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Στην Αλεξανδρούπολη οι 
Πρωθυπουργοί Ελλάδας, Βουλγαρίας, 

Β. Μακεδονίας 
Για τη μεγάλη εκδήλωση συμβολικού χαρακτήρα της Gastrade, 

με την οποία θα δοθεί η επίσημη εκκίνηση για το FSRU 
Αλεξανδρούπολης

▶ 11

Αλλάζουν 
ΔΟΥ χιλιάδες 

φορολογούμενοι 

Τι θα γίνει στον Έβρο

▶ 4

Με Αρβανιτάκη 
τα Ελευθέρια

Στην Κομοτηνή 

▶ 8

Μέτρια η τουριστική κίνηση στη 
Θράκη το φετινό Πάσχα

Αρκετοί επισκέπτες αναμένονται τις επόμενες ημέρες, λόγω της 
εορτής του Ραμαζανιού 

▶ 9

Ακόμη περιμένει το «ΟΚ» Ακόμη περιμένει το «ΟΚ» 
το νέο αστυνομικό μέγαρο το νέο αστυνομικό μέγαρο 
Αλεξανδρούπολης…Αλεξανδρούπολης…

Απολογισμός και νέα σχέδια Απολογισμός και νέα σχέδια 
για την Κιν/κή Λέσχη για την Κιν/κή Λέσχη 

Κάλεσμα Δήμου Ορεστιάδας 
και ΔΕΔΑ για το φυσικό αέριο

Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι

▶ 11

Σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ η 
αμόλυβδη στον Έβρο

▶ 77

▶ 8 8

▶ 5
▶ 3

ΑΜΘ: Στις 10 
περιφέρειες της ΕΕ με 
την υψηλότερη ανεργία  

 ● Η χώρα μας πρωταγωνιστεί αρνητικά στον τομέα της ανεργίας, όπως δείχνουν 
τα στοιχεία της Eurostat  

● ΑΜΘ, Νότιο Αιγαίο και Δυτική Μακεδονία στη λίστα 

● Η Περιφέρεια ΑΜΘ καταγράφει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας 
στους νέους (45,1%)!

▶ 16
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1893
Διοργανώνεται στο Παναθηναϊ-
κό Στάδιο το πρώτο συλλαλητήριο 
των ελλήνων σοσιαλιστών για την 
Εργατική Πρωτομαγιά. Στο πλήθος 
απευθύνεται ο ιδρυτής του κινήματος 
στην Ελλάδα, Πλάτων Δρακούλης.

1941
Ο 17χρονος μαθητής Μαθιός Πό-
ταγας εκτελείται στη Βυτίνα από τις 
δυνάμεις Κατοχής. Είναι ο πρώτος 
αντιστασιακός.

1966
Ο σκωτσέζος μηχανικός Τζέιμς Γκου-
ντφέλοου πατεντάρει την τεχνολογία 
στην οποία βασίζεται ο προσωπικός 
αριθμός αναγνώρισης (PIN).

1977
Απονέμεται στον ποιητή Γιάννη Ρί-
τσο το βραβείο Λένιν για την ειρήνη.

1998
Ιδρύεται στις Βρυξέλλες η Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα, με στόχο 
να καθορίσει και να εφαρμόσει τη 
νομισματική πολιτική της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης.

2010
Ο υπουργός Οικονομικών, Γιώργος 
Παπακωνσταντίνου, ανακοινώνει νέα 
σκληρά μέτρα, στο πλαίσιο της συμ-
φωνία για τη στήριξη της ελληνικής 
οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση και το Διεθνές Νομισματικό Τα-
μείο. Την ίδια ημέρα, το Eurogroup 
εγκρίνει την οικονομική βοήθεια προς 
την Ελλάδα, ύψους 110 δισεκατομ-
μυρίων ευρώ.Το μνημόνιο προβλέπει 
ελέγχους της ελληνικής οικονομίας 
ανά τρίμηνο.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1729
Αικατερίνη Β’, αυτοκράτειρα της Ρω-
σίας, αποκληθείσα και Μεγάλη. (Θαν. 
6/11/1796)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1941
Πηνελόπη Δέλτα, ελληνίδα συγγρα-
φέας έργων για παιδιά και νέους, 
αλλά και προσωπικότητα με ζωηρή 
συμμετοχή στα εθνικά θέματα και 
τα γεγονότα του καιρού της. (Γεν. 
24/4/1874)

2013
Λευτέρης Βογιατζής, διακεκριμένος 
έλληνας σκηνοθέτης του θεάτρου. 
(Γεν. 12/10/1944)

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
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Ανατολή - 06:14
Δύση - 20:14

12...21

Νέοι ορίζοντες για την Εμπορική Έκθεση 
Αλεξανδρούπολης

Η έκθεση alexpo διευρύνει τους ορίζοντές της και 
αποκτά διεθνή χαρακτήρα. Επιμελητήρια ξένων χω-
ρών, εκπρόσωποι διμερών επιμελητηριακών θεσμών 
και εμπορικών οργανώσεων, αλλοδαποί επιχειρηματί-
ες και εκπρόσωποι κρατών θα ενισχύσουν με την πα-
ρουσία τους την έκθεση της πρωτεύουσας του Έβρου.

Στόχος είναι η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονε-
κτημάτων της περιοχής, μέσω της προβολής του επιχει-
ρηματικού δυναμικού της. Η έκθεση, εκτιμάται ότι θα 
αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο εξωστρέφειας για 
τις δοκιμαζόμενες δυνάμεις του Εβρίτικου επιχειρείν, 
ενώ παράλληλα είναι ένα καινοτόμο βήμα ανάπτυξης 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ένα όχημα παρα-
γωγής θετικών επιπτώσεων για την τοπική οικονομία. 
Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης θα αναπτυχθούν ενδι-
αφέρουσες δράσεις στη πόλη της Αλεξανδρούπολης, 
ως συμπληρωματικός πόλος προσέλκυσης επισκεπτών. 
Το ίδιο χρονικό διάστημα έχουν προγραμματιστεί το 
shopping festival, η έκθεση βιβλίου, ποικίλες πολιτι-
στικές εκδηλώσεις και κυρίως το Διεθνές Συνέδριο 
για τα Μεταφορικά Δίκτυα, που πραγματοποιείται για 
πρώτη φορά στην Αλεξανδρούπολη.

28
AΠΡ
2012

43
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ΑΠΟΨΕΙΣ 3

Μικρογνωμικά

«Τα όποια υπερ-
κέρδη έχουν προ-
κύψει, που έχουν 
εντοπιστεί από τη 
ΡΑΕ, θα επιστρα-
φούν στον κόσμο» 
είπε ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος Γιάννης 
Οικονόμου. (παιδιά, 
να πάρουμε μία με-
γάλη βαλίτσα να 
τα βάλουμε μέσα).  
Όπως εξήγησε, με 
όσο δημοσιονομικό 
χώρο δημιουργήθη-
κε και όποια δυνατό-
τητα υπάρχει (καταλάβατε), θα γίνει δεύτερη παρέμβαση από την κυβέρνηση 
από την οποία θα πέσει δραστικά η τιμή του ρεύματος για όλους: "Δεν θα ξα-
ναδούμε λογαριασμό που θα είναι 4 και 5 φορές πάνω", ξεκαθάρισε. Δύο και 
τρεις φορές πάνω, όμως; Για καλό το είπε τώρα αυτό ο άνθρωπος;!

Κ.Η.

Ησυχάσαμε τώρα 

Συνεχίστηκε για το μήνα Απρίλιο από την Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως η διανομή δεμάτων με τρόφιμα 
και οικιακά είδη σε 100 οικογένειες άπορες οικογένειες. Τα δέματα αυτά προετοιμάσθηκαν με την φροντίδα και 
επιμέλεια του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των Supermarkets 
«ΜΑΣΟΥΤΗΣ». Ο Μητροπολίτης κ. Άνθιμος ευχαριστεί δημοσίως για την συνεργασία τα Supermarkets «ΜΑΣΟΥ-
ΤΗΣ» και τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό «ΑΠΟΣΤΟΛΗ». Ιδιαίτερα δε  επεσήμανε «το συνεχές και ανύστακτο ενδια-
φέρον του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου,  και την συμπαράσταση του 
Γενικού Διευθυντή της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» κ. Κωστή Δήμτσα που στέκονται διαρκώς δίπλα στην ακριτική Ιερά Μητρό-
πολη Αλεξανδρουπόλεως και ενισχύουν το φιλανθρωπικό της έργο και τις πολυποίκιλες κοινωνικές της δράσεις». 
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Σε περιόδους όπως αυτή είναι 
ακραία κίνηση η διακοπή της ηλε-
κτροδότησης και θα αφορά μόνο 
τους στρατηγικούς κακοπληρω-
τές, γιατί υπάρχουν πολλοί τρό-
ποι διακανονισμού της οφειλής 
για όποιον θέλει να πληρώσει.  

Σ. ΠΕΤΣΑΣ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Είπαν

Τον αδενοϊό που φέρεται να 
προκαλεί την οξεία ηπατίτιδα 
σε παιδιά μπορεί να τον έχουμε 
περάσει όλοι και 2 και 3 φορές 
στη ζωή μας. Δεν ξέρουμε για-
τί αυτός ο ιός ενώ τόσα χρόνια 
δε δημιουργούσε πρόβλημα 
ξαφνικά δημιουργεί..  

Γ. ΜΑΓΙΟΡΚΙΝΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ες αύριον τα σπουδαία 

Εφιάλτης 
Για τις πολύ δύσκολες συνθήκες δια-

μονής με τις οποίες έπρεπε να προσαρ-
μοστεί, κατά τη διάρκεια της παραμονής 
της στη Μύκονο  για λόγους εργασίας, 
περιέγραψε μια νεαρή κοπέλα, μιλώντας 
στο Open. «Ήταν η χειρότερη εμπειρία 
που έχω ζήσει ποτέ μου. Τα δωμάτια 
ήταν πάρα πολύ μικρά, με 2-3 άτομα 
να μένουν μέσα, με πολλή υγρασία, με 
πολλή μούχλα και κατσαρίδες να πετά-
νε. Έκανα μπάνιο και καθάριζα τη μού-
χλα με βετέξ από πάνω μου. Μπορεί 
το δωμάτιο να μην είχε air condition 
σε συνθήκες αφόρητης ζέστης. Άλλο 
θέμα είναι η διατροφή. Σου υπόσχο-
νται δύο ή τρία γεύματα την ημέρα και 
μόλις αντικρίζεις την πραγματικότητα 

αναγκάζεσαι να τρως απέξω», δήλωσε 
η κοπέλα. Μετά αναρωτιούνται γιατί 
δεν βρίσκουν εργαζόμενους.

K.H.

100% ανοσία! 
Από τον Νοέμβριο του 2020, όταν 

λόγω ιδιαίτερων συνθηκών βρέθηκε στη 
δίνη ενός βάναυσου πανδημικού κύμα-
τος, η Δεσκάτη Γρεβενών προσέλκυσε 
το ενδιαφέρον των επιστημόνων της 
Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας. Σύμφωνα με το 
iatronet.gr, η ημιορεινή κωμόπολη των 
5.000 κατοίκων και έδρα του ομώνυ-
μου Δήμου αποτέλεσε το πεδίο μιας 
συνεχιζόμενης έρευνας, η οποία στις 
διάφορες φάσεις της έδωσε σημαντι-

Με φόντο το σημερινό μας πρωτο-
σέλιδο, για την ανεργία, ειδικά στους 
νέους, που σαρώνει στην Θράκη, πε-
ριμένω με μεγάλο ενδιαφέρον (και σί-
γουρα, όχι μόνο εγώ), στην αυριανή, 
μεγάλη εκδήλωση για τον 
LNG, συγκεκριμένα πράγ-
ματα, και όχι αόριστα, για 
νέες θέσεις εργασίας που 
θα φέρει αυτή η επένδυση 
στον τόπο μας. Όπως επίσης 
και κάποιες πρωτοβουλίες 
της εταιρείας, στο πλαίσιο 
της κοινωνικής της ευθύνης, 
για την στήριξη της τοπικής 
κοινωνίας. Μπορεί, επίσημα 
τουλάχιστον, να μην γνωρί-
ζουμε αν κάποιος τοπικός 
φορέας έχει θίξει το θέμα 
των ανταποδοτικών, αυτό 

δεν σημαίνει όμως ότι η περιοχή δεν 
τα έχει ανάγκη. (στη φωτογραφία ο 
Πρωθυπουργός με την ιδρύτρια μέτοχο 
του έργου Ελμίνα Κοπελούζου)

Κ.Η.

κές πληροφορίες για την διασπορά και 
επιδημιολογία του ιού, την ανοσία που 
εξασφαλίζεται μέσω νόσησης και αυτή 
που αποκτάται μέσω εμβολιασμού. Η πε-
ριοχή κατέχει μια σειρά από διαδοχικά 
ρεκόρ: Το Νοέμβριο του 2020, εν μέ-
σω επέλασης του σφοδρού επιδημικού 
κύματος, η θετικότητα των τεστ στον 
πληθυσμό της έφτασε ως και το 72%. 
Λίγους μήνες μετά, και πριν ακόμη αρ-
χίσουν οι εμβολιασμοί στον γενικό πλη-
θυσμό, είχε εξασφαλίσει ανοσία 45%, 
μέσω της φυσικής νόσησης. Στη συνέ-
χεια η κωμόπολη ήταν από τις πρώτες 
περιοχές που ξεπέρασαν το 80% εμβολι-
αστικής κάλυψης. Σήμερα, η ανοσία στον 
πληθυσμό αγγίζει το απόλυτο 100%, με 
έναν συνδυασμό εμβολίου και νόσησης 
με την παραλλαγή Όμικρον.

Κ.Η.

Όλα ανθηρά 
Σε απόγνωση βρίσκονται νοικοκυριά, 

επαγγελματίες κι επιχειρήσεις από το πολ-
λαπλό “χτύπημα” που επιφέρει η ακρίβεια 
σε οικογενειακούς προϋπολογισμούς, κό-
στη παραγωγής και βέβαια κερδοφορί-
ες. Πλέον η βιωσιμότητα είναι το μεγάλο 
στοίχημα για πολλούς, καθώς, ως φαίνε-
ται, το κύμα ανατιμήσεων δεν έχει τέλος 
και βέβαια σαρώνει στο διάβα του ό,τι 
κρατήθηκε όρθιο τα χρόνια των μνημο-
νίων αλλά και της πανδημίας. Ενεργειακό 
ράλι, εκτίναξη των κοστολογίων μεταφο-
ράς προϊόντων, λόγω και των προβλη-
μάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα, πόλε-
μος στην Ουκρανία, άνοδος των πρώτων 
υλών, υπερβάλλουσα ρευστότητα από τα 
προγράμματα των κεντρικών τραπεζών, 
μεταπανδημική ανάκαμψη της ζήτησης 
είναι οι βασικές αιτίες της πίεσης που κα-
ταγράφεται στις τιμές.  

news247.gr
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Mε στόχο ο Ταχυδρομικός Κώδικας 
που αντιστοιχεί σε μία περιοχή να ανή-
κει εξ ολοκλήρου σε μία συγκεκριμέ-
νη ΔΟΥ και όχι σε 2 ή περισσότερες, 
η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
ανακοίνωσε σήμερα ανακαθορισμό των 
κατά τόπο αρμοδιοτήτων ορισμένων 
ΔΟΥ. Ο ανακαθορισμός θα επιτρέψει 
στην ΑΑΔΕ να εντοπίζει αυτόματα την 
αρμόδια ΔΟΥ και να αναπτυχθούν πε-
ραιτέρω ψηφιακές υπηρεσίες προς πο-
λίτες και επιχειρήσεις, όπως την αλλαγή 
κατοικίας, την έναρξη ατομικής επιχεί-
ρησης, την απόδοση ΑΦΜ.

Έτσι για τις παρακάτω ΔΟΥ ανακα-
θορίζεται η αρμοδιότητα:

Α’ , Δ’ , ΙΒ’ , ΙΓ’ και ΙΖ’ Αθηνών, Αγί-
ων Αναργύρων , Αιγάλεω, Αμαρουσίου, 
Νέας Ιωνίας, Περιστερίου, Χολαργού, 
Ψυχικού, Ελευσίνας, Α’, Δ’, Ε’ και Ζ’ 
Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων και Ιωνίας 
Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Λαγκαδά, 
Κιλκίς, Πολύγυρου, ‘Αργους, Ναυπλίου, 
Κορίνθου, Τρίπολης, Σπάρτης, Α’ Πα-
τρών, Γ’ Πατρών, Αμαλιάδας, Πύργου, 
Καλαμάτας, Μεσολογγίου, Αγρινίου, 
Θηβών, Λειβαδιάς, ‘Αμφισσας, Λαμίας, 
Λάρισας, Βόλου, Τρικάλων, Γρεβενών, 
Κοζάνης, ‘Αρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, 
Καστοριάς, Φλώρινας, Πτολεμαΐδας, 
Σερρών, Αλεξανδρούπολης, Ορεστιά-
δας, Κομοτηνής, Χανίων και Ρεθύμνου.

Οι ταχυδρομικοί κώδικες στους οποί-
ους αντιστοιχούν οι ταχυδρομικές διευ-

θύνσεις για τους οποίους μεταβάλλεται 
η κατά τόπων αρμοδιότητα των ΔΟΥ 
στον Έβρο έχουν ως εξής:

• Ο Τ.Κ. 68400 από τις ΔΟΥ Αλε-
ξανδρούπολης και Ορεστιάδας θα υπά-
γεται στη ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης

• Ο Τ.Κ. 69300 από τις ΔΟΥ Αλε-
ξανδρούπολης και Κομοτηνής θα υπά-
γεται στη ΔΟΥ Κομοτηνής

Η αλλαγή στις χωρικές αρμοδιότητες 
γίνεται, ώστε η περιοχή κάθε Ταχυδρο-
μικού Κωδικού να ανήκει εξ ολοκλήρου 
σε συγκεκριμένη ΔΟΥ και να μη μοιρά-
ζεται σε δύο ή περισσότερες. Με αυτόν 
τον τρόπο, η ΑΑΔΕ μπορεί να εντοπίζει 
αυτόματα την αρμόδια ΔΟΥ και να ανα-
πτυχθούν περαιτέρω ψηφιακές υπηρεσί-
ες προς πολίτες και επιχειρήσεις, όπως 
την αλλαγή κατοικίας, την έναρξη ατο-
μικής επιχείρησης, την απόδοση ΑΦΜ.

