειρήσεων που 
λειτουργούν στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας Θρά-
κης διαπίστωσαν οι πρόεδροι 
των έξι Επιμελητηρίων και ως 
εκ τούτου υπέβαλαν συγκεκρι-
μένη πρόταση λήψης μέτρων 
προς τη Διοίκηση της Περι-
φέρειας. 

Η πρόταση αφορά στην κα-
τάρτιση ενός χρηματοδοτικού 
προγράμματος με συγκεκριμέ-
να χαρακτηριστικά και στόχευ-
ση, ώστε να ωφεληθούν μέσα 
από αυτό Μικρές και Πολύ Μι-
κρές Επιχειρήσεις, που έχουν 
πληγεί από την πανδημική κρί-
ση του κορωνοϊού και δεν εί-
χαν ενταχθεί σε προηγούμενα 
χρηματοδοτικά προγράμματα. 

Σε άλλες Περιφέρειες της 
Ελλάδας «τρέχουν» ήδη αντί-
στοιχα προγράμματα, από τα 
οποία μάλιστα μπορούν να 
προκύψουν και οι κατευθυ-
ντήριες γραμμές για το συ-
γκεκριμένο που αιτούνται οι 
έξι πρόεδροι των Επιμελητη-
ρίων της ΑΜΘ. 

Οι Πρόεδροι των έξι Επι-
μελητηρίων της Περιφέρειας 
ΑΜΘ, συνυπογράφουν την κά-
τωθι δήλωση:

«Η τοπική μας οικονομία 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό 
σε Μικρές και Πολύ Μικρές 
Επιχειρήσεις και ως εκ τούτου 
αυτές πρέπει να στηριχθούν 
και να ενδυναμωθούν ώστε 
να αντέξουν τις συνέπειες που 
επέφερε στον κύκλο εργασι-
ών τους, ο κορωνοϊός. Είδαμε 
ότι κάτι αντίστοιχο έχει γίνει 
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 
από την Διοίκηση -το λεγόμενο 
πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ ΙΙ- και έτσι 
προτείναμε και στη Διοίκηση 
της δικής μας Περιφέρειας να 
πράξει κάτι ανάλογο. Φυσικά, 
όλα τα Επιμελητήρια, αλλά και 
το Περιφερειακό Επιμελητηρι-
ακό Συμβούλιο ΑΜΘ είμαστε 
στη διάθεση της Διοίκησης της 
ΠΑΜΘ, ώστε να σχεδιάσουμε 
από κοινού το πρόγραμμα και 
να προσφέρουμε στην τεχνο-
κρατική μας εμπειρία, με γνώ-
μονα πάντα την βελτίωση των 
συνθηκών στην τοπική επιχει-
ρηματική κοινότητα. Ελπίζου-
με ότι η πρότασή μας θα τύ-
χει θετικής αντιμετώπισης στο 
άμεσο μέλλον».

Η επιστολή προς Μέτιο
«Αξιότιμε κε Περιφερειάρχη  
Με την παρούσα επιστολή 

οι πρόεδροι των έξι Επιμελη-

τηρίων της Περιφέρειας Ανα-
τολικής Μακεδονίας Θράκης, 
προτείνουμε στη Διοίκηση της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μα-
κεδονίας Θράκης την κατάρτι-
ση ενός προγράμματος οικονο-
μικής ενίσχυσης των Μικρών 
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσε-
ων της Περιφέρειας μας, που 
έχουν πληγεί από την πανδη-
μική κρίση τον κορωνοϊού και 
δεν ήταν επιλέξιμες στο προ-
ηγούμενο πρόγραμμα οικονο-
μικής ενίσχυσης πληττόμενων 
επιχειρήσεων της ΠΑΜΘ ή δεν 
είχαν θετική έκβαση στην αξι-
ολόγησή τους.  

Έχει ήδη δημοσιευτεί πρό-
σκληση σε αντίστοιχη δράση 
με τον τίτλο «ΑΝΑΣΑ ΙΙ» από 
την Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέ-
σω της οποίας θα ενισχυθούν 
(υπό συγκεκριμένες προϋποθέ-
σεις) Μικρές και πολύ Μικρές 
Επιχειρήσεις στην ζώνη εμβέ-
λειας της με ποσά από 2.000 
έως 7.000 ευρώ.  