Ο ανακαθορισμός της κατά τόπο αρ-
μοδιότητας των ανωτέρω ΔΟΥ ισχύει: 
α) από την Παρασκευή 6 Μαΐου για 
τους φορολογούμενους φυσικά ή νομι-
κά πρόσωπα και νομικές οντότητες που 
θα αποκτήσουν ΑΦΜ και για όσους θα 
προβούν σε έναρξη εργασιών, ενώ β) 
η μεταγραφή των φορολογουμένων, οι 
οποίοι δεν εμπίπτουν στις παραπάνω 
περιπτώσεις, στη νέα ΔΟΥ, στην οποία 
αυτοί θα υπάγονται, θα πραγματοποιη-
θεί κεντρικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
της ΑΑΔΕ, από 16 έως 19 Σεπτεμβρίου.

Αλλάζουν 
ΔΟΥ χιλιάδες 
φορολογούμενοι 
σε 52 περιοχές

ΣΤΌΧΌΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ Ό ΤΑΧΥΔΡΌΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ 
ΠΌΥ ΑΝΤΙΣΤΌΙΧΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΌΧΗ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ 
ΕΞ ΌΛΌΚΛΗΡΌΥ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΌΥ 
ΚΑΙ ΌΧΙ ΣΕ 2 Η ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ
                               
Τι θα ισχύει για Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα

Τη δυνατότητα να παρέ-
χουν ψηφιακές υπηρεσίες 
στους δημότες τους μέσα 
από το gov.gr έχουν πλέον 
οι Δήμοι της χώρας, μετα-
ξύ των οποίων και ο Δήμος 
Σουφλίου. Οι θυρίδες των 
Δήμων ροσφέρουν 3 βα-
σικές λειτουργίες: Έκδοση 
πιστοποιητικών χωρίς την 
ανάγκη φυσικών υπογρα-
φών, διεκπεραίωση αιτήσε-
ων δημοτών από το gov.gr, 
αυτεπάγγελτη αναζήτηση 
και έκδοση πιστοποιητικών 
απαραίτητων σε διαδικασί-
ες των Δήμων  

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΟΥΦΛΙ

Η ΔΕΥΑ Ορεστιάδας γνωστο-
ποιεί την πρόσληψη 4 ατόμων 
διάφορων ειδικοτήτων, με σύμ-
βαση ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών. 
Η προθεσμία υποβολής των αι-
τήσεων έχει ήδη ξεκινήσει και θα 
διαρκέσει έως στις 09-05-2022. 
Οι ειδικότητες που αναζητούνται 
είναι ΤΕ Διοικητικού-Οικονομι-
κού, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, 
ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών και ΔΕ 
Ηλεκτροτεχνιτών. Περισσότερα 
στο deyao.gr

 Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλ-
λογο της Αλεξανδρούπολης την 
Κυριακή 8 Μαΐου,  τα καταστή-
ματα της Αλεξανδρούπολης  θα 
παραμείνουν ανοιχτά από ώρα 

11:00 έως ώρα 14:00,ενώ υπεν-
θυμίζεται ότι, τόσο η συμμετοχή 
στις ενδιάμεσες εκπτώσεις όσο 
και η λειτουργία των καταστημά-
των την Κυριακή, 8 Μαΐου, είναι 
προαιρετικές.

Την Τετάρτη (27/4) 
υπογράφηκε η ανά-
θεση εκπόνησης 
μελέτης με αντικεί-
μενο ‘’Ενέργειες και 
Διαδικασίες μελε-
τητικής ωρίμανσης 
του έργου της πρά-
ξης ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕ-
ΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟ-
ΤΕΙΧΟΥ’’ ( OPEN MALL) , τελικής συμβατι-
κής αμοιβής 34.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α) 
και απρόβλεπτων 5.100,00  ευρώ (πλέον 
Φ.Π.Α). «Ο Δήμος Διδυμοτείχου προχωράει 
χωρίς καθυστερήσεις στην υλοποίηση ενός 
πολύ μεγάλου έργου για τη πόλη μας», ανα-
φέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

Την πρόθεση τους να συνδράμουν ως 
περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής 
Μακεδονίας- Θράκης στη διοργάνωση 
του Δημοσιογραφικού Συνεδρίου που 
πρόκειται να αναβιώσει μετά από 14 
χρόνια απουσίας, στο νησί της Σαμο-
θράκης, εξέφρασε μιλώντας στην ΕΡΤ 
Ορεστιάδας ο πρόεδρος της ΠΕΔ και δή-
μαρχος Ορεστιάδας, Βασίλης Μαυρίδης.

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ



Η ΓΝΩΜΗ
2 ΜΑΐΟΥ    2022

Η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων 
Έβρου καλεί τους συλλόγους στην 
ετήσια τακτική Γενική Συνέλευσή της, 
που θα πραγματοποιηθεί το Σάββα-
το 7 Μαΐου 2022 και την Κυριακή 8 
Μαΐου 2022 ως ακολούθως: 

Σάββατο 7 Μαΐου 2022 και ώρα 
11:00 π.μ., στη Νέα Βύσσα, Φιλοξε-
νών Φορέας στις 7/5 είναι ο Σύλλο-
γος Γυναικών Νέας Βύσσας.

Η Γ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό 
αρχίζει με την: 

Α) Εκλογή τριμελούς Προεδρείου 
της Γ.Σ. (Εκλεγόμενο δια βοής. Διευ-
θύνει τη ΓΣ. Αποτελείται από τους: 
πρόεδρο, γραμματέα-πρακτικογρά-
φο, μέλος).

Β) Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Έκθεση Πεπραγμένων (Διοικη-

τικός Απολογισμός) Διοικητικού Συμ-
βουλίου ετών 2019-2021.

2. Οικονομικός Απολογισμός ετών 
2019-2021.

3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 
ετών 2019-2021.

4. Έγκριση διοικητικού/οικονομι-
κού απολογισμού και απαλλαγή του 
Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

5. Έγκριση δράσεων και προϋπο-
λογισμού έτους 2022.

6. Ορισμός τόπου επόμενης τακτι-

κής Γενικής Συνέλευσης.
7. Προτάσεις των εκπρο-

σώπων των συλλόγων-μελών 
και λήψη αντίστοιχων απο-
φάσεων.

Κυριακή 8 Μαΐου 2022 και 
ώρα 11:00 π.μ. – 13:00 στην 
Αλεξανδρούπολη, Φιλοξενών 
Φορέας στις 8/5 είναι ο Μορ-
φωτικός Σύλλογος Ποντίων Ν. 
Έβρου «Αλέξιος Κομνηνός». 
(Στην αίθουσα του συλλόγου: 
οδός Αδριανουπόλεως 102, 
πίσω από το Ανθίμειο εκκλη-
σιαστικό κέντρο).

Α) Εκλογή τριμελούς Προ-
εδρείου της ΓΣ (εφόσον απαι-
τηθεί). (Εκλεγόμενο δια βο-
ής. Διευθύνει τη ΓΣ. Αποτελείται από 
τους: πρόεδρο, γραμματέα-πρακτικο-
γράφο, μέλος).

Β) Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Δι-

οικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής 
Επιτροπής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ

1). Ο κάθε σύλλογος εκπροσωπεί-
ται στη Γενική Συνέλευση από δύο εκ-
προσώπους, τα ονόματα των οποίων 
γνωστοποιεί κατά την ημέρα της Γ.Σ. 
με έγγραφο, όπου αναγράφονται και 
οι αναπληρωτές τους. Οι εν λόγω εκ-

πρόσωποι έχουν τριετή θητεία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι υποχρεω-

τικό οι οριζόμενοι εκπρόσωποι των 
συλλόγων που θα παραστούν στη 
Γενική Συνέλευση των εκλογών στις 
8/5 στην Αλεξανδρούπολη, να πα-
ρίστανται και στη Γενική Συνέλευση 
στις 7/5 στη Νέα Βύσσα.

2). ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση υπο-
ψηφίου εκπροσώπου συλλόγου στις 
εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο 
ή την Ελεγκτική Επιτροπή στη ΓΕΝΙ-
ΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ που θα 
διεξαχθεί στις 8/5 στην Αλεξανδρού-
πολη, το σχετικό παραπάνω έγγρα-
φο ορισμού του, πρέπει να υποβλη-

θεί αποκλειστικά και μόνο στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της 
ΕΠΟΦΕ epofe.evros@gmail.
com τρεις ημέρες πριν τις αρ-
χαιρεσίες (δηλαδή έως και την 
Πέμπτη 5 Μαΐου 2022 και ώρα 
24:00), για την κατάρτιση του 
σχετικού ψηφοδελτίου.

3). Η ετήσια συνδρομή κά-
θε συλλόγου και συγκεκριμέ-
να για το έτος 2022 ανέρχεται 
στα 25 ευρώ, η οποία εάν δεν 
έχει ήδη καταβληθεί, δύναται 
να καταβληθεί κατά την είσοδο 
των οριζόμενων εκπροσώπων 
σας στη Γ.Σ.

4). Οι εκπρόσωποι οφεί-
λουν να φέρουν στη Γενική 

Συνέλευση τη σφραγίδα του συλ-
λόγου τους.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες πα-

ρακαλούμε να απευθύνεστε άμεσα 
στο 6945849355 (Δημ. Κελεμίδης, 
πρόεδρος).

Σχετικά με την καταβολή της ετή-
σιας_συνδρομής κάθε συλλόγου για 
το έτος_2022 ποσού 25 €, δύναται 
να καταβληθεί με δυο τρόπους:

1). Να καταβληθεί κατά την είσο-
δο των οριζόμενων εκπροσώπων σας 
στη Γενική Συνέλευση (είτε στις 7/5 
στη Νέα Βύσσα, είτε στις 8/5 στην 
Αλεξανδρούπολη).

2). Να κατατεθεί στον τρα-
πεζικό λογαριασμό που τηρεί η 
ΕΠΟΦΕ στην Τράπεζα Πειραιώς: 
GR1301711830006183148298920 
με την αιτιολογία: «Ετήσια συνδρομή 
2022» και να αναφέρεται επιπλέον η 
επωνυμία του συλλόγου.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

Mέχρι 30% έχει μειωθεί κί-
νηση και η αγορά καυσίμων 
στα πρατήρια σύμφωνα με 
τον αντιπρόεδρο της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Πρατη-
ριούχων Εμπόρων Καυσίμων 
Γιώργο Ασμάτολογλου. Με την 
τιμή της αμόλυβδης πανελλα-
δικά να ξεπερνά τα 2 ευρώ, οι 
πρατηριούχοι προειδοποιούν 
μάλιστα για περαιτέρω συρ-
ρίκνωση των πωλήσεων στα 
καύσιμα εξαιτίας των υψηλών 
τιμών.

«Οι υψηλές τιμές στα καύ-
σιμα έχουν επηρεάσει την πα-
ραγωγή το έχουμε δει επίσης 
στα καταναλωτικά αγαθά, είτε 
είναι εισαγόμενα, είτε παραγό-
μενα» ανέφερε στο Energia.
gr o αντιπρόεδρος της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Πρατη-
ριούχων Εμπόρων Καυσίμων 
Γιώργος Ασμάτολογλου. Οπως 
τόνισε «ο καταναλωτής έχει 
περιορίσει τις μετακινήσεις του 
και βλέπουμε πολύ μεγάλη μεί-
ωση των πωλήσεων που σε 
κάποιες μέρες, όπως τις Κυ-
ριακές, είναι μέχρι και 30%. 
Αναφορικά δε με το επίδομα 
καυσίμων σημείωσε πως οι κα-
ταναλωτές το έχουν ανάγκη 
και αυτό αποτυπώνεται από 
τον όγκο των αιτήσεων.

Σε σχέση με το πετρέλαιο 

θέρμανσης τόνισε πως είχε χα-
μηλότερες τιμές ακόμα και από 
το ηλεκτρικό ρεύμα, όμως οι 
αγορές έγιναν με το σταγο-
νόμετρο και με πωλήσεις που 
δεν ξεπερνούσαν τα 200-300 
λίτρα. «Αυτή τη στιγμή όλες οι 
δεξαμενές είναι άδειες και δεν 
ξέρω τι θα κάνουν οι κατα-
ναλωτές αν ξεκινήσει νωρίτε-
ρα το κρύο, δεν χρειάζεται να 
έχουμε άλλες ενδείξεις για να 
καταλάβουμε την κατάσταση 
της ελληνικής οικογένειας, για 
το 75% του πληθυσμού το πε-
τρέλαιο θέρμανσης πλέον έχει 
γίνει αρκετά ακριβό», τόνισε 
χαρακτηριστικά.

Να σημειωθεί πως η μέση 
τιμή της αμόλυβδης (95 οκτ.) 
διαμορφώθηκε στο 2,077 ευ-
ρώ/ ανά λίτρο, σύμφωνα με 
το καθημερινό δελτίο επισκό-
πησης τιμών υγρών καυσίμων 
(27 Απριλίου) του υπουργείου 
Ανάπτυξης. Επιπλέον, σήμερα 
θα γίνει η επόμενη καταβο-
λή του επιδόματος θέρμανσης 
που αφορά όλες τις αγορές 
που έχουν τιμολογηθεί έως 
την 31η Μαρτίου 2022 και 
υπό την προϋπόθεση καταχώ-
ρισης των απαιτούμενων στοι-
χείων έως και την 15η Απρι-
λίου 2022.

Οι τιμές στον Έβρο
Σύμφωνα με το Παρατηρη-

τήριο Υγρών Καυσίμων, οι τι-
μές πριν ένα μήνα και στα τέ-
λη Απριλίου διαμορφώνονταν 
ως εξής:

Τέλη Μαρτίου
Αμόλυβδη 95 οκτ.  2,09 ευ-

ρώ το  λίτρο  (πανελλήνιος μέ-
σος όρος 2,07)

Αμόλυβδη 100 οκτ. 2,23 
ευρώ το λίτρο (πανελλήνιος 
μέσος όρος 2,22)

Πετρέλαιο κίνησης 2,01 ευ-
ρώ το λίτρο (πανελλήνιος μέ-
σος όρος (1,99)

Πετρέλαιο θέρμανσης 1,60 
ευρώ το λίτρο (πανελλήνιος 
μέσος όρος (1,59)

Τέλη Απριλίου 
Αμόλυβδη 95 οκτ.  2,08 ευ-

ρώ το  λίτρο  (πανελλήνιος μέ-
σος όρος 2,07)

Αμόλυβδη 100 οκτ. 2,26 
ευρώ το λίτρο (πανελλήνιος 
μέσος όρος 2,23)

Πετρέλαιο κίνησης 1,83 ευ-
ρώ το λίτρο (πανελλήνιος μέ-
σος όρος (1,839)

Πετρέλαιο θέρμανσης 1,60 
ευρώ το λίτρο (πανελλήνιος 
μέσος όρος (1,59)

Τεράστια έσοδα χάνει το 
κράτος από τη διαρροή 
των καταναλωτών προς 
Βουλγαρία και Τουρκία

Έκκληση προς την κυβέρνη-
ση να εξετάσει το ενδεχόμενο 
της μείωσης του ειδικού φό-
ρου κατανάλωσης στα καύσι-
μα απευθύνει πλέον σε καθη-
μερινή βάση στις επαφές με τα 

στελέχη, η Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Πρατηριούχων Υγρών 
Καυσίμων.

Αυτό τόνισε μιλώντας στο 
περιφερειακό πρόγραμμα της 
ΕΡΤ ΑΜ-Θ, το μέλος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Ομο-
σπονδίας, Γιώργος Τζαμπαζ-
λής.

«Ζητάμε επανειλημμένως 
από την κυβέρνηση να επανε-
ξετάσει το θέμα της μείωσης 
του ειδικού φόρου κατανάλω-
σης στα καύσιμα, στο 1,50 ευ-
ρώ. Αυτή τη στιγμή και στην 
Βουλγαρία και στην Τουρκία 
η βενζίνη πωλείται 1,55 ευ-
ρώ . Σε σχέση με τα 2 ευρώ 
εδώ, η διαφορά είναι μεγά-
λη. Το αγοραστικό κοινό φεύ-
γει προς τα σύνορα και πέρα 
από τα καύσιμα κάνει και άλ-

λες αγορές για την προμήθεια 
των απαραίτητων ειδών. Τα 
έσοδα που χάνει το Ελληνικό 
κράτος είναι τεράστια και από 
το γεγονός των καυσίμων, αλ-
λά και των υπολοίπων ειδών 
της αγοράς. Ο κόσμος έχει πε-
ριορίσει τις μετακινήσεις στο 
ελάχιστο. Απευθύνω το ερώ-
τημα: Τώρα που έρχεται κα-
λοκαίρι και ο κόσμος θα θέλει 
να πηγαίνει στη θάλασσα, το 
σκέφτηκαν οι υπεύθυνοι, τους 
οποίους καλούμε ξανά και ξα-
νά να μετρήσουν τα διαφυγό-
ντα κέρδη του κράτους από 
τις διαρροές προς άλλα κρά-
τη των πολιτών. Το θέμα είναι 
να μην μπούμε στο επικίνδυνο 
σπιράλ του αργού θανάτου της 
αγοράς και να βρεθούν τρό-
ποι στήριξης της κατανάλω-
σης και των καυσίμων και των 
άλλων ειδών. Μας υποσχέθη-
καν από την κυβέρνηση πως 
θα το εξετάσουν», τόνισε ο κ. 
Τζαμπαζλής.

Αναφερόμενος στο άνογ-
μα της πλατφόρμας για την 
επιδότηση της βενζίνης, υπο-
γράμμισε πως ο κόσμος αντα-
ποκρίνεται ακόμα και για αυ-
τό το μικρό ποσό, ανάλογα με 
το ΑΦΜ του. «Φανταστείτε αν 
ήταν λίγο πιο ενισχυμένο το 
επίδομα πως θα ανταποκρινό-
ταν ο κόσμος και πως θα ισορ-
ροπούσε και θα κινούνταν και 
η αγορά καλύτερα. Εμείς πά-
ντως ζητήσαμε από την κυβέρ-
νηση οι αιτήσεις να αφορούν 
και το πετρέλαιο θέρμανσης. 
Να δούμε αν θα ανταποκρι-
θούν», υποστήριξε καταλήγο-
ντας ο κ. Τζαμπαζλής.

«Βουτιά» 30% για την κίνηση και τις 
πωλήσεις στα πρατήρια υγρών καυσίμων

ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΑΝΏ ΑΠΌ ΤΑ 2 ΕΥΡΏ Η 
ΑΜΌΛΥΒΔΗ ΣΤΌΝ ΕΒΡΌ      
                               
Αξιοσημείωτη μείωση μόνο στο 
πετρέλαιο κίνησης 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Σοφοτάσιος Χρήστος του Ιωάννη και της Αλεξάνδρας το γέ-
νος  Παπαδημητρίου  που γεννήθηκε   στην Αλεξανδρούπολη 
και  κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη και η Τάσση Αναστασία του 
Βασιλείου και της Σοφίας το γένος Μυλωνά που γεννήθηκε στο 
Περιστέρι Αττικής και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη πρόκειται να 
παντρευτούν στο Δημαρχείο  Αλεξανδρούπολης

Νέο Δ.Σ. εκλέγει η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Έβρου
Το Σάββατο 7/5 
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Μια θλιβερή πρωτιά συνο-
δεύει την εργασία στην Αν.Μ.Θ. 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του 
Εργατικού Κέντρου Ξάνθης,  
Άγγελο Μπεμπεκίδη η Περι-
φέρεια είναι πρώτη σε εργατι-
κά ατυχήματα, αρκετά εκ των 
οποίων θανατηφόρα.

«Δυστυχώς, σύμφωνα με 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στην αν. 
Μ.Θ. είμαστε αναλογικά πρώ-
τοι σε εργατικά ατυχήματα και 
δυστυχώς θανατηφόρα κάποια 
από αυτά», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά μιλώντας στην ΕΡΤ 
Κομοτηνής και στην εκπομπή 
«Καθημερινές Ιστορίες».

Όπως τόνισε είναι αναγκαία 
όσο ποτέ η δημιουργία τεχνι-
κών επιθεωρητών. «Στα Σώ-
ματα Επιθεώρησης Εργασίας 
έχουμε κοινωνικούς επιθεω-
ρητές, θέλουμε τεχνικούς, ει-
δικούς δηλαδή που θα βγαί-
νουν να κάνουν προληπτικούς 
ελέγχους για να μπορέσουν να 
προστατέψουν τη ζωή των ερ-
γαζομένων», είπε.

Κάλεσε δε τους εργοδότες 
να τηρούν τα μέτρα υγιεινής κι 
ασφάλειας στους χώρους ερ-
γασίας- στις επιχειρήσεις για 
την προστασία των εργαζο-
μένων τους. Και γνωστοποί-
ησε τέλος ότι θα διοργανωθεί 
ειδική εκδήλωση – ημερίδα με 
θέμα την ασφάλεια στους χώ-
ρους εργασίας. «Προ των πυ-
λών είναι η διοργάνωση ημερί-
δας για την υγεία και ασφάλεια 
των εργαζομένων σε συνερ-
γασία του Εργατικού Κέντρου 
Ξάνθης και της Περιφερειακής 
Αρχής», ανέφερε.

ΕΛΣΤΑΤ: Στις κατασκευές, 
τη γεωργία, τη 
βιομηχανία και την 
ενέργεια τα περισσότερα 
εργατικά ατυχήματα 

Το ποσοστό των ατυχημά-
των φαίνεται να είναι υψηλό-
τερο στους άνδρες παρά στις 
γυναίκες (2,6% και 1,1%), 
αντίστοιχα, ενώ αυξάνεται στις 
ηλικίες από 45 ετών και άνω 
(2,3%). Επίσης, το 8,4% των 
ατυχημάτων είναι τροχαία, τα 
οποία επίσης αφορούν συχνό-
τερα στους άνδρες παρά στις 
γυναίκες (8,7% και 7,6% αντί-
στοιχα), ενώ εμφανίζονται πε-
ρισσότερο στην ηλικιακή ομά-
δα 15-34 (11,1%).

Σύμφωνα με την ειδική 
έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, οι κλά-
δοι με το υψηλότερο ποσο-
στό ατυχημάτων στην εργα-
σία αφορούν στην πρωτογενή 
και τη δευτερογενή παραγωγή. 
Το υψηλότερο ποσοστό απα-
ντάται στις κατασκευές (6%) 
ενώ ακολουθούν η γεωργία, 
δασοκομία και αλιεία (3,8%) 
και η βιομηχανία και ενέργεια 
(3,3%). Οι κλάδοι με τα χαμη-
λότερα ποσοστά ατυχημάτων 
είναι η εκπαίδευση (0,2%) και 
οι χρηματοπιστωτικές και επι-
χειρηματικές δραστηριότητες 
(0,5%).

Η επαγγελματική ομάδα με 
το υψηλότερο ποσοστό ατυ-
χημάτων στην εργασία είναι 
οι ειδικευμένοι τεχνίτες (5,1%), 
ακολουθούμενη από τους γε-
ωργούς, κτηνοτρόφους, δα-
σοκόμους και αλιείς (4%). Οι 
επαγγελματικές ομάδες με τα 
χαμηλότερα ποσοστά ατυχη-

μάτων είναι οι επαγγελματίες 
(0,6%) και οι υπάλληλοι γρα-
φείου (0,7%).

Περίπου οι μισές περιπτώ-
σεις (47,5%) των ατυχημάτων 
οδήγησαν σε απώλεια λιγότε-
ρο της μίας ημέρας εργασίας. 
Όσον αφορά στις υπόλοιπες 
περιπτώσεις, η πλειονότητα 
(34,8%) αφορά σε απώλεια 
εργάσιμων ημερών από μία 
ημέρα έως τρεις ημέρες, ενώ 
περίπου το 10,9% περιλαμ-
βάνει περιπτώσεις ατυχημά-
των οι οποίες κατέληξαν σε 
απώλεια εργάσιμων ημερών 
από τέσσερις ημέρες έως δύο 
εβδομάδες. Η διάρκεια απου-
σίας είναι μικρότερη για τις γυ-
ναίκες, αφού το 59,5% επέ-
στρεψαν στην εργασία τους 
την ίδια ημέρα (το αντίστοιχο 
ποσοστό για τους άνδρες εί-
ναι 43,6%), όπως και για τις 
ηλικίες 15-34 ετών (65,7%).

Οι κλάδοι της υγείας και 
των ξενοδοχείων- εστίασης εί-
ναι αυτοί που παρουσιάζουν τα 
μικρότερα ποσοστά απώλειας 
εργάσιμων ημερών (78,7% και 
67,6%, αντίστοιχα, επέστρε-
ψαν στην εργασία τους την 

ίδια ημέρα). Αντίθετα, ο κλά-
δος με τα μεγαλύτερα ποσο-
στά απώλειας εργάσιμων ημε-
ρών είναι οι κατασκευές, όπου 
το 71,9% απουσίασε τουλάχι-
στον μία ημέρα. Τα επαγγέλ-
ματα που παρουσιάζουν τα μι-
κρότερα ποσοστά απώλειας 
εργάσιμων ημερών αφορούν 
στους εργαζόμενους στην πα-
ροχή υπηρεσιών και πωλητές, 
στους τεχνικούς- τεχνολόγους, 
και στους υπαλλήλους γρα-
φείου (ποσοστό επιστροφής 
την ίδια ημέρα: 63,1%, 60,1% 
και 59% αντίστοιχα). Αντίθε-
τα, οι χειριστές μηχανημάτων 
και οι ειδικευμένοι τεχνίτες εί-
ναι οι επαγγελματικές ομάδες 
στις οποίες παρατηρούνται τα 
μεγαλύτερα ποσοστά απώλει-
ας εργάσιμων ημερών (τα πο-
σοστά απουσίας τουλάχιστον 
μίας ημέρας είναι 68,1% και 
65,2%, αντίστοιχα).

Σχετικά με τα προβλήματα 
υγείας που σχετίζονται με την 
εργασία τους, η ύπαρξη προ-
βλημάτων υγείας που προκλή-
θηκαν ή επιδεινώθηκαν από 
την εργασία τους αναφέρθη-
κε από το 2,9% των ατόμων 

που εργάζονται ή εργάστηκαν 
στο παρελθόν. Τα πιο κοινά 
προβλήματα υγείας αφορούν 
στα οστά, στις αρθρώσεις ή 
στους μυς, και επηρεάζουν τα 
άνω, τα κάτω άκρα και κυρί-
ως τη μέση (20,3%, 10,3% και 
34,4%, αντίστοιχα, σε όσους 
ανέφεραν πρόβλημα υγείας). 
Το δεύτερο πιο κοινό είδος 
προβλήματος υγείας αφορά 
στην καρδιά ή στο κυκλοφορι-
κό σύστημα γενικότερα (6,7%). 
Ακολουθούν το στρες, κατά-
θλιψη ή άγχος και τα προβλή-
ματα στους πνεύμονες ή το 
αναπνευστικό (6,3% και 4,3%, 
αντίστοιχα). Τα υπόλοιπα είδη 
προβλημάτων βρίσκονται σε 
χαμηλότερα επίπεδα που κυ-
μαίνονται από 4,2% (λοίμω-
ξη) έως 0,4% (ακοή), ενώ το 
4,8% των ερωτώμενων ανα-
φέρει άλλα είδη προβλημάτων.

Οι κλάδοι με το μεγαλύτερο 
ποσοστό εμφάνισης προβλη-
μάτων υγείας αφορούν στην 
πρωτογενή και στη δευτερογε-
νή παραγωγή. Το υψηλότερο 
ποσοστό συναντάται στις κα-
τασκευές (5,6%) ενώ ακολου-
θούν η γεωργία, δασοκομία και 

αλιεία (5%), και η βιομηχανία 
και ενέργεια (4,4%). Αντίθετα, 
το χαμηλότερο ποσοστό εμ-
φάνισης προβλημάτων υγεί-
ας εμφανίζονται στην εκπαί-
δευση και τη δημόσια διοίκηση 
(1,7% και 1,8%, αντίστοιχα). Οι 
επαγγελματικές ομάδες που 
υποφέρουν περισσότερο από 
προβλήματα υγείας που σχε-
τίζονται με την εργασία είναι 
οι γεωργοί, κτηνοτρόφοι και 
αλιείς, και οι ανειδίκευτοι ερ-
γάτες, χειρώνακτες και μικρο-
επαγγελματίες (5,2% και 4,2% 
αντίστοιχα). Αντιθέτως, το χα-
μηλότερο ποσοστό εμφάνισης 
προβλημάτων υγείας εμφανί-
ζεται στους υπαλλήλους γρα-
φείου και στους επαγγελματίες 
(1,3% και 1,8%, αντίστοιχα).

Σχετικά με τους παράγοντες 
στην κύρια εργασία που επηρε-
άζουν τη σωματική ή την ψυ-
χική υγεία, ως πιο επικίνδυνος 
παράγοντας για την σωματική 
υγεία των απασχολουμένων 
αναφέρονται οι επίπονες στά-
σεις ή κινήσεις (22,2%), ενώ 
ως δεύτερος πιο επικίνδυνος 
αναφέρεται η έντονη οπτική 
συγκέντρωση (9,4%).

Σταθερά πρώτη σε εργατικά 
ατυχήματα η Περιφέρεια ΑΜΘ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΌΣΌ ΠΌΤΕ Η 
ΔΗΜΙΌΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΏΝ 
ΕΠΙΘΕΏΡΗΤΏΝ, ΜΕ ΤΗΡΗΣΗ ΤΏΝ 
ΜΕΤΡΏΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΑΠΌ ΤΌΥΣ ΕΡΓΌΔΌΤΕΣ 
                               
Στις κατασκευές, τη γεωργία, τη 
βιομηχανία τα περισσότερα ατυχήματα

«Πέρα για πέρα προκλη-
τικές χαρακτηρίζονται οι επι-
λογές της κυβέρνησης και της 
διοίκησης της ΔΕΗ, (ορισμέ-
νες φορές και των παρόχων), 
σχετικά με την διαχείριση και 
την πρόσβαση νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων στην ηλεκτρική 
ενέργεια. Την ώρα που σχεδόν 
30.000 αιτήματα για διακοπή 
ρεύματος απο τους παρόχους 

σε καταναλωτές είναι σε εξέ-
λιξη, ο υπουργικός θίασος της 
κυβέρνησης διατυμπανίζει ότι 
΄ το ρεύμα για τους τζαμπα-
τζήδες τελείωσε ́ . Παράλληλα 
οργισμένη εντύπωση προκαλεί 
ο μισθός που λαμβάνει ο διευ-
θυντής της ΔΕΗ, ο οποίος ού-
τε λίγο ούτε πολύ φτάνει στις 
400.000€.

Όλα αυτά σκανδαλίζουν μα 
κυρίως εξοργίζουν το κοινό αί-
σθημα, αφού την ίδια στιγμή 
χιλιάδες νοικοκυριά και εκατο-
ντάδες επιχειρήσεις αδυνατούν 
να εξοφλήσουν τους λογαρια-
σμούς του ρεύματος. Η αδια-
νόητη ρήτρα αναπροσαρμογής 
των τιμολογίων, οι αυξήσεις 

στο κόστος του ρεύματος συ-
γκεκριμένα, η πολιτική που διε-
ξάγεται στην αγορά ενέργειας, 

η κερδοσκοπία που βρήκε χώ-
ρο να συντρίψει και άλλο την 
πρόσβαση στο ́  φθηνό ́  ρεύ-

μα, καθιστούν την ενεργειακή 
και κοινωνική πραγματικότητα 
σκληρή και αναπάντεχη.

Εδώ και τώρα, χρειάζονται 
μόνιμες κοινωνικές παρεμβά-
σεις προσανατολισμένες στις 
ανάγκες του λαού μας. Τα μέ-
τρα που διαφημίζει η κυβέρ-
νηση εξυπηρετούν μόνο την 
επικοινωνιακή ανάγκη της. Εί-
ναι απαραίτητο όσο ποτέ να 
αμφισβητήσουμε με πολιτι-
κούς όρους την αποθέωση της 
αγοράς ενέργειας ( άλλωστε η 
ενέργεια και τα καύσιμα αντι-
μετωπίζονται σαν χρηματιστη-
ριακό προϊόν ). Η ενέργεια είναι 
κοινωνικό αγαθό, όχι εμπόρευ-
μα και πάνω σε αυτό το κριτή-

ριο θα πρέπει να δρομολογη-
θούν οι ενεργειακές ανάγκες 
και η παραγωγή ενέργειας. Την 
ίδια ώρα δηλώνουμε ότι δεν θα 
κάνουμε ούτε βήμα πίσω, στον 
κίνδυνο να μείνουν τα νοικο-
κυριά και οι επιχειρήσεις χωρίς 
ρεύμα. Επίσης διατρανώνουμε 
ότι το δίκτυο αλληλεγγύης κα-
θώς και πολιτικές και κοινωνι-
κές πρωτοβουλίες του επόμε-
νου διαστήματος θα σπάσουν 
το αίσθημα της τρομοκρατίας.

Αλήθεια; Δήμοι, περιφερει-
ακή αρχή και τοπικό κράτος, 
πόσο ακόμα θα κωφεύουν και 
θα συναγελάζονται με την κε-
ντρική κυβέρνηση;» 

«Κανένα σπίτι, καμία μικρομεσαία επιχείρηση χωρίς ρεύμα» 
Ανακοίνωση 
της παράταξης 
«Ανταρσία στην 
ΑΜΘ»

Η επαγγελματική ομάδα με το υψηλότερο ποσοστό 
ατυχημάτων στην εργασία είναι οι ειδικευμένοι τεχνίτες
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Σε εξέλιξη βρίσκονται δι-
αγωνιστικές διαδικασίες για 
κτήρια που προωθούνται με 
μοντέλο Σύμπραξης Δημό-
σιου και Ιδιωτικού Τομέα, τα 
οποία σχετίζονται με υποδο-
μές σε διάφορους τομείς (δη-
μόσιους φορείς, εκπαίδευση, 
δικαιοσύνη, πολιτική προστα-
σία κ.α.). Μεταξύ αυτών και το 
νέο Αστυνομικό Μέγαρο Αλε-
ξανδρούπολης, για το οποίο, 
παρά τις αρχικές εκτιμήσεις 
για επιτάχυνση των διαδικα-
σιών, όπως γράψαμε πριν λί-
γες εβδομάδες, επικρατεί από-
λυτη ησυχία, με την ανησυχία 
των αστυνομικών υπαλλήλων 
μέρα με τη μέρα να αυξάνεται. 

Για κάποια από τα projects, 
όπως αναφέρει το insider.gr, 
γίνονται προσπάθειες να δο-
θούν προσφορές εντός του β’ 
ή γ’ τριμήνου του 2022, ενώ 
υπάρχουν στο «πακέτο» έργο 
που βρίσκεται σε φάση δημο-
πράτησης, ύψους 120 εκατ. 
ευρώ (Κατασκευή Δικαστικών 
Μεγάρων Κρήτης) αλλά και 2 
κτηριακά που είτε περιμένουν 
το «ΟΚ» για υπαγωγή σε μο-
ντέλο ΣΔΙΤ (Κατασκευή πέ-
ντε Αστυνομικών Διευθύνσε-
ων) είτε βρίσκονται σε φάση 
ανασχεδιασμού (Κατασκευή 
Δικαστικών Μεγάρων Κεντρι-
κής Ελλάδας).

Βέβαια, πρέπει να σημειω-
θεί ότι και οι κτηριακοί δια-
γωνισμοί ΣΔΙΤ ενδέχεται να 
επηρεαστούν από τη ραγδαία 
άνοδο του κόστους των υλι-

κών αλλά και το σχετικό «πά-
γωμα» των διαδικασιών, ως εκ 
τούτου τα χρονοδιαγράμμα-
τα είναι… σχετικά. Αλλωστε, οι 
υποδομές που σχετίζονται με 
αναπτύξεις ακινήτων – κτηρί-
ων είναι από αυτές που έχουν 
«πληγεί» πάρα πολύ από την 
εκτίναξη του κόστους σε βα-
σικά δομικά υλικά και σε ενέρ-
γεια. Κατά συνέπεια, μένει να 
φανεί αν έχουμε διαφοροποι-
ήσεις σε προϋπολογισμούς αλ-
λά και σε χρονοδιαγράμματα. 
Πλην όμως, οι διαδικασίες που 
προχωρούν αποτυπώνουν τις 
προθέσεις του υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών 
να έχουμε εξελίξεις σε αυτό 
το μέτωπο εντός του 2022, 
τουλάχιστον σε κάποια από 
τα έργα.