Κρίνοντας την εν λόγω δρά-
ση ως «καλή πρακτική» προτεί-
νουμε στη Διοίκησή σας την 
υιοθέτηση και εφαρμογή της, 
πάντα βέβαια σε συνάρτηση με 
τις ανάγκες της επιχειρηματι-
κής κοινότητας της περιοχής 
μας και τα οικονομικά δεδομέ-
να της Περιφέρειάς μας.  

Ώστόσο και ως εκ ταυ Θε-
σμικού μας ρόλου, οφείλουμε 
να σας ενημερώσουμε ότι η 
ανάγκη στήριξης και υποστή-
ριξης των Μικρών και πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων είναι 
αδιαμφισβήτητη καθώς μπο-
ρεί η πανδημική κρίση να μην 
προκάλεσε λουκέτα, αλλά έχει 
θέσει εν αμφιβόλω τη διατή-
ρηση της βιωσιμότητάς τους.  

Ήδη από τον Σεπτέμβριο 
τον 2021, εκτενής έρευνα τον 
ΙΜΕΙ ΓΣΕΒΕΕ είχε καταδείξει 

το πρόβλημα ρευστότητας των 
Μικρών και Πολύ Μικρών Επι-
χειρήσεων με 1 στις 5 επιχει-
ρήσεις να δηλώνει ότι δεν έχει 
καθόλου ρευστότητα και το 
36.7% αυτών να θεωρεί ορατό 
τον κίνδυνο του «λουκέτου».  

Επιπλέον, είναι ήδη γνω-
στό και καταγεγραμμένο ότι 
το 92% των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων παραμένει σχεδόν 
αποκλεισμένο από το τραπε-
ζικό σύστημα (άρα στερείται 
πρόσβασης στη ρευστότητα).  

Τέλος, οι πρόσφατες γεω-
πολιτικές ανακατατάξεις και οι 
συνέπειες τους (αύξηση ενερ-
γειακού κόστούς; ανατιμήσεις 
πρώτων υλών, καυσίμων κ.α.) 
συντελούν στην επιδείνωση 
τον οικονομικού κλίματος που 
επικρατεί στην αγορά και απει-
λεί τη βιωσιμότητα των Μι-
κρών και πολύ Μικρών Επι-
χειρήσεων. Σημειώνεται ότι 

δεδομένων των αρνητικών 
εξελίξεων παγκόσμια, ίσως 
θα ήταν χρήσιμη μία επανα-
χρηματοδότηση των Μικρών 
και Μικρομεσαίων Επιχειρή-
σεων της ΙΙΑΜΘ.  

Με δεδομένο μάλιστα ότι η 
επιχειρηματική κοινότητα της 
Περιφέρειας μας αποτελείται 
κατά κύριο λόγο από Μικρές 
και Πολύ Μικρές Επιχειρή-
σεις, σας καλούμε να εξετά-
σετε σοβαρά το ενδεχόμενο 
κατάρτισης ενός προγράμμα-
τος ενίσχυσης αντίστοιχου του 
θεσσαλικού «ΑΝΑΣΑ ΙΙ» και δη-
λώνουμε την πρόθεσή μας να 
συνδράμουμε τη διοίκηση σας 
στην κατεύθυνση αυτή, μέσω 
του θεσμικού μας ρόλου αφ' 
ενός και αφ' ετέρου μέσω των 
τεχνοκρατικών δυνατοτήτων 
που έχουν τα Επιμελητήρια και 
μπορούμε να ενεργοποιήσουμε 
για την επίτευξη του στόχου.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕ-
ΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΑΡ-
ΚΟΣ ΔΕΜΠΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕ-
ΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΕΦΑ-
ΝΟΣ ΓΕΏΡΓΙΑΔΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕ-
ΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΥΛΙΑ-
ΝΟΣ ΜΏΡΑΪΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟ-
ΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙ-
ΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟ-
ΠΗΣ ΑΝΤΏΝΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙ-
ΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α.Μ.Θ & 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗ-
ΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ-
ΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ

Μέτρα για την ενίσχυση μικρών 
επιχειρήσεων ζητούν 6 επιμελητήρια 
της ΑΜΘ

ΠΡΟΤΑΣΉ ΠΡΟΣ ΤΉΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΉ ΧΡΉΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΎ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ 
ΣΎΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΎΣΉ   