Όπως αναφέρεται στο σχε-
τικό ρεπορτάζ, προς έγκριση 
οδεύουν δύο ακόμα projects. 
Το ένα εξ αυτών σχετίζεται με 
την Κατασκευή πέντε Αστυνο-
μικών Διευθύνσεων. Το έργο 
περιλαμβάνει την κατασκευή 5 
νέων Αστυνομικών Διευθύνσε-
ων και συγκεκριμένα της Πά-
τρας, Καρδίτσας, Βέροιας Λευ-
κάδας και Αλεξανδρούπολης. 
Οι υφιστάμενες Αστυνομικές 
Διευθύνσεις είναι επιβαρυμέ-
νες με σημαντικά τεχνικά προ-
βλήματα λόγω παλαιότητας, 
ανεπαρκών χώρων και απουσί-
ας εξειδικευμένων υποδομών 
και δεν είναι εν γένει ικανές 
να εξυπηρετήσουν επαρκώς 
τις τρέχουσες όσο και μελλο-

ντικές ανάγκες. Αναθέτουσα 
Αρχή είναι οι Κτιριακές Υπο-
δομές Α.Ε. και κύριος του έρ-
γου το Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη. Ο συνολικός προ-
ϋπολογισμός εκτιμάται σε 62 
εκατ. ευρώ. Για το έργο έχει 
ήδη υποβληθεί από την Κτιρι-
ακές Υποδομές Α.Ε. πρόταση 
υπαγωγής στον κατάλογο έρ-
γων ΣΔΙΤ.

Παρά την αναγκαιότητα δη-
μιουργίας νέου δικαστικού με-
γάρου στην Αλεξανδρούπολη, 
αυτό το «τρένο» φαίνεται πως 
χάθηκε για τα επόμενα χρό-
νια, καθώς η περιοχή μας δεν 
περιλαμβάνεται στο «πακέτο» 
έργων ΣΔΙΤ για κατασκευή δι-
καστικών μεγάρων σε άλλες 
πόλεις. Πρόκειται για το έργο 
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ-
ΓΑΡΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, 
ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕΣΩ 
ΣΔΙΤ», για το οποίο, πριν λίγες 
μέρες, το υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών γνωστοποίη-
σε ότι στον σχετικό διαγωνι-
σμό η αρμόδια επιτροπή «άνα-
ψε πράσινο» για τους ΑΒΑΞ, 
ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις (με κα-
τασκευαστή την ΑΚΤΩΡ), ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ (με κατασκευαστή την 

ΤΕΡΝΑ), Intrakat – Redex (με 
κατασκευαστή την Intrakat) 
αλλά και την ΤΕΚΑΛ– AL JIHAD 
(κατασκευαστής η ΤΕΚΑΛ) αλ-
λά όχι για τη Μηχανική. Να ση-
μειωθεί ότι στα αρχικά στάδια 
του διαγωνισμού καταγράφο-
νταν, κατά πληροφορίες, και 
η κοινοπραξία Μυτιληναίος-
ΑΤΕΣΕ. Το έργο περιλαμβάνει 
την κατασκευή των νέων Δι-
καστικών Μεγάρων σε Σέρρες, 
Κιλκίς, Έδεσσα και την ανακα-
τασκευή του Δικαστικού Με-
γάρου Θεσσαλονίκης, ύψους 
άνω των 120 εκατ. ευρώ. Η δι-
αγωνιστική διαδικασία βρίσκε-
ται λοιπόν στην ολοκλήρωση 
της Α ΄Φάσης (Προεπιλογής 
Συμμετεχόντων) και αναμένε-
ται να ζητηθούν δεσμευτικές 
προσφορές για το έργο εντός 
του Γ’ Τριμήνου 2022.

Ένα άλλο «διπλό» project 
σχετίζεται με τον μεγάλο δια-
γωνισμό για την μελέτη, χρη-
ματοδότηση, κατασκευή και 
τεχνική διαχείριση 13 Περιφε-
ρειακών Κέντρων Πολιτικής 
Προστασίας, συνολικού ύψους 
131,5 εκατ. ευρώ (περίπου 
163 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ). Αυ-
τά τα 13 κτίρια θα καλύψουν 
κάθε μία από τις 13 Περιφέ-
ρειες της χώρας, με τα έργα 
να «σπάνε σε δύο πακέτα». Στο 

ένα «πακέτο» περιλαμβάνονται 
7 ΠΕΚΕΠΠ κόστους 70,8 εκατ. 
ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και αφορά 
τα κτήρια σε Ανατολική Μακε-
δονία & Θράκη, Κεντρική Μα-
κεδονία, Δυτική Μακεδονία, 
Θεσσαλία, Ηπείρου, Βορείου 
Αιγαίου και Ιονίων Νήσων. Στο 
δεύτερο πακέτο περιλαμβάνο-
νται 6 κτήρια, κόστους 60,7 
εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για τις 
Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, 
Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτι-
κής Ελλάδας, Κρήτης και Νο-
τίου Αιγαίου. Τα δύο clusters 
περιλαμβάνουν την κατασκευή 
Περιφερειακών Επιχειρησια-
κών Κέντρων Πολιτικής Προ-
στασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.), στις 13 
Περιφέρειες της χώρας, στα 
οποία θα γίνεται η διαχείριση 
του συνόλου των συμβάντων 
αρμοδιότητας Πολιτικής Προ-
στασίας που εξελίσσονται στις 
Περιφέρειες. Κατά πληροφορί-
ες, έχει ολοκληρωθεί η Β.Ι Φά-
ση της Διαγωνιστικής Διαδι-
κασίας και εκτιμάται ότι εντός 
του Β’ τριμήνου 2022, θα ζη-
τηθούν οι δεσμευτικές προ-
σφορές για τα δύο clusters. 
Το έργο διεκδικών οι ισχυροί 
του χώροι, δηλαδή τα σχήμα-
τα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ Παρα-
χωρήσεις, ΑΒΑΞ, Μυτιληναίος 
– ΑΤΕΣΕ ΑΕ, INTRAKAT. Ανα-

θέτουσα αρχή είναι η ΚΤΥΠ 
ΑΕ, εποπτευόμενος φορέας 
του υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών, αλλά κύριος 
του Έργου το Υπουργείο Κλι-
ματικής Κρίσης & Πολιτικής 
Προστασίας.

Σε φάση δημοπράτησης, 
βρίσκεται 1 κτηριακό έργο 
ΣΔΙΤ συνολικού εκτιμώμενου 
προϋπολογισμού 120 εκατ. 
ευρώ. Ο λόγος για την Κατα-
σκευή Δικαστικών Μεγάρων 
Κρήτης. Το έργο περιλαμβάνει 
την κατασκευή των Δικαστι-
κών Μεγάρων Ηρακλείου και 
Χανίων και την Ανακατασκευή 
του Δικαστικού Μεγάρου Ρε-
θύμνου. Αναθέτουσα Αρχή εί-
ναι η Γενική Γραμματεία Υπο-
δομών και Κύριος του Έργου 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης. 
Το έργο έχει εγκριθεί από τη 
ΔΕΣΔΙΤ (Διυπουργική Επιτρο-
πή ΣΔΙΤ) και θα δημοπρατηθεί 
μόλις επιλυθεί το ιδιοκτησιακό 
για τον χώρο που θα ανεγερθεί 
το Δικαστικό Μέγαρο Χανίων.

Τέλος, η Κατασκευή Δικα-
στικών Μεγάρων Κεντρικής 
Ελλάδας βρίσκεται σε φάση 
επαναπροσδιορισμού του φυ-
σικού αντικειμένου κατόπιν αι-
τήματος του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης. Τον Μάιο αναμένεται 
να περάσει η τροποποιημένη 
πρόταση υπαγωγής του έργου 
από τη Διυπουργική ΣΔΙΤ και 
εντός Ιουνίου να προκηρυχθεί 
η Α’ Φάση της Διαγωνιστικής 
Διαδικασίας. Αυτά βάσει πρό-
σφατης επικαροποίησης αν και 
επαναλαμβάνουμε ότι και σε 
αυτή την περίπτωση τα χρο-
νοδιαγράμματα είναι σχετικά. 
Το έργο περιλαμβάνει την κα-
τασκευή των Δικαστικών Με-
γάρων σε Λαμία, Βόλο και 
την ανακατασκευή των Δικα-
στικών Μεγάρων Καρδίτσας, 
Λάρισας και Τρικάλων, συνο-
λικού ύψους 70 εκατ. ευρώ. 
Αναθέτουσα Αρχή είναι η Γε-
νική Γραμματεία Υποδομών και 
κύριος του έργου το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης.

Ακόμη περιμένει το «ΟΚ» το νέο 
αστυνομικό μέγαρο Αλεξανδρούπολης…

ΓΙΑ ΤΌ ΕΡΓΌ ΕΧΕΙ ΥΠΌΒΛΗΘΕΙ 
ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΌΔΌΜΕΣ 
Α.Ε. ΠΡΌΤΑΣΗ ΥΠΑΓΏΓΗΣ ΣΤΌΝ 
ΚΑΤΑΛΌΓΌ ΕΡΓΏΝ ΣΔΙΤ ΚΑΙ… 
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΌΥ 
                               
Οι διαγωνισμοί ΣΔΙΤ ενδέχεται να 
επηρεαστούν από τη ραγδαία άνοδο του 
κόστους των υλικών αλλά και το σχετικό 
«πάγωμα» των διαδικασιών

Θλίψη επικρατεί στην Περιφέρεια 
ΑΜΘ, μετά τον ξαφνικό θάνατο του 
Κώστα Κινατζίδη, από τη Δράμα, ο 
οποίος είχε διατελέσει περιφερειακός 
σύμβουλος και Αντιπεριφερειάρχης 
Αγροτικής Οικονομίας.

Στο μηνυμά του ο Περιφερειάρχης 
Χρήστος Μέτιος αναφέρει:

«Είμαι συντετριμμένος από τον 

απροσδόκητο χαμό του Κώστα Κινα-
τζίδη, πρώην περιφερειακού συμβού-
λου Δράμας και Αντιπεριφερειάρχη 
Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέ-
ρειάς μας. Ο Κώστας υπήρξε από 
τους πιο στενούς μου συνεργάτες 
και δώσαμε μαζί αγώνες δύσκολους.  
Πάνω από όλα όμως ήταν φίλος μου. 
Ένας ειλικρινής και έμπιστος φίλος, 
που τον διέκρινε το θάρρος και η ανι-
διοτέλεια. Τον αποχαιρετώ με μεγά-
λη θλίψη. Ήταν νέος και είχε ακόμα 
πολλά να προσφέρει στον τόπο και 
στους δικούς του ανθρώπους. Κρίμα. 
Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οι-
κογένειά του και στους οικείους του».

Ο επικεφαλής της «Περιφερεια-
κής Σύνθεσης» Χριστόδουλος Τοψί-
δης αναφέρει:

«Εκφράζουμε τη θλίψη μας για 
τον αδόκητο χαμό του πρώην Αντι-
περιφερειάρχη Αγροτικής Οικονομί-
ας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
Κώστα Κινατζίδη από τη Δράμα, που 
έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή μόλις 
στα 56 του χρόνια. Θερμά συλλυπη-
τήρια στην οικογένεια του, τους συγ-
γενείς και τους φίλους και στους συ-
νοδοιπόρους του στην πολιτική του 
σταδιοδρομία που είχε ξεκινήσει από 
το 2010».

«Έφυγε» ξαφνικά 
ο Κώστας Κινατζίδης
Είχε διατελέσει 
Αντιπεριφερειάρχης 
Αγροτικής Οικονομίας 
ΑΜΘ

Κι άλλη υπομονή θα χρειαστεί να κάνουν οι αστυνομικοί της 
Αλεξανδρούπολης, αφού το νέο αστυνομικό μέγαρο, που θα 
δημοπρατούνταν αρχές του έτους, βρίσκεται ακόμη υπό συζήτηση  



Η ΓΝΩΜΗ
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Σε ένα χειμώνα με τους περι-
ορισμούς της πανδημίας η ΚΛΑ 
όχι μόνο δεν ανέστειλε τη λει-
τουργία της, αλλά αποτέλεσε 
την ασφαλή επιλογή ψυχαγω-
γίας για τα μέλη και τους φί-
λους της!

Προέβαλε 34 ταινίες, 19 
ταινίες χωρίς εισιτήριο, συνερ-
γάστηκε με πολιτιστικούς και 

φιλανθρωπικούς φορείς της 
πόλης, προέβαλε 3 ταινίες για 
παιδιά και εφήβους, πραγμα-
τοποίησε 3 αφιερώματα στον 
ευρωπαϊκό κινηματογράφο, φι-
λοξένησε το 44ο φεστιβάλ ται-
νιών μικρού μήκους Δράμας και 
πραγματοποίησε με επιτυχία την 
προβολή του Daniel 16 με προ-
σκεκλημένο τον σκηνοθέτη Δη-

μήτρη Κουτσιαμπασάκο.

Τι έπεται;
Χάρη στη δική σας συμμετο-

χή στο (+σύν) με την ΚΛΑ αξιο-
λογούμε τις προτάσεις σας για 
το πρόγραμμα των θερινών 
προβολών και σχεδιάζουμε δρά-
σεις υψηλής αισθητικής αξίας 
που θα ικανοποιήσουν όλους 

μας, μικρούς και μεγάλους!
Προσπαθούμε να "χωρέσου-

με" σε ένα καλοκαίρι όσα μας 
έλειψαν το χειμώνα και θα το 
καταφέρουμε μαζί σας!

Αυτό το καλοκαίρι δε σας 
ζητάμε απλώς να μείνετε μαζί 
μας...σας ζητάμε να μας ακο-
λουθήσετε!

Η πανδημία δεν σταμάτησε τη δράση της 
Κινηματογραφικής Λέσχης Αλεξανδρούπολης

ΑΠΌΛΌΓΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ 
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ      

Δράσεις υψηλής αισθητικής αξίας αυτό 
το καλοκαίρι 

Το πρόγραμμα επετειακών εκδη-
λώσεων για τη συμπλήρωση 102 
ετών από την απελευθέρωση της 
Κομοτηνής κυκλοφόρησε η ΔΚΕΠ-
ΠΑΚ.  Οι εκδηλώσεις ξεκινούν τη 
Δευτέρα 2 Μαΐου κι ολοκληρώνο-
νται την Τετάρτη 18 Μαΐου.

Το πρόγραμμα συνοπτικά:
Δευτέρα 2 Μαΐου
8 μ.μ., Στους δρόμους της πόλης , 
από Καπναποθήκη έως την πλατεία
Πατινάδα από γκαϊτατζήδες του 
Εργαστηρίου της Στέγης Παράδο-
σης και Λαογραφίας «Φιλοτέχνες»

Τρίτη 3 Μαΐου
8.30 μ.μ., Πολιτιστική Κίνηση
Ο Μικρός Διάκοσμος, παρουσιά-
ζει την παράσταση «Μινώταυρος»
 
Τετάρτη 4 Μαΐου
-6.30 μ.μ., Τσανάκλειος,
«"Εξαπατώντας τον χρόνο" με τη 
λογοτεχνία του Αναστάση Βιστω-
νίτη»
Για το έργο του Αναστάση Βιστω-
νίτη συζητούν: ο συγγραφέας, η 
Τιτίκα Δημητρούλια (Καθηγήτρια 
Θεωρίας και Πράξης της Μετά-
φρασης στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσ-
σας και Φιλολογίας ΑΠΘ) και η 
Κατερίνα Σχοινά (Φιλόλογος, Υπεύ-
θυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων 
ΔΔΕ Ροδόπης).
 -8.30 μ.μ., Πολιτιστική Κίνηση Ρο-
δόπης
Συναυλία με την 14μελή Big Band 
“Allegro” υπό τη διεύθυνση του Νί-
κου Ιερώνυμου.
Γνωστές μελωδίες από τον κινη-
ματογράφο και τη τζαζ. 

Πέμπτη 5 Μαΐου
-6.30 μ.μ., Τσανάκλειος
«Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή 

στη Σμύρνη παραμονές της Μικρα-
σιατικής Καταστροφής. Ένα χρή-
σιμο μάθημα Ιστορίας μέσω του 
Μουσείου».
 -9 μ.μ. Πλατεία Ειρήνης
Συναυλία με το συγκρότημα 
Endless stream
 
Παρασκευή 6 Μαΐου
-10 π.μ., πλατεία Ειρήνης
1ο GREEN FEST: Φεστιβάλ με οι-
κολογικές ευαισθησίες
 -7 μ.μ., Ίδρυμα Παπανικολάου
Πανηγυρική έναρξη Συνεδρίου για 
τα 100 χρόνια Ελεύθερης Κομοτη-
νής Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, "Η 
είσοδος του Ελληνικού στρατού 
στη Θράκη και η ενσωμάτωση της 
περιοχής στην Ελλάδα" 
 -8.30 μ.μ., ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής 
Το Θεατρικό εργαστήρι της Μυρσί-
νης Λατζουράκη «Επί σκηνής» πα-
ρουσιάζει την παράσταση «Πτήση 
1702 08, Κόσοβο»
-9.00 μ.μ., Θερινό Θέατρο Κομο-
τηνής
Συναυλία – Αφιέρωμα στον Μίκη 
Θεοδωράκη με τον Γιάννη Κάλ-
λαρη «Στου ονείρου το μπαλκόνι»
 
Σάββατο 7 Μαΐου
-09.30 - Ίδρυμα Παπανικολάου: 
Συνέδριο 100 χρόνια Ελευθερίας
-8.00  μ.μ. Πλατεία Ειρήνης
Χορευτικά συγκροτήματα - Συνο-
δεύει το συγκρότημα «Θρακόμελο»
  -8 .30 μ.μ., ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής
Το Θεατρικό εργαστήρι της Μυρσί-
νης Λατζουράκη «Επί σκηνής» πα-
ρουσιάζει την παράσταση «Πτήση 
1702 08, Κόσοβο»
-9.00 μ.μ., Πολιτιστική Κίνηση
Η Χορωδία «Εύμολπος» υπό τη δι-
εύθυνση του κ. Σάκη Βαργεμετζί-
δη σε ένα πρόγραμμα με γνωστά 
χορωδιακά τραγούδια.

Κυριακή 8 Μαΐου
-09:00π.μ. Στο Ηρώο (Σπαθί)
Το Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντι-
σμού exagono του Δήμου Κομο-
τηνής, σε συνεργασία με τον Ορει-

βατικό Σύλλογο Κομοτηνής και την 
Πανελλήνια Ένωση Δασοπόνων 
και Διαχειριστών Φυσικού Περι-
βάλλοντος , προγραμματίζουν εκ-
παιδευτική πεζοπορία στα όμορφα 
και γραφικά μονοπάτια στις περι-
οχές Νυμφαία, Παρχάρια, Νερό-
μυλοι.  .
-11 π.μ., προαύλιο Ι.Ν. Ευαγγελι-
σμού της Θεοτόκου
Η Στέγη Πολιτισμού, Παράδοσης 
και Λαογραφίας «Φιλοτέχνες» 
γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα 
Χορού
-11:30 | Ιερός Μητροπολιτικός 
Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
| Αγώνας δρόμου “Μαθητεύσατε 
πάντα τα έθνη – Το μονοπάτι της 
Παναγίας 
-8.30 μ.μ., ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής
Το Θεατρικό εργαστήρι της Μυρσί-
νης Λατζουράκη «Επί σκηνής» πα-
ρουσιάζει την παράσταση «Πτήση 
1702 08, Κόσοβο»

Δευτέρα 9 Μαΐου
-6 μ.μ., Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Πανδρόσου
Το Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντι-
σμού exagono του Δήμου Κομοτη-
νής, σε συνεργασία με την Οικολο-
γική Ομάδα Ροδόπης, την grO2be 
και την ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ, προγραμ-
ματίζουν ανοιχτό διάλογο με τίτ-
λο «Για την Φύση-About Nature» 
6 μ.μ., Ίδρυμα Παπανικολάου, 
Εγκαίνια έκθεσης Θρακών καλ-

λιτεχνών Η έκθεση θα διαρκέσει 
έως 14 Μαΐου.
-6.30 μ.μ., πλατεία Ειρήνης, Ενη-
μερωτική δράση από το ΚΕΘΕΑ 
«Κιβωτός» Θράκης
-6.30 μ.μ., Τσανάκλειος, Αφιέρω-
μα στους Ηπειρώτες δημάρχους 
της Κομοτηνής
-8.30 μ.μ., πλατεία Ειρήνης, Συναυ-
λία Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου 
Κομοτηνής 
Αφιέρωμα στη Σμύρνη με το Μάνο 
Κουτσαγγελίδη

Τρίτη 10 Μαΐου
10:00π.μ. Λαχανόκηποι Κομοτη-
νής (ΟΑΕΔ)
Το Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντι-
σμού exagono του Δήμου Κομοτη-
νής, σε συνεργασία με την Οργά-
νωση ΓΗ, τους Σπορίτες Ροδόπης 
και την στήριξη περιβαλλοντικών 
φορέων της πόλης μας, προγραμ-
ματίζουν βιωματική δράση  με τίτ-
λο “Από το χωράφι στο πιάτο με 
βιώσιμο τρόπο”, για μαθητές από 
το Γυμνάσιο Νέας Καλλίστης, το 1ο 
Γυμνάσιο Κομοτηνής  και το  Μ/ΚΟ 
Γυμνάσιο Λύκειο Κομοτηνής 
 -7.30 μ.μ., Βυζαντινό κάστρο Κο-
μοτηνής, Παρουσίαση μυθιστο-
ρήματος "Θράσσα. Η μάγισσα της 
Θράκης" της Νάγιας Δαλακούρα σε 
συνεργασία με τις εκδόσεις ΚΛΕΙ-
ΔΑΡΙΘΜΟΣ και το 
-8.30 μ.μ., πλατεία Ειρήνης, Συναυ-
λία παραδοσιακού τραγουδιού με 

τον Θεοδόση Αμπατζιάνη
 
Τετάρτη 11 Μαΐου
-6.00 μ.μ. Καπναποθήκη, Ετήσια 
έκθεση φωτογραφίας της Φωτο-
γραφικής Ομάδας Κομοτηνής
-7 μ.μ., Ίδρυμα Παπανικολάου, Πα-
νηγυρική συμφωνία  Βυζαντινής 
Μουσικής επί της 102ας Επετεί-
ου της απελευθερώσεως της Κο-
μοτηνής. Σύλλογος Φίλων Βυζα-
ντινής Μουσικής Μητροπόλεως 
Μαρωνείας
-8.30μ.μ., ΡΕΞ, Συναυλία με τη 
Ζωή Τηγανούρια και τον Μιχάλη 
Σουρβίνο
 
Πέμπτη 12 Μαΐου
-6.30 μ.μ., Τσανάκλειος, Βιβλιοπα-
ρουσίαση για «Τα πρωτοβρόχια» 
του Σπύρου Κιοσσέ.
 -7 μ.μ., πλατεία Ειρήνης, Ενημε-
ρωτική δράση από το ΚΕΘΕΑ «Κι-
βωτός» Θράκης
-7.30 μ.μ., Ίδρυμα Παπανικολάου. 
«1922 -2022: 100 χρόνια από τη 
Μικρασιατική καταστροφή».
Ομιλία του κ. Νικόλαου Ιντζεσί-
λογλου, Ομότιμου καθηγητή στον 
τομέα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και 
Κοινωνιολογίας του Δικαίου.
-9.00 μ.μ., πλατεία Ειρήνης, Συναυ-
λία με  την Ελευθερία Αρβανιτάκη  

Παρασκευή 13 Μαΐου
-10:30 | Ηρώο, Επίσημη έπαρση 
της ιστορικής σημαίας της πόλης 
από τον Δήμαρχο Κομοτηνής, Ιω-
άννη Γκαράνη
-19.00 | Ιερός Μητροπολιτικός 
Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Κομοτηνής
Υποδοχή της ιερής εικόνας της Θε-
ομήτορος της ιεράς μονής Πανα-
γίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος.
-8 μ.μ. Πλατεία Ειρήνης. Χορευ-
τικά συγκροτήματα Συνοδεύει το 
συγκρότημα «Ορφέας»
 -9.00 μ.μ., Ίδρυμα Παπανικολάου, 
Επίσημη ομιλία για την επέτειο των 
Ελευθερίων
«Η Θράκη ως πεδίο ιστορικής 

έρευνας και εκπαίδευσης: σύγ-
χρονες τάσεις, νέες προκλήσεις»
Άγγελος Παληκίδης, Αναπληρωτής 
Καθηγητής Διδακτικής της Ιστορί-
ας, Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας, 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σάββατο 14 Μαΐου
- 07:00-13:00 | Ιερός Καθεδρικός 
Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
Κομοτηνής 
Κατάθεση στεφάνων | Ηρώο
Παρέλαση  
-8 π.μ. Πλατεία Ειρήνης, 2ο Brevert 
Ελευθέρια Θράκης 2022
-8 μ.μ. Πλατεία Ειρήνης, Χορευ-
τικά συγκροτήματα Συνοδεύει το 
συγκρότημα «Λαλητάδες της Ρο-
δόπης»
 
Κυριακή 15 Μαΐου
-11 π.μ., δυτική είσοδος Πανθρα-
κικού Σταδίου, Ο Ιππικός Όμιλος 
Κομοτηνής, σας περιμένει με τους 
τετράποδους φίλους του, σε μία 
συνάντηση γνωριμίας με το άλο-
γο και τον Σύλλογο
-9.00 μ.μ., πλατεία Ειρήνης, Συναυ-
λία με τη Γεωργία Νταγάκη 

Δευτέρα 16 Μαΐου
7.30 μ.μ., Λαογραφικό Μουσείο 
Κομοτηνής, Εκδήλωση για την 
Ημέρα των Μουσείων
 

Τρίτη 17 Μαΐου
9.00 μ.μ., πλατεία Ειρήνης 
Συναυλία με το συγκρότημα 
«Όπως παλιά».
Τραγουδούν:  Σταύρος Παυλίδης 
και  Πόλυ Λακάκη Παίζουν οι μου-
σικοί: Τάσος Λύρατζης. Χάρης Λύ-
ρατζης Γιάννης Σαβουλίδης Νίκος 
Μεραχτσάκης Γιάννης Κουλαου-
ζίδης  

Τετάρτη 18 Μαΐου
7.30 μ.μ., από πλατεία έως Λέσχη, 
Αναβίωση καντάδας στους δρό-
μους της Πόλης και γύρω από τη 
Λέσχη Κομοτηναίων

Δήμος Κομοτηνής: Το πρόγραμμα των Ελευθερίων 2022
Στις 12/5 η συναυλία 
της Ελευθερίας 
Αρβανιτάκη

Photo credit @loveforwed @alexandros_parotidis
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«Σχετική κινητικότητα» κα-
ταγράφηκε στον τουρισμό της 
Θράκης την περίοδο του Πά-
σχα, σύμφωνα με τον πρόεδρο 
του Συνδέσμου Ξενοδόχων 
Απόστολο Παλακίδη. Μιλώ-
ντας στο ράδιο Χρόνος 87.5fm 
και τον Δήμο Μπακιρτζάκη, ζή-
τησε να βλέπουμε το ποτήρι... 
μισογεμάτο, επιχειρηματολο-
γώντας στη βάση του ότι οι 
περισσότεροι περιορισμοί που 
επέβαλε ο κορωνοϊός άρθηκαν, 
άρα πλέον υπάρχει συγκρατη-
μένη αισιοδοξία για τον ελλη-
νικό τουρισμό, αλλά και βάσι-
μες ενδείξεις πως φέτος θα 
κινηθεί σε πολύ καλό επίπεδο.

Η κίνηση το Πάσχα ήταν μία 
«πρόβα τζενεράλε» για το ερ-
χόμενο καλοκαίρι, είπε ο πρό-
εδρος, καταγράφοντας την πε-
ποίθηση πως Έλληνες -αλλά 
και Βαλκάνιοι- παρά τα στενά 
οικονομικά των περισσοτέρων, 
έχουν όρεξη να ταξιδέψουν, δι-
ότι το στερήθηκαν δύο χρόνια.

Κίνηση αναμένεται και τις 
επόμενες ημέρες στη Θράκη, 
λόγω της εορτής του Ραμα-
ζανιού, που θα φέρει κόσμο 
κυρίως σε Αλεξανδρούπολη, 
αλλά και Ξάνθη και Κομοτηνή. 

Όπως είπε ο κος Παλακίδης, ο 
Σύνδεσμος προσπαθεί να προ-
σελκύσει Τούρκους τουρίστες 
και σε Ξάνθη-Κομοτηνή. Προς 
αυτό τον σκοπό διοργανώθηκε 
ταξίδι πριν μερικές ημέρες με-
γάλου γκρουπ από την Τουρ-
κία στους δύο αυτούς προο-
ρισμούς.

«Φροντίσαμε να επισκε-
φτούν Κομοτηνή και Ξάνθη, 
γιατί πιστεύω ότι μπορούν να 
έρθουν τουρίστες σε αυτές τις 
πόλεις, γιατί έχει η καθεμία το 
δικό της χαρακτήρα και ταυτό-
τητα. Απλώς επειδή η Αλεξαν-
δρούπολη είναι μπροστά στη 
θάλασσα κι έχει καλοκαιρινό 
χαρακτήρα, τραβάει περισσό-
τερο κόσμο το καλοκαίρι. Αλ-
λά κάθε πόλη έχει τον δικό της 
χαρακτήρα κι αυτό πρέπει να 
δείξουμε προς τα έξω, ότι η 
Θράκη μας είναι μία περιοχή 
που συνδυάζει πολλές τουρι-
στικές ταυτότητες και μπορεί 
να τραβήξει όλα τα γούστα. 
Αυτό πρέπει ν’ αναδείξουμε», 
δήλωσε αναλυτικά.

Ως προς τους τουρίστες 
που αναμένεται να προσελκύ-
σει φέτος η Περιφέρεια ΑΜΘ 
-εκτός από Έλληνες- Σέρβοι, 

Ρουμάνοι, Βούλγαροι αλλά και 
Τούρκοι αναμένονται το κα-
λοκαίρι σε διάφορες περιοχές 
της ΠΑΜΘ.

Να πιάσουν τόπο τα 
χρήματα

Μιλώντας γενικότερα για 
τη Θράκη ως τουριστικό προ-
ορισμό, ο Απόστολος Παλακί-
δης ανέδειξε πως κάθε σημείο 
της έχει κάτι διαφορετικό να 
προσφέρει στον ταξιδιώτη. Συ-
νολικά, η Θράκη προσφέρεται 
για τουρισμό όλο τον χρόνο, κι 
αυτός είναι ο τελικός στόχος 
σύμφωνα με τον πρόεδρο του 
Συνδέσμου Ξενοδόχων.

Την ίδια ώρα, λόγω των αλ-
λαγών που επέφερε στις ζωές 
μας η πανδημία «παρουσιάζε-
ται μία ευκαιρία να επανατοπο-
θετηθεί η Περιφέρειά μας στον 
ταξιδιωτικό χάρτη», είπε κι εδώ 
ζήτησε από την πολιτική ηγε-
σία της ΠΑΜΘ να αξιοποιήσει 
με τον καλύτερο δυνατό τρό-
πο τα 2εκ€ που «ρίχνει» στην 
τουριστική προώθηση της πε-
ριοχής μέσω ΕΣΠΑ. Προς αυ-
τό τον σκοπό ο Σύνδεσμος εί-
χε πρόσφατα σύσκεψη με τον 
εντεταλμένο περιφερειακό 
σύμβουλο Τουρισμό Θανάση 
Τσώνη.

«Η Θράκη έχει ένα πολυσχι-
δές τουριστικό προϊόν», είπε 
και ζήτησε από την ΠΑΜΘ να 
δράσει με τέτοιο τρόπο ώστε 
από τη μία «να μην χαθεί ού-
τε ένα ευρώ» από τα 2εκ. του 
τουρισμού κι από την άλλη να 
υπάρξουν μετρήσιμα αποτελέ-
σματα ώστε πάνω σε αυτή την 
προβολή να γίνουν κι οι μελ-
λοντικές τουριστικές ενέργειες.

Σύγχρονο τουριστικό 
ψηφιακό οδηγό ετοιμάζει 
ο Εμπορικός Σύλλογος 
Αλεξανδρούπολης 

Ένας σύγχρονος τουριστι-
κός ψηφιακός οδηγός ετοιμά-

ζεται μέσα από την εκπόνηση 
έργου που υλοποιεί ο Εμπο-
ρικός σύλλογος Αλεξανδρού-
πολης, μαζί με το Μεσογειακό 
Εκπαιδευτικό Κέντρο Α.Ε στα 
πλαίσια των ΣΒΑΑ του  Δή-
μου Αλεξανδρούπολης, αφού 
αποτελεί τον μεγαλύτερο εταί-
ρο του.

Αυτό ανακοίνωσε μιλώντας 
στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ανα-
φερόμενος στην  απολογιστι-
κή ημερίδα που διοργανώθηκε  
για την παρουσίαση του έργου: 
«Κατάρτιση εργαζομένων για 
την ανάπτυξη της τουριστικής 
συνείδησης», ο πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου, Βασίλης 
Κασαπίδης.

«Πρόκειται για έναν οδηγό 
με το βλέμμα στραμμένο στο 
μέλλον, που θα απευθύνεται 
σε κάθε επισκέπτη αλλά και 
κάτοικο της περιοχής, ώστε  να 
υπάρχει μια επικοινωνία με τον 

Δήμο της πόλης και κατ’  επέ-
κταση μια ενημέρωση για το 
γίνεται και τι μπορούν να συ-
ναντήσουν και να επωφελη-
θούν από την παραμονή τους 
στην Αλεξανδρούπολη», τόνισε 
χαρακτηριστικά, εκφράζοντας 
την ικανοποίηση του για την 
ολοκλήρωση του ενός έργου 
και την εκτίμηση ότι τα άλλα 
δυο που είναι σε εξέλιξη θα 
ολοκληρωθούν στο τέλος της 
χρονιάς.

«Μετά από δυο δύσκολα 
χρόνια επαγγελματικά, εμπο-
ρικά και τουριστικά στην περιο-
χή μας λόγω πανδημίας, όπως 
ανέφερε χαρακτηριστικά, νομί-
ζω ότι είναι μια πολύ καλή ευ-
καιρία το φετινό καλοκαίρι να 
αναδείξει τις καλύτερες πτυχές 
της περιοχής μας».

Αναφορικά με το γεγονός 
αν η Αλεξανδρούπολη μπο-
ρεί να ανταποκριθεί σε πολύ 

υψηλές απαιτήσεις τουριστι-
κά, επισήμανε ότι είμαστε σε 
ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο 
παροχής υπηρεσιών αλλά και 
του προϊόντος που έχουμε να 
αναδείξουμε ως περιοχή αν 
και η απουσία περισσοτέρων 
κλινών είναι ένα ζήτημα ως 
προς την καλύτερη εξυπηρέ-
τηση των επισκεπτών.

Όπως άλλωστε διαπιστώ-
νεται η διενέργεια δυο συνε-
δρίων το καλοκαίρι φαίνεται 
πως θα δημιουργήσει πρόβλη-
μα στην διαθεσιμότητα κλινών 
το συγκεκριμένο διάστημα.

Παρ όλα  αυτά φαίνεται 
πως η εξέλιξη της Αλεξαν-
δρούπολης σε συνδυασμό με 
το νησί της Σαμοθράκης οδη-
γεί την περιοχή σε καλύτερες 
μέρες, δημιουργώντας ένα 
τουριστικό προϊόν που όλα 
δείχνουν πως θα ξεχωρίσει.

Μέτρια η τουριστική κίνηση 
στη Θράκη το φετινό Πάσχα

ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΕΠΌΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ, 
ΛΌΓΏ ΤΗΣ ΕΌΡΤΗΣ ΤΌΥ 
ΡΑΜΑΖΑΝΙΌΥ, ΠΌΥ ΘΑ 
ΦΕΡΕΙ ΚΌΣΜΌ ΚΥΡΙΏΣ ΣΕ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΌΥΠΌΛΗ, ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ ΞΑΝΘΗ ΚΑΙ ΚΌΜΌΤΗΝΗ     

Ένας σύγχρονος τουριστικός ψηφιακός 
οδηγός ετοιμάζεται από τον Εμπορικό 
Σύλλογο Αλεξανδρούπολης 

Χρονιά ισχυρής ανάκαμ-
ψης για τον ελληνικό τουρι-
σμό προμηνύεται το 2022, με 
τις κρατήσεις να δικαιώνουν 
τις αισιόδοξες προβλέψεις, 
καθώς κινούνται σε επίπεδα 
εφάμιλλα με εκείνα του 2019. 
Με βάση τα στοιχεία του Πα-
γκόσμιου Συμβουλίου Ταξι-
διών και Τουρισμού (WTTC-
World Travel & Tourism 
Council), η Ελλάδα συγκατα-
λέγεται στις ευρωπαϊκές χώ-
ρες για τις οποίες η ζήτηση 
προσεγγίζει τα προ πανδημίας 
νούμερα και παράλληλα βρί-
σκεται στην 11η θέση με τους 
πιο ανθεκτικούς τουριστικούς 

προορισμούς του 2022 πα-
γκοσμίως.