Η επιστολή προς τον κ. Μέτιο

Εντυπωσιακή ήταν η συμμετο-
χή των πολιτών στο «Εξοικονομώ 
2021», το οποίο αποτελεί το με-
γαλύτερο πρόγραμμα ενεργειακής 
αναβάθμισης κατοικιών, σύμφωνα 
με σχετική ανακοίνωση του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συνολικά υποβλήθηκαν  87.578 
αιτήσεις εκ των οποίων 40.145 κα-
τατάσσονται ως «καταρχήν επιλέξι-
μες» και 47.433 ως «επιλαχούσες». 

Ο αριθμός των αιτήσεων που υπο-
βλήθηκε για υπαγωγή στο πρόγραμ-
μα είναι πολύ μεγαλύτερος σε σχέση 
με τις προηγούμενες πέντε δράσεις 
ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών 
που υλοποιήθηκαν την περασμένη 
δεκαετία. Ειδικότερα, η συμμετοχή 

στα προηγούμενα προγράμματα δι-
αμορφώθηκε ως εξής:

·         Εξοικονομώ 1 (2011) – 
8.102 δικαιούχοι.

·         Εξοικονομώ 2 (2012) – 
36.971 δικαιούχοι.

·         Εξοικονομώ 3 (2018) – 
37.305 δικαιούχοι.

·         Εξοικονομώ 4 (2019) – 
20.975 δικαιούχοι.

·         Εξοικονομώ 5 (2020) – 
36.364 δικαιούχοι.

Μείωση εκπομπών
Το νέο πρόγραμμα θα συμβάλλει 

στη μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, στον περιορισμό 
του κόστους ενέργειας για νοικοκυ-
ριά και στην αντιμετώπιση της ενερ-
γειακής φτώχειας. Από τις επιλέξιμες 
αιτήσεις, 8.356 (20,8%) προέρχονται 
από ευάλωτα νοικοκυριά που ανή-
κουν στη χαμηλότερη εισοδηματική 

κατηγορία, με ετήσιο ατομικό και οι-
κογενειακό εισόδημα έως 5.000 και 
10.000 ευρώ αντίστοιχα. Το «Εξοι-
κονομώ 2021» είναι το πρώτο πρό-
γραμμα ενεργειακής αναβάθμισης 
κτιρίων με ξεχωριστό προϋπολογισμό 
ύψους 100 εκατ. ευρώ για ευάλωτα 
νοικοκυριά.

Ευάλωτοι πολίτες
Ο προϋπολογισμός για τους ευά-

λωτους πολίτες θα αυξηθεί κατά 20 
εκατ. ευρώ, σε συνολικά 120 εκατ. 
ευρώ, καθώς κεφάλαια που δεν δε-
σμεύτηκαν από ενδιαφερόμενους σε 
ορισμένες περιφερειακές ενότητες, 
ανακατανεμήθηκαν αποκλειστικά 
στην πρώτη εισοδηματική κατηγο-
ρία με στόχο την αντιμετώπιση της 
ενεργειακής φτώχειας.

Με την ολοκλήρωση των αιτή-
σεων πολυκατοικιών, αναμένεται 
να επιτευχθεί και ο στόχος ένταξης 

50.000 νοικοκυριών στο πρόγραμμα, 
καθώς ο προϋπολογισμός που δε θα 
δεσμευτεί από τις αιτήσεις πολυκα-
τοικιών, θα διατεθεί για την υπαγωγή 
αιτήσεων που έχουν καταταχθεί ως 

«επιλαχούσες».
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας θα ανακοινώσει σε μετα-
γενέστερη ημερομηνία τη μετάβαση 
των αιτήσεων στην επόμενη φάση.

Εξοικονομώ: Ρεκόρ συμμετοχής και δικαιούχων
Εκδόθηκαν οι αρχικοί 
πίνακες κατάταξης

Σύμφωνα με τους προέδρους των Επιμελητηρίων της ΑΜΘ παρόμοια 
πρωτοβουλία έχει αναλάβει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσω της οποίας θα 
ενισχυθούν (υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις) Μικρές και πολύ Μικρές 
Επιχειρήσεις  με ποσά από 2.000 έως 7.000 ευρώ.  