Για μία ακόμη χρονιά οι πε-
ριοχές στις οποίες κυριαρχεί 
το μοντέλο «ήλιος-θάλασσα», 
όπως η Καραϊβική και η Λατι-
νική Αμερική, πρωτοστατούν 
στις διεθνείς κρατήσεις, ενώ, 
σύμφωνα με τη ForwardKeys, 
η Κόστα Ρίκα, η Αρούμπα, η 
Δομινικανή Δημοκρατία και 
η Τζαμάικα βρίσκονται στην 
κορυφή της παγκόσμιας κα-
τάταξης των 20 προορισμών 
με τις καλύτερες επιδόσεις για 
το φετινό καλοκαίρι, δεδο-
μένου ότι οι κρατήσεις τους 
έχουν ήδη υπερβεί τα επίπε-
δα του 2019.

Ενδεικτική της έντονης ζή-
τησης για ευρωπαϊκούς προ-
ορισμούς είναι η άνοδος σε 
ποσοστό 350% στις διεθνείς 
αφίξεις που καταγράφηκε το 
α’ τρίμηνο του έτους σε σύ-

γκριση με το αντίστοιχο περσι-
νό διάστημα, που κυριαρχού-
σαν τα lockdown. Και μπορεί η 
σταδιακή ανάκαμψη του κλά-
δου να επιβραδύνθηκε σημα-
ντικά από την εμφάνιση της 
παραλλαγής Όμικρον, ωστό-
σο, τα μηνύματα για την κα-
λοκαιρινή σεζόν του 2022 εί-
ναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. 
Τα στοιχεία για το α’ και το β’ 
τρίμηνο του τρέχοντος έτους 
δείχνουν τριψήφια αύξηση για 
τις κρατήσεις εισερχόμενων 
πτήσεων ανά τον κόσμο σε 
σύγκριση με πέρυσι.

Μάλιστα, οι τουρίστες είναι 
διατεθειμένοι να δαπανήσουν 
μεγαλύτερα χρηματικά ποσά 
για τα ταξίδια και τις διακο-
πές τους μετά τη χαλάρωση 
των περιορισμών, με αυξη-
μένη ζήτηση να καταγράφε-
ται για premium αεροπορι-
κές θέσεις. Και φέτος, πάντως, 

οι κρατήσεις της τελευταίας 
στιγμής φαίνεται ότι θα έχουν 
την τιμητική τους.

«Κλειδί» οι Αμερικανοί
Σε αγορά-κλειδί για την 

επαναφορά των μεγεθών 
του ελληνικού τουρισμού 
στα προ πανδημίας επίπεδα 
αναδεικνύεται, την ίδια στιγ-
μή, η αμερικανική. Τα μηνύ-
ματα από την άλλη πλευρά 
του Ατλαντικού είναι, αν μη 
τι άλλο, ελπιδοφόρα για τη 
Γηραιά Ήπειρο, με την Ελλά-
δα να καταλαμβάνει την πέ-
μπτη θέση στην κατάταξη με 
τους δημοφιλέστερους προο-
ρισμούς των Αμερικανών για 
τη φετινή σεζόν, με βάση το 
Virtuoso, το μεγαλύτερο αμε-
ρικανικό δίκτυο συμβούλων 
πολυτελών ταξιδιών.

Μάλιστα, όπως αποδει-
κνύεται, η ζήτηση για διακο-

πές στην Ευρώπη είναι τόσο 
ισχυρή, που αποδυναμώνει 
ακόμη και τις ανησυχίες που 
έχει εγείρει ο πόλεμος στην 
Ουκρανία, καθώς 7 στους 10 
αγαπημένους προορισμούς 
των Αμερικανών για το κα-
λοκαίρι του 2022 (Ιούνιος-
Αύγουστος) βρίσκονται στη 
Γηραιά Ήπειρο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η 
Ιταλία, η Γαλλία, ο Καναδάς 
και η Ελλάδα συνθέτουν την 
πρώτη πεντάδα και έπονται 
το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπα-
νία, το Μεξικό, η Ιρλανδία και 
η Ελβετία.

Στο ίδιο μήκος κύματος 
κινούνται και τα ευρήματα 
έρευνας της Allianz Partners, 
με βάση τα οποία τα ταξίδια 
των Αμερικανών με προορι-
σμό κάποια ευρωπαϊκή χώ-
ρα ενδέχεται να αυξηθούν σε 
ποσοστό 600% σε σχέση με 

πέρυσι. Το Λονδίνο πρωτο-
στατεί στις προτιμήσεις των 
Αμερικανών, συγκεντρώνο-
ντας το 22% του συνόλου 
των κρατήσεων, με την Αθή-
να να καταλαμβάνει μία θέ-
ση στους 10 κορυφαίους ευ-
ρωπαϊκούς προορισμούς των 
Αμερικανών, επιβεβαιώνοντας 
για μία ακόμη φορά την έντο-
νη ζήτηση που διαπιστώνεται 
για την Ελλάδα. Πάντως, η 
ελληνική πρωτεύουσα έπεσε 
τρεις θέσεις σε σύγκριση με 
το 2021 και καταλαμβάνει την 
8η θέση στη φετινή κατάταξη.

Το Παρίσι, το Δουβλίνο, το 
Ρέικιαβικ, η Ρώμη, το Εδιμ-
βούργο, η Λισαβόνα, η Βαρκε-
λώνη και το Άμστερνταμ συ-
μπληρώνουν τη λίστα με τις 
πόλεις οι οποίες βρίσκονται 
στο επίκεντρο του ταξιδιωτι-
κού ενδιαφέροντος των Αμε-
ρικανών για το καλοκαίρι.

Τουρισμός: Σε επίπεδα 2019 οι κρατήσεις για Ελλάδα
Τι δείχνουν τα 
στοιχεία του WTTC 
για το καλοκαίρι 
του 2022

Αισιοδοξία ότι τόσο 
Έλληνες, όσο και 
ξένοι επισκέπτες, θα 
επιλέξουν φέτος το 
καλοκαίρι τη Θράκη και 
την Αλεξανδρούπολη 
για τις διακοπές τους 
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ΑΔΑ:6742ΟΡΝΗ-ΓΓ9
ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                            Αλεξανδρούπολη 20-04-2022
ΥΔΡΕΥΣΗΣ   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                           Αρ. Πρωτ.: 1942
ΔΗΜΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΧΤΟY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό κάτω των 
ορίων για την εκτέλεση του έργου: «Αποκαταστάσεις Διαρροών Αγωγών Διανομής Δ.Ε. Φερών 2022», εκτιμώμε-
νης συνολικής αξίας 68.000,00 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016. 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Α) Αντικείμενο ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 59.000,00 € (με Γ.Ε. + Ο.Ε. + Απρόβλεπτα).
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 9.000,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 153 του 

ν. 4412/2016.
1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμ-

βασης στον ειδικό, δημόσιο, προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr 
καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.deyaalex.gr).

2. Αρμόδιος για πληροφορίες, κ. Αρμουτίδης Παναγιώτης, τηλ. 2551084964, FAX επικοινωνίας 
2551031398.

3. Κωδικός CPV 45332200-5
4. Τόπος εκτέλεσης έργου: Το έργο θα εκτελεστεί στη Δ.Ε. Φερών (Οικισμοί: Φέρες – Δορίσκος – Μο-

ναστηράκι – Καβησός κ.λ.π.).
5. Τίτλος έργου: «Αποκαταστάσεις Διαρροών Αγωγών Διανομής Δ.Ε. Φερών 2022».
Οι εργασίες κατασκευής του έργου θεωρούνται ότι αρχίζουν από την ημέρα ανάρτησης της σύμβασης στο 

διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ. Ο χρόνος απόκρισης θα πρέπει να είναι μικρότερος των 30 λεπτών. Επιπλέ-
ον, δεν αποζημιώνεται χωριστά η μεταφορά και ο χρόνος μεταφοράς των μηχανημάτων στον τόπο του έργου.

Διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται για ένα ενιαίο έργο, αλλά για εργασίες διάσπαρτες στους οικισμούς της Δ.Ε. 
Φερών, που η εντολή εκτέλεσής τους, θα δίνεται ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές παρουσι-
άζονται κάθε φορά.

6. Σύντομη Περιγραφή: Οι εργασίες που προβλέπονται είναι η άμεση διακοπή του νερού στο σημείο της 
επέμβασης, η εκσκαφή με ασφαλή μέτρα προστασίας και εργοταξιακής σήμανσης, η απομάκρυνση των προϊό-
ντων εκσκαφών, η επιδιόρθωση της βλάβης, η επαναλειτουργία του δικτύου ύδρευσης, η επίχωση με κατάλληλα 
υλικά λατομείου και η πλήρης επαναφορά του σημείου της βλάβης στην πρότερη  κατάσταση.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, τις οδηγίες και της εντολής της Τεχνικής 
Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

7. Διάρκεια της Σύμβασης: Η συνολική Προθεσμία περάτωσης του έργου θα είναι δώδεκα (12) μήνες, 
από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ.

8. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται 
στις κατηγορίες έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή Η/Μ, ανεξάρτητα από την έδρα τους, έχουν την δυνατότητα ανάληψης έρ-
γων αντίστοιχου προϋπολογισμού και είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμ-

βαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προ-
σαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει δι-
μερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης.  
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των 

παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 (χρήση 305) του Ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί 
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φο-
ρολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

9. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, 
που ανέρχεται στο ποσό των Χιλίων Εκατόν Ογδόντα (1.180,00 €) ευρώ.

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

10. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α 
του Ν.4412/2016.

11. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 
της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: www.promitheus.gov.gr

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑ-
ΤΟΣ ΕΔΑΦΙ-
ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ-
ΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡ-
ΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.ΗΔ.ΗΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟ-
ΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣ-
ΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙ-
ΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟ-
ΡΩΝ

188521 20-04-2022
Ώρα: 14:00

20-04-2022
Ώρα: 14:00

06-05-2022
Ώρα: 13:00

12-05-2022
Ώρα: 11:00 π.μ.

12. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Α. από τον Κ.Α. 15.02.1793, του προϋπολο-
γισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α. για τα έτη 2022 και 2023. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

13. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.
14. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δέκα (10) μήνες.
15. Προσφυγές: Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 της Διακήρυξης.
16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
17. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
Μιχαηλίδης Χαράλαμπος

ΑΔΑ:62ΙΠΟΡΝΗ-ΡΡΧ                     
 Αλεξανδρούπολη 20-04-2022

        Αρ. Πρωτ.: 1941

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                      
ΥΔΡΕΥΣΗΣ   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                                                                
ΔΗΜΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΧΤΟY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό κάτω των 
ορίων για την εκτέλεση του έργου: «Επεκτάσεις – Συντηρήσεις Αγωγών Διανομής Δ.Ε. Τραϊανούπολης 2022», 
εκτιμώμενης συνολικής αξίας 60.000,00 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το 
Ν.4412/2016. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Α) Αντικείμενο ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 52.000,00 € (με Γ.Ε. + Ο.Ε. + Απρόβλεπτα).
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 8.000,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 153 του 

ν. 4412/2016.
1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμ-

βασης στον ειδικό, δημόσιο, προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr 
καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.deyaalex.gr).

2. Αρμόδιος για πληροφορίες, κ. Αρμουτίδης Παναγιώτης, τηλ. 2551084964, FAX επικοινωνίας 
2551031398.

3. Κωδικός CPV 45332200-5
4. Τόπος εκτέλεσης έργου: Το έργο θα εκτελεστεί στη Δ.Ε. Τραϊανούπολης (Οικισμοί: Λουτρών – Άνθει-

ας – Αρίστεινου – Αετοχωρίου – Νίψας – Δωρικού – Πεύκων κ.λ.π.).
5. Τίτλος έργου: «Επεκτάσεις – Συντηρήσεις Αγωγών Διανομής Δ.Ε. Τραϊανούπολης 2022».
Οι εργασίες κατασκευής του έργου θεωρούνται ότι αρχίζουν από την ημέρα ανάρτησης της σύμβασης στο 

διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ. Ο χρόνος απόκρισης θα πρέπει να είναι μικρότερος των 30 λεπτών. Επιπλέ-
ον, δεν αποζημιώνεται χωριστά η μεταφορά και ο χρόνος μεταφοράς των μηχανημάτων στον τόπο του έργου.

Διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται για ένα ενιαίο έργο, αλλά για εργασίες διάσπαρτες στους οικισμούς της Δ.Ε. 
Τραϊανούπολης, που η εντολή εκτέλεσής τους, θα δίνεται ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές 
παρουσιάζονται κάθε φορά.

6. Σύντομη Περιγραφή: Οι εργασίες που προβλέπονται είναι η άμεση διακοπή του νερού στο σημείο της 
επέμβασης, η εκσκαφή με ασφαλή μέτρα προστασίας και εργοταξιακής σήμανσης, η απομάκρυνση των προϊό-
ντων εκσκαφών, η επιδιόρθωση της βλάβης, η επαναλειτουργία του δικτύου ύδρευσης, η επίχωση με κατάλληλα 
υλικά λατομείου και η πλήρης επαναφορά του σημείου της βλάβης στην πρότερη  κατάσταση.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, τις οδηγίες και της εντολής της Τεχνικής 
Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

7. Διάρκεια της Σύμβασης: Η συνολική Προθεσμία περάτωσης του έργου θα είναι δώδεκα (12) μήνες, 
από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ.

8. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται 
στις κατηγορίες έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή Η/Μ, ανεξάρτητα από την έδρα τους, έχουν την δυνατότητα ανάληψης έρ-
γων αντίστοιχου προϋπολογισμού και είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμ-

βαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προ-
σαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει δι-
μερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης.  
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των 

παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 (χρήση 305) του Ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί 
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορο-
λογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

9. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, 
που ανέρχεται στο ποσό των Χιλίων Σαράντα (1.040,00 €) ευρώ.

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

10. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α 
του Ν.4412/2016.

11. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 
της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: www.promitheus.gov.gr

Α/Α 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΔΑΦΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ Ε.Σ.ΗΔ.ΗΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

188536 20-04-2022
Ώρα: 14:00

20-04-2022
Ώρα: 14:00

06-05-2022
Ώρα: 13:00

12-05-2022
Ώρα: 10:00 π.μ.

12. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Α. από τον Κ.Α. 15.02.1794, του προϋπολο-
γισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α. για τα έτη 2022 και 2023. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

13. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.
14. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δέκα (10) μήνες.
15. Προσφυγές: Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 της Διακήρυξης.
16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
17. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
Μιχαηλίδης Χαράλαμπος

www.gnomionline.grwww.gnomionline.gr
Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Με μια μεγάλη εκδήλωση συμβο-
λικού χαρακτήρα, η Gastrade, αύριο 
Τρίτη 3 Μαΐου, δίνει την επίσημη εκ-
κίνηση για το μεγάλο έργο του LNG 
TERMINAL (FSRU) Αλεξανδρούπο-
λης. Στην εκδήλωση, που θα πραγμα-
τοποιηθεί στην Αποθήκη του Τελω-
νείου (εντός του λιμένα) στις 12 το 
μεσημέρι, θα παραστούν oι Πρωθυ-
πουργοί Ελλάδας Κυριάκος Μητσο-
τάκης, Βουλγαρίας Κίρλι Πέτκοφ, Β. 
Μακεδονίας Ντίμιταρ Κοβάτσεφσκι, 
ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου Σαρλ Μισέλ, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας της Σερβίας Αλεξάνταρ 
Βούτσιτς, ο αμερικανός Πρέσβης και 
-εκτός απροόπτου- επόμενος υφυ-
πουργός Ενεργειακών Θεμάτων στην 
κυβέρνηση Μπάιντεν Τζέφρι Πάιατ 
και πολλοί ακόμη εκλεκτοί προσκε-
κλημένοι.  

Η υποδομή χαρακτηρίζεται στρα-
τηγικής σημασίας για την ενεργεια-
κή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση 
των πηγών προμήθειας φυσικού αε-
ρίου όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά 
και για τα υπόλοιπα βαλκανικά κρά-
τη. Εν μέσω των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει η Ε.Ε. μετά τη ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία και την ενερ-
γειακή κρίση το FSRU της Gastrade 
έρχεται να παρέχει νέο διάδρομο με-
ταφοράς φυσικού αερίου προς Ελ-
λάδα και Βουλγαρία σε πρώτη φάση 
και στη συνέχεια και σε Ρουμανία και 
Β. Μακεδονία συμβάλλοντας στην 
απεξάρτηση από το ρωσικό ορυκτό 
καύσιμο.

Η εκπροσώπηση κορυφής των τρι-
ών βαλκανικών χωρών καταδεικνύει 
τη στρατηγική σημασία του FSRU για 
τη διαφοροποίηση των πηγών προ-

μήθειας και την απεξάρ-
τησή τους από το ρωσικό 
αέριο. Σύμφωνα μάλιστα 
με πληροφορίες, δεκάδες 
εταιρείες από τις γειτονι-
κές χώρες σπεύδουν να 
κλείσουν χωρητικότητα στον σταθμό 
που έχει προγραμματιστεί να λειτουρ-
γήσει το 2023, όπως και παραγωγοί 
φυσικού αερίου που ενδιαφέρονται 
να πουλήσουν αέριο στα Βαλκάνια.

Με την ολοκλήρωση της υποδο-
μής, η νέα μονάδα θα μπορεί να με-
ταφέρει 5,5 δισ. κ.μ. LNG προς την 
περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. «Τους τε-
λευταίους μήνες που ξέσπασε ο πό-
λεμος βλέπουμε μια τεράστια νέα ζή-
τηση για κλείσιμο δυναμικότητας στην 
Αλεξανδρούπολη» δήλωνε προ ημε-
ρών από το συνέδριο των Δελφών, 
ο επικεφαλής της Gastrade κ. Κων-
σταντίνος Σιφναίος. Όπως ανέφερε, 
η εταιρεία βλέπει να εξαντλείται πολύ 
γρήγορα η διαθέσιμη δυναμικότητα, 
τονίζοντας την ανάγκη να αναπτυχθεί 
η δια-συνδεσιμότητα με τις άλλες 
αγορές και ο διάδρομος προς βορρά 
ώστε να καλυφθούν και χώρες -εκτός 
από την ΝΑ Ευρώπη- όπως η Μολ-
δαβία, αλλά και η Ουκρανία.

Τα στελέχη της Gastrade υποστη-
ρίζουν ότι αυτή την ανάγκη και την 
αυξημένη ζήτηση σε LNG έρχεται να 
καλύψει το δεύτερο FSRU που σχεδι-
άζει η εταιρεία στην Θράκη, το οποίο 
θα μπορούσε να λειτουργήσει μέσα 
στο 2024. Σήμερα η Ευρώπη πασχί-
ζει να αντικαταστήσει 60 δισ. κυβικά 
μέτρα φυσικού αερίου με υγροποιη-
μένο φυσικό αέριο. Όπως αναφέρουν 
στελέχη της αγοράς για να επιτευχθεί 
ο στόχος αυτό χρειάζονται να επενδυ-

θούν νέα κεφάλαια για την ανάπτυξη 
των αναγκαίων υποδομών LNG που 
θα παραλάβουν και θα μεταφέρουν 
το φυσικό αέριο στην ΕΕ.

Οι ανάγκες στην ΝΑ Ευρώπη (Ελ-
λάδα, Βουλγαρία, Σερβία, Βόρεια Μα-
κεδονία) σε ετήσια βάση ανέρχονται 
σε περίπου 11 δισεκατομμύρια κυβικά 

μέτρα ρώσικου αερίου και είναι από 
τις περιοχές με δυναμική ανάπτυξης.

Υπολογίζεται ότι τα νούμερα αυ-
τά θα φτάσουν στα Βαλκάνια τα 16 
έως 17 δισεκατομμύρια κ.μ και αν 
προσθέσουμε και την Μολδαβία και 
την Ουκρανία τα 50 δις κ.μ. τα επό-
μενα χρόνια.

Αυτές οι ποσότητες σύμφω-
να με την Gastrade δεν μπο-
ρούν να καλυφθούν από την 
μια μέρα στην άλλη και για να 
γίνει αυτό απαιτούνται υποδο-
μές όπως ο τερματικός σταθ-
μός LNG της Αλεξανδρούπο-
λης, ο οποίος θα μπορεί να 
υποδεχτεί ένα 10% της δυνα-
μικότητας μέσα στα επόμενα 
δύο χρόνια.

Με αυτά τα μηνύματα 
οι μέτοχοι της Gastrade, ο 
όμιλος Κοπελούζου, η ΔΕ-
ΠΑ Εμπορίας, ο ΔΕΣΦΑ, η 
Bulgartransgaz και η Gaslog, 
έχουν προγραμματίσει στην 
Αλεξανδρούπολη την εικονική 
παρουσίαση του έργου σημα-
τοδοτώντας την εκκίνηση του. 

Μηνύματα με ιδιαίτερο συμβολισμό 
αναμένεται να στείλουν και οι πρω-
θυπουργοί της Ελλάδας, της Βουλ-
γαρίας και της Βόρειας Μακεδονίας.

Το FSRU Αλεξανδρούπολης με βά-
ση το χρονοδιάγραμμα των μετόχων 
του αναμένεται να είναι έτοιμο, να 
φτάσει και να εγκατασταθεί δηλαδή 
το ειδικό πλωτό δεξαμενόπλοιο τον 
Νοέμβριο του 2023. Οι πληροφορίες 
θέλουν τη Gastrade να επιδιώκει την 
επίσπευση της ανάπτυξης του έργου. 
Το FSRU θα είναι σε θέση να παρέχει 
5,5 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου 
στην Ελλάδα και τη Βαλκανική αγορά.

 
Το πρόγραμμα του 
Πρωθυπουργού 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φτά-
σει νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο 
«Δημόκριτος» και σύμφωνα με πλη-
ροφορίες θα μεταβεί πρώτα στο εργο-
τάξιο της ανατολικής περιφερειακής 
οδού Αλεξανδρούπολης, προκειμέ-
νου να ενημερωθεί για την πορεία 
των εργασιών. Στη συνέχεια, στις 10, 
θα βρεθεί στη Μονάδα Επεξεργασί-
ας Απορριμμάτων της Αλεξανδρού-
πολης, την οποία και θα εγκαινιάσει. 
Για τις 11 είναι προγραμματισμένη 
η επίσκεψή του στο νέο Γηροκομείο 
της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, 
προκειμένου επίσης να το εγκαινιά-
σει. Στη συνέχεια, θα μεταβεί στο λι-
μάνι για την εκδήλωση της Gastrade.

Στην Αλεξανδρούπολη αύριο 
οι Πρωθυπουργοί Ελλάδας, 
Βουλγαρίας, Β. Μακεδονίας 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΗΛΏΣΗ 
ΣΥΜΒΌΛΙΚΌΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ 
GASTRADE, ΜΕ ΤΗΝ ΌΠΌΙΑ ΘΑ 
ΔΌΘΕΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ 
ΤΌ FSRU ΑΛΕΞΑΝΔΡΌΥΠΌΛΗΣ 
                               
Ο Κ. Μητσοτάκης θα εγκαινιάσει το νέο 
Γηροκομείο της Μητρόπολης και τη ΜΕΑ

Το FSRU θα είναι σε θέση να παρέχει 5,5 δισ. κυβικά μέτρα 
φυσικού αερίου στην Ελλάδα και τη Βαλκανική αγορά.

To πρόγραμμα της αυριανής εκδήλωσης

Η ΔΕΔΑ σε συνεργασία με 
τον Δήμο Ορεστιάδας ενημε-
ρώνουν ότι τα έργα επέκτα-
σης του δικτύου διανομής φυ-
σικού αερίου έχουν ξεκινήσει, 
σηματοδοτώντας μία νέα πιο 
οικολογική εποχή. Η έλευση 
του φυσικού αερίου έχει ως 
αφετηρία τις κεντρικές αρτη-
ρίες της Βασιλέως Κωνσταντί-

νου και της Κωνσταντινουπό-
λεως, στις οποίες παράλληλα 
θα υλοποιούνται εργασίες 
ασφαλτόστρωσης από τον Δή-
μο Ορεστιάδας. Μετά την ολο-
κλήρωση των εργασιών, δεν θα 
υπάρχει πλέον η δυνατότητα 
εργασιών σύνδεσης με το δί-
κτυο του φυσικού αερίου στις 
δύο αυτές κεντρικές οδούς, κα-
θώς δεν θα είναι εφικτή η πα-
ρέμβαση στο οδόστρωμα που 
θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο 
των εργασιών ασφαλτόστρω-
σης που θα πραγματοποιήσει 
ο Δήμος.

Λόγω των ανωτέρω, Δήμος 

και ΔΕΔΑ παρακαλούν θερ-
μά όλους τους ενδιαφερόμε-
νους να επισκεφθούν άμεσα, 
μέχρι τις 22/5/2022, τη σελίδα 
της ΔΕΔΑ www.deda.gr/map/ 
προκειμένου να υποβάλλουν 
την αίτησή τους για τη σύνδε-
σή τους με το δίκτυο του φυ-
σικού αερίου. Για οποιαδήποτε 
απορία, οι πολίτες μπορούν να 
απευθύνονται καθημερινά από 
τις 09:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ. 
στο 216 2000 466.

Οι εργασίες επέκτασης του 
δικτύου της ΔΕΔΑ θα συνε-
χιστούν στις οδούς που εσω-
κλείονται στο πράσινο πλαίσιο, 

όπως μπορείτε να δείτε 
παρακάτω στον χάρτη:

 Σημειώνεται ότι η ΔΕ-
ΔΑ για φέτος παρέχει 
100% έκπτωση στα τέλη 
σύνδεσης. 

Δημότες που βρίσκο-
νται εκτός του προγραμμα-
τισμού του πρώτου πεντά-
μηνου εργασιών, μπορούν 
να ακολουθούν την ίδια 
διαδικασία εκδήλωσης εν-
διαφέροντος προκειμένου 
να ληφθεί υπόψη η διεύ-
θυνσή τους στην χάραξη 
του επόμενου προγραμμα-
τισμού επεκτάσεων.

Κάλεσμα Δήμου Ορεστιάδας και ΔΕΔΑ για το φυσικό αέριο
Τι πρέπει να κάνουν 
οι πολίτες που 
ενδιαφέρονται για 
σύνδεση 
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.73)

3 1 8 4 9 7 6 2 5
2 4 5 6 3 1 7 8 9
7 6 9 5 8 2 1 3 4
8 9 3 7 4 6 2 5 1
6 2 1 3 5 8 4 9 7
4 5 7 1 2 9 8 6 3
9 7 4 8 6 3 5 1 2
5 8 2 9 1 4 3 7 6
1 3 6 2 7 5 9 4 8
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)
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5 7 8
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Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.57)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Δύο κυνηγοί αρκούδων συζητούν. "Πώς κα-

ταφέρνεις και τις πιάνεις τόσες αρκούδες;", ρω-

τά ο ένας.

"Α, απλό, απλούστατο", λέει ο άλλος. "Οι αρ-

κούδες είναι χαζές. Αρκεί να βρεις τη σπηλιά τους, 

μπαίνεις μέσα και φωνάζεις: Ουουουουου. Φωνά-

ζει κι αυτή: Ουουουουου. Περιμένεις να πλησιάσει, 

να δεις καλά τα μάτια της να γυαλίζουν, σηκώνεις 

το όπλο, σημαδεύεις ανάμεσά τους και πυροβολείς! 

Αυτό είναι. Τέζα η αρκούδα".

"Μάλιστα", λέει ο άλλος και κατευθείαν, βγαίνει 

για κυνήγι και... ξυπνάει στο νοσοκομείο τσακισμέ-

νος! "Τι έπαθες, ρε;", του λέει ο φίλος του. "Άσε", λέει 

αυτός. "Βρίσκω, που λες, τη σπηλιά, μπαίνω μέσα 

και φωνάζω: Ουουουουου. Ακούω: Ουουουουου. 

Προχωράω και, όπως μου το χες πει, βλέπω τα 

μάτια να γυαλίζουν. Συγκινημένος, ξαναφωνάζω: 

Ουουουουου. Ξανακούω: Ουουουουου.

Περιμένω και μόλις βλέπω τα μάτια της να πλη-

σιάζουν πολύ, σηκώνω το όπλο, σημαδεύω, πυρο-

βολώ και τότε... βγαίνει το τρένο!"

* * * * * *

Πάει ένας στην λαϊκή αγορά και λέει στον μα-

νάβη:

- Αυτά εδώ τί είναι;

- Αγγούρια, λέει ο μανάβης.

- Α, ωραία, θα μου βάλεις 10 αγγούρια αλλά σε 

διαφορετικές σακούλες.

Τα βάζει ο μανάβης όπως τα ζήτησε.

- Αυτά εδώ τί είναι;

- Ντομάτες, λέει ο μανάβης.

- Α, ωραία, θα μου βάλεις 10 ντομάτες αλλά σε 

διαφορετικές σακούλες.

Τα βάζει ο μανάβης όπως τα ζήτησε.

- Αυτά εδώ τί είναι;

- Φακές, λέει ο μανάβης. Αλλά δεν πουλάμε...

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Διαστρέφει σκόπιμα την αλήθεια (μτφ.).
2. Έλληνας αρχηγός κόμματος.
3. Μέσα στο… κρύο — Βοήθεια, υποστή-
ριξη — Λίγο… πανέ.
4. Νηπιακή λεξούλα — Τα Ουράλια τη 
χωρίζουν από την Ευρώπη — Γερμανικό 
δορυφορικό κανάλι.
5. Παράφορη οργή — Σάλος, αναταρα-
χή (μτφ.).
6. Τμήμα όπερας — Δεν πρέπει να μένει 
ανεκπλήρωτο.
7. Λίμνη της Πελοποννήσου — Πάολο…: 
παλιός Ιταλός γκολτζής.
8. Το ξημέρωμα, η αυγή — Κομμάτια υφά-
σματος.
9. Τρίτος βασιλιάς του Ιούδα (908-867 
π.Χ.) — "Ντάμα…": έργο του Πούσκιν — 
… Καλέ: η Ακροναυπλία.
10. Ελληνοπρεπές… 208 — Μηχανή λή-
ψης εικόνας — Περιέχονται στο… χάπι.
11. Περιέχει… λαϊκή σοφία.
12. Παρέμεινε ο… ανενόχλητος.

-- Συστατικά --

•  1 κ.γλ. δυόσμος, ψιλοκομμένος
• 4-5 φρέσκα κρεμμύδια, ψιλοκομμένα
• 2 κ.σ. ούζο
• 1 πρέζα πάπρικα
• Αλάτι
• Πιπέρι  
• 3 κόκκινες πιπεριές, κομμένες
• 3 πράσινες πιπεριές, κομμένες
• 250 γρ. ψωμί, μουσκεμένο και στυμμένο
• Ελαιόλαδο
• 1 μέτριο κρεμμύδι, τριμμένο
• 1 αυγό
• 1 μέτρια μελιτζάνα φλάσκα
• 250 γρ. ντοματάκι, τριμμένο

            --Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Πρώτα ζυμώνουμε σε μπολ τον κιμά με το κρεμμύδι, 
τη μελιτζάνα, το ψωμί, το δυόσμο, το αυγό, το ούζο, 3 
κουταλιές ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και λίγο νερό ώστε 
να είναι η ζύμη μας αφράτη.

• Στη συνέχεια, πλάθουμε τη ζύμη σε κεφτέδες και τους 
τηγανίζουμε.

• Σοτάρουμε με 2 κουταλιές ελαιόλαδο τις πιπεριές και 
τα κρεμμυδάκια.

• Κατόπιν προσθέτουμε το τριμμένο ντοματάκι, αλάτι, πι-
πέρι, πάπρικα και μισό φλιτζάνι νερό.

• Αφήνουμε τη σάλτσα να σιγοβράσει 5 με 6 λεπτά, προ-
σθέτουμε τους κεφτέδες και τέλος αφήνουμε να βράσει 

το φαγητό για 15 λεπτά περίπου.
• Οι κεφτέδες με πιπεριές είναι έτοιμοι.
• Καλή σας όρεξη!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Πεντανόστιμα κεφτεδάκια με πιπεριές

Κάθετα
1. Διάβαση (ουδ.) — Οροσειρά στα σύνορα 
Θεσσαλίας και Μακεδονίας.
2. Αρτηριακή πίεση ανώτερη της φυσιολο-
γικής.
3. Λίγη… χαρά — Είναι και τα μονότονα — 
Μισή… πένα.
4. Επιφώνημα… μερακλωμένου — Στάδιο 
της Αθήνας (αρχικά) — Αδελφός του Λυδού 
και του Μυσού.
5. Μελωδία τραγουδιού — Τμήμα πλοίου.
6. Καθολικός κληρικός — Ορεινός όγκος 
της Βουλγαρίας.
7. Χαϊδευτικό γυναικείου ονόματος — … Τά-
ουν: μεγάλο αφρικανικό λιμάνι.
8. Παλιά, ευρωπαϊκή συμμαχία — Πόλη της 
Ιταλίας.
9. Αρχικά μεγάλης μας ορχήστρας — Βουδι-
στική θεότητα — Άδης… αρχαίος.
10. Πρώτα στις… τσίλιες — … Μον Μπλαν: 
χιονοδρομικό κέντρο της Γαλλίας — Βρίσκο-
νται στον… πάτο.
11. Οργανισμοί προσκολλημένοι σε άλλους 
από τους οποίους τρέφονται.
12. Κωμόπολη της Αττικής — Παραλλαγή 
του ορυκτού χαλαζία.
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Τρεις επιχειρηματίες και 
ένας πρώην αστροναύτης της 
Nasa επέστρεψαν σήμερα 
στη Γη, με έναν πύραυλο της 
SpaceX, αφού έμειναν για δύο 
και πλέον εβδομάδες στον Δι-
εθνή Διαστημικό Σταθμό, στην 
πρώτη αμιγώς ιδιωτική διαστη-
μική αποστολή που έχει οργα-
νωθεί ποτέ.

Η κάψουλα με τους τέσσε-
ρις επιβάτες έπεσε στη θάλασ-
σα, στα ανοιχτά της Φλόριντας, 
γύρω στις 20.00 (ώρα Ελλά-

δας). Ένα σκάφος της SpaceX 
αναμένεται ότι θα τους περι-
συλλέξει από τον Ατλαντικό, 
στα ανοιχτά του Τζάκσονβιλ.

Η αποστολή Ax-1 που ορ-
γάνωσε η αμερικανική εταιρεία 
Axiom Space ήταν η πρώτη 
αμιγώς ιδιωτική αποστολή 
στον ΔΔΣ. Η Axiom αγόρασε 
από τη SpaceX το μέσο με-
ταφοράς και αποζημίωσε τη 
Nasa για τη χρήση του Διε-
θνούς Διαστημικού Σταθμού.

Τα τέσσερα μέλη του πλη-

ρώματος ήταν τρεις επιχειρη-
ματίες που πλήρωσαν δεκάδες 
χιλιάδες δολάρια ο καθένας 
και ο πρώην αστροναύτης Μά-
ικλ Λόπες-Αλεγκρία. Η εκτό-
ξευση έγινε στις 8 Απριλίου 
από τη Φλόριντα και έφτασαν 
στον ΔΔΣ την επόμενη ημέρα. 
Αρχικά, ήταν προγραμματισμέ-
νο να παραμείνουν εκεί μόνο 
για 8 ημέρες, όμως η αναχώ-
ρησή τους αναβλήθηκε την πε-
ρασμένη εβδομάδα, λόγω των 
κακών καιρικών συνθηκών. Συ-
νολικά έμειναν 15 ημέρες στον 
ΔΣΣ και 17 σε τροχιά.

Όλοι τους αρνούνται τον 
τίτλο του «διαστημικού τουρί-
στα» και υποστηρίζουν ότι κα-
τά τη διάρκεια της παραμονής 
τους στον ΔΔΣ πραγματοποίη-
σαν μια σειρά πειραμάτων, σε 
συνεργασία με ερευνητικά κέ-
ντρα και πανεπιστήμια. Οι ερ-
γασίες τους σχετίζονταν με τη 
γήρανση και τα καρδιολογικά 
προβλήματα ενώ ο Μαρκ Πά-
θι πέρασε πολύ χρόνο στο πε-
ρίφημο «παρατηρητήριο» του 
Σταθμού, για να φωτογραφί-
σει τη Γη

Το ρεκόρ έγινε 
στην πίστα του 

Διαστημικού Κέντρου 
Κέννεντι της NASA 

Ένα αυτόνομο αγωνιστικό αυτο-
κίνητο κατάφερε να πιάσει ταχύτη-
τα 309,3 χλμ./ώρα που είναι η με-
γαλύτερη με την οποία έχει κινηθεί 
ένα όχημα που δεν έχει άνθρωπο 
στην θέση του οδηγού. Το προηγού-
μενο αντίστοιχο ρεκόρ ήταν 282,42 
χλμ./ώρα. Το PoliMOVE όπως είναι 
το όνομα του οχήματος είναι δημι-
ουργία ερευνητών του Πολυτεχνείου 
του Μιλάνου και η δοκιμή στην όποια 
έκανε το ρεκόρ έγινε στην πίστα του 
Διαστημικού Κέντρου Κέννεντι της 
NASA στη Φλόριντα.

Το PoliMOVE είχε πάρει μέρος 
πριν από τρεις μήνες σε ένα αγώνα 
ταχύτητας που έγινε στο Λας Βέγκας 

στο οποίο πήραν μέρος ρομποτικά 
αγωνιστικά αυτοκίνητα. Στον αγώνα 
αυτό με το όνομα Indy Autonomous 
Challenge πήραν μέρος πέντε αυτο-
κίνητα που κατασκεύασαν ομάδες 
τεχνικών από όλο τον κόσμο. Στον 
αγώνα αυτό το PoliMOVE είχε πιάσει 
ταχύτητα 278,4 χλμ.ώρα αλλά όπως 
αποδείχτηκε μπορεί να τρέξει ακόμη 
πιο γρήγορα.

Στη δοκιμή που έγινε το νέο ρεκόρ 
το PoliMOVE πραγματοποίησε δύο 
κούρσες σε αντίθετες κατευθύνσεις η 
μια από την άλλη ώστε να εξουδετε-
ρωθεί ο παράγοντας της αντίστασης 
του αέρα. Το όχημα διαθέτει τρεις αι-
σθητήρες Luminar Hydra LiDAR που 

παρέχουν κάλυψη σε επίπεδο 360 
μοιρών δυνατότητα που επιτρέπει την 
ασφαλή αυτόνομη οδήγηση με πολύ 
μεγάλες ταχύτητες. «Σήμερα είναι η 
πραγματική γέννηση των αγώνων 
ταχύτητας αυτόνομων οχημάτων» 
δήλώνει ο καθηγητής Σαβαρέζι.

Φυσικά όπως συμβαίνει και στη 
συμβατική Φόρμουλα 1 οι τεχνολο-
γίες που αναπτύσσονται για τα οχή-
ματα των αγώνων ενσωματώνονται 
στη συνέχεια και στα αυτοκίνητα που 
οδηγούν οι άνθρωποι στους δρόμους 
κάνοντας τα ολοένα και πιο ασφαλή 
με ολοένα και πιο βελτιωμένα παράλ-
ληλα χαρακτηριστικά όπως η αυτο-
νομία και η ταχύτητα τους.

Ρομποτική Φόρμουλα 1 
σπάει το ρεκόρ ταχύτητας

Το γκάτζετ 
πετά για ένα 

λεπτό, παίρνοντας 
φωτογραφίες και 

βίντεο

Η Snap, δημιουργός εταιρεία 
εφαρμογής μηνυμάτων εικόνας 
Snapchat, παρουσίασε την Πέμπτη 
την ιπτάμενη κάμερά της.

Ονομάζεται Pixy και πρόκειται για 
μια κάμερα - drone που βοηθά τους 
κατόχους της να βάζουν selfies χω-
ρίς τη χρήση σέλφι στικ. 

Οι χρήστες μπορούν να κρατούν 
την κάμερα «τσέπης» στην παλάμη 
τους και να επιλέγουν τη ρύθμιση 
πτήσης που επιθυμούν. Στη συνέ-
χεια, το γκάτζετ πετά για ένα λεπτό, 
παίρνοντας φωτογραφίες και βίντεο, 
τα οποία ανεβάζει στο ιδιωτικό drive 
του χρήστη στο Snapchat, προτού 
επιστρέψει ξανά στην παλάμη του. 

«Σου δίνει μια εντελώς νέα προο-
πτική, στην πραγματικότητα σου επι-
τρέπει να διασκεδάζεις και να περνάς 
ώρα με την οικογένειά σου και να 
φτιάχνετε βίντεο όλοι μαζί» ανέφερε 
ο Ίβαν Σπίγκελ, διευθύνων σύμβου-
λος της Snap, σε συνέντευξή του. 

Η Pixy είναι το πρώτο προϊόν 
hardware μετά το λανσάρισμα του 
Spectacles, των ειδικών γυαλιών 
με ενσωματωμένες κάμερες και χα-
ρακτηριστικά επαυξημένης πραγμα-
τικότητας. 

Η τιμή της Pixy είναι 229.99 δο-
λάρια με επιπλέον κόστος 19.99 δολ. 
για μπαταρίες και άλλα 49,99 για 
φορτιστή. Η εταιρεία ανακοίνωσε 

την πρόθεσή της 
να πουλήσει την 
κάμερα «μέχρι 
εξαντλήσεως 
των αποθεμά-
των» σε Ηνωμέ-
νες Πολιτείες και 
Γαλλία. 

«Βλέπουμε τη μεγα-
λύτερη ευκαιρία μας με την 
πάροδο του χρόνου να επανεφεύ-
ρουμε την κάμερα. Η Pixy είναι μια 
συνέχεια αυτού του πειραματισμού 
και της καινοτομίας γύρω από τις 
δυνατότητες μιας κάμερας» ανέφε-
ρε ο ίδιος.

Η Snap παρουσίασε την Pixy: 
Ένα drone τσέπης για σέλφι

Οι λεγόμενες «philoponella 
prominens» είναι κοινωνικές 
αράχνες, που σημαίνει ότι ζουν 
σε ομάδες, αλλά αμέσως μετά το 
ζευγάρωμα, το αρσενικό αραχνο-
ειδές πρέπει να πηδήξει γρήγορα 
μακριά για να αποφύγει να το 
φάει η θηλυκή σύντροφός του, 
όπως αποκάλυψε νέα έρευνα.

Οι μικροσκοπικές αυτές αρά-
χνες ζουν σε μεγάλες κοινότη-
τες και δημιουργούν από κοινού 
ιστούς, σύμφωνα με μια μελέτη 
που δημοσιεύτηκε στο επιστημο-
νικό περιοδικό Current Biology.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, 
το εν λόγω είδος εντοπίζεται κα-
τά βάση στα δάση της κεντρι-
κής Κίνας. 

Και άλλα είδη αράχνης, 
ασκούν σεξουαλικό κανιβαλι-
σμό, αλλά αυτή είναι η πρώτη 
αναφορά ενός είδους αράχνης 
που χρησιμοποιεί εξαιρετικά γρή-
γορες ενέργειες για να γλιτώσει 
από τη σύντροφό του. 

Οι ερευνητές εξέτασαν 155 
επιτυχημένα ζευγαρώματα σε ερ-
γαστηριακό περιβάλλον. Σε 152 
από τα ζευγαρώματα, οι αρσε-

νικές αράχνες 
μπόρεσαν να 
φύγουν σε 
ασφαλές ση-
μείο, ενώ οι τρεις 
αρσενικές αράχνες 
που δεν τα κατάφεραν κατέλη-
ξαν τροφή για τη σεξουαλική 
τους σύντροφο. 

Χρησιμοποιώντας μια κάμερα 
υψηλής ταχύτητας για να απαθα-
νατίσουν τις ακαριαίες κινήσεις 
των αρσενικών, οι επιστήμονες 
εντόπισαν ότι οι αρσενικές αρά-
χνες πίεζαν με τα μπροστινά τους 
πόδια το θηλυκό.

Στη συνέχεια, 
πετάγονταν γρή-
γορα για να απε-

λευθερωθούν από 
το ζευγάρωμα με μια 

ταχύτητα που έφτανε ακό-
μα και τα 88 εκατοστά το δευ-
τερόλεπτο.

Όταν οι ερευνητές αφαίρε-
σαν το ένα ή και τα δύο μπροστι-
νά πόδια, οι αρσενικές αράχνες 
φλέρταραν τις πιθανές συντρό-
φους τους, αλλά δεν έκαναν 
προσπάθειες για να ζευγαρώ-
σουν, όπως διαπίστωσε η μελέτη.

Αρσενικές αράχνες τρέχουν να ξεφύγουν μετά 
το σεξ για να μη φαγωθούν από τις θηλυκές

Τι έκαναν 3 επιχειρηματίες στον Διεθνή 
Διαστημικό Σταθμό, για πάνω από 15 ημέρες

Science

Εντοπίζονται 
στα δάση της 

κεντρικής Κίνας

«Το διάστημα δεν είναι καθόλου μακριά. 
Είναι μια ώρα δρόμος με το αυτοκίνητο, αν οδηγείς προς τα πάνω» 

Sir Fred Hoyle, 1915-2001, Βρετανός αστρονόμος



Η ΓΝΩΜΗ
2 ΜΑΐΟΥ  202214  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ14 Η ΓΝΩΜΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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

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

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

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

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

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

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

Πληροφορική
Υπολογιστές

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

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

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ • Πολ. μηχ.

Λ. Δημοκρατίας 275  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026868

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

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • Τοπ. μηχ.

Χαριλάου Τρικουπη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027017

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Τοπ. μηχ.

Ι. Δραγούμη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029626

Τοπογράφοι
Μηχανικοί

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

Τεχνικές
Εταιρίες

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

ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αν. Θράκης 27  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 26429

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

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σκρα 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551023390

ΛΑΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • Μηχαν.Περ.
Ι. Καβύρη 42  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551081050

Μηχανικοί
Περιβάλλοντος

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

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

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

ΒΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ • Οικοδ. Υλ.
Καραόλη Δημ. 44 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026000

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

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

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

ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΡΙΑ • Μεταλλικές Κατ.
1ο χιλ Αλεξ/πολης - Παλαγίας
Τηλέφωνο : 2551027915

Οικοδομικά
Υλικά

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

Ηλεκτρ. Μηχανολ.
Χημ. Μηχανικοί

Πολιτικοί
Μηχανικοί

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

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

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

Βιβλιοπωλεία

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

Πολιτισμός

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

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

ΕπιγραφέςΑνθοπωλεία
Φυτώρια

Τυπογραφεία

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ
Ι. Δραγούμη 12    •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 24337

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

ΒΑΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ • Γεωπόνος Μελετητής
Κολοκοτρώνη 7   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  :  2551022467

Γεωπόνοι

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

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

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

Security

Ηλεκτρολογικά
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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
08:00-22:00 Μοναστηριώτου Διαμαντίδου  
Βενιζέλου 54 (όπισθεν ΟΤΕ)  ✆ 2551024266
08:00-14:00 &  18:00-08:00  Μανδηλά 
Ε.-Μανδηλά Ν. 14ης Μαΐου 33 & Κων. Πα-
λαιολόγου ✆2551024463

ΦΕΡΕΣ 
Καψίδου Δημοκρίτου 28✆2555024096

ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 ✆25540 24303

ΔIΔYMOTEIXO
Παρασκευόπουλος Ιωάννης  Βενιζέλου 93 
✆2553023544

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Καφετζή Φωτεινή Αθ. Πανταζίδου 83 
✆2552023733

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, 

Παγκόσμια Ημέρα Τόνου
Παγκόσμια Ημέρα των Blogger

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ μου Κριέ, σήμερα πραγματοποι-
είται η 1η Ηλιακή Έκλειψη του 2022, στο 
ζώδιο του Ταύρου, η οποία και σε φου-
ντώνει με ανασφάλεια, αμφιβολία, αβε-
βαιότητα τόσο για ζητήματα οικονομικά 
όσο και για τα αισθηματικά σου!

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ μου Ταύρε, σήμερα πραγματο-
ποιείται η 1η Ηλιακή Έκλειψη του 2022, 
στο ζώδιο σου και η ενέργεια που βιώνεις 
είναι έντονη … Η επιρροή της Έκλειψης 
θα είναι έκδηλη στην προσωπική σου ζωή 
όπου τώρα οι συνθήκες σε αναγκάζουν 
να προχωρήσεις μπροστά σε σημαντικές 
ανακατατάξεις ζωής!

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ μου Δίδυμε , σήμερα πραγματο-
ποιείται η 1η Ηλιακή Έκλειψη του 2022, 
στο ζώδιο του Ταύρου όπου σε κάνει να 
βρίσκεσαι σε έντονο ψυχολογικό αναβρα-
σμό, εξαιτίας απρόσμενων εξελίξεων στα 
επαγγελματικά σου!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ μου Καρκίνε , σήμερα πραγματο-
ποιείται η 1η Ηλιακή Έκλειψη του 2022, 
στο ζώδιο του Ταύρου η οποία και φέρ-
νει ξεκαθαρίσματα στο φιλικό σου κύκλο, 
απογοητεύεσαι από την στάση και συμπε-
ριφορά ανθρώπων που ενώ μπορεί εσύ 
να τους έχεις στηρίξει, αυτοί δεν έχουν 
κάνει το ίδιο για σένα! 

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ μου Λέοντα , σήμερα πραγματο-
ποιείται η 1η Ηλιακή Έκλειψη του 2022, 
στο ζώδιο του Ταύρου η οποία και σε επη-
ρεάζει έντονα! Η επιρροή της Έκλειψης 
είναι έντονη αλλά και αποδιοργανωτική 
για το δικό σου ζώδιο! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ μου Παρθένε , σήμερα πραγ-
ματοποιείται η 1η Ηλιακή Έκλειψη του 
2022, στο ζώδιο του Ταύρου, η οποία και 
προκαλεί μία καθυστέρηση ή ματαίωση 
σε κάποια σχέδια τα οποία και έκανες!

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ μου Ζυγέ , σήμερα πραγματο-
ποιείται η 1η Ηλιακή Έκλειψη του 2022, 
στο ζώδιο του Ταύρου, η οποία και σου 
ξύνει κάποιες ανοιχτές πληγές του πα-
ρελθόντος γεγονός που σε βυθίζει προ-
σωρινά στην μελαγχολία! 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ μου Σκορπιέ , σήμερα πραγματο-
ποιείται η 1η Ηλιακή Έκλειψη του 2022, 
στο ζώδιο του Ταύρου, η οποία και προ-
καλεί ξαφνικές ανατροπές σε σχέσεις και 
συνεργασίες σου! Μετανιώνεις για αν-
θρώπους που εμπιστεύτηκες και τελικά 
απέδειξαν ότι ήταν αρκετά επιπόλαιοι ή 
και ασταθείς απέναντί σου!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ μου Τοξότη , σήμερα πραγματο-
ποιείται η 1η Ηλιακή Έκλειψη του 2022, 
στο ζώδιο του Ταύρου, και η μέρα σου 
είναι γεμάτη άγχος, ένταση, αλλά και πί-
εση για ζητήματα που αφορούν την ερ-
γασία, την καθημερινότητα, τις υποχρε-
ώσεις σου!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ μου Αιγόκερε , σήμερα πραγ-
ματοποιείται η 1η Ηλιακή Έκλειψη του 
2022, στο ζώδιο του Ταύρου γεγονός 
που στρέφει αυτό το διάστημα το ενδι-
αφέρον σου στην αισθηματική σου ζωή, 
στο τι σε καλύπτει, τι θέλεις, τι πραγμα-
τικά επιθυμείς! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ μου Υδροχόε , σήμερα πραγμα-
τοποιείται η 1η Ηλιακή Έκλειψη του 2022, 
στο ζώδιο του Ταύρου και εσύ βρίσκεσαι 
τώρα σε ψυχολογικό αναβρασμό … Δια-
νύεις περίοδο προβληματισμού για ζητή-
ματα που αφορούν το σπίτι, την οικογέ-
νεια, τις πολύ προσωπικές σου υποθέσεις!

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ μου Ιχθύ , σήμερα πραγματο-
ποιείται η 1η Ηλιακή Έκλειψη του 2022, 
στο ζώδιο του Ταύρου και η μέρα είναι 
ακατάλληλη για συμφωνίες και τελικές 
αποφάσεις. Συγκρατήσου στα λόγια που 
εκφράζεις για να αποφύγεις τους καβγά-
δες, ενώ παρέμεινε λίγο παραπάνω κα-
χύποπτος σε όσα ακούς.

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. Οι πιο νέοι γονείς στον κόσμο ήταν 
8 και 9 ετών στην Κίνα το 1910.

2. U2
3. Οι U2 τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 

500 λιρών το 1991, επειδή που-
λούσαν παράνομα προφυλακτικά σε 
μεγάλο δισκάδικο του Δουβλίνου.

4.  Ρέι Τσαρλς
5. Ο Ρέι Τσαρλς παντρεύτηκε δύο φο-

ρές, αλλά απέκτησε 12 παιδιά από 
7 διαφορετικές γυναίκες.

6.  Maurice Williams and the Zodiacs
7. Το μικρότερης διάρκειας τραγούδι 

που πήγε στο Νο1 του αγγλικού πί-
νακα επιτυχιών ήταν το «Stay» των 
Maurice Williams and the Zodiacs. 
Κυκλοφόρησε το 1960 και είχε δι-
άρκεια 1'28''.

8.  Κερτ Κομπέιν
9. Ο Κερτ Κομπέιν έπαιζε ντραμς στο 

συγκρότημα The Sellouts, που ειδι-
κευόταν διασκευές τραγουδιών των 
Creedence Clearwater Revival, προ-
τού γνωρίσει τη μεγάλη επιτυχία με 
τους Nirvana.

10. Ο μυθικός χαρακτήρας του Μέιτζορ 
Τομ εμφανίστηκε σε τρία τραγούδια 
του Ντέιβιντ Μπάουι: Space Oddity 
(1969), Ashes To Ashes (1980) και 
Hallo Spaceboy (1996).

11. Ο Έλτον Τζον έκανε δοκιμαστικό 
για μια θέση στα συγκροτήματα του 

προοδευτικού ροκ King Crimson 
and Gentle Giant και απορρίφθηκε!

12. Το αγαπημένο ποτό του Κιθ Ρί-
τσαρντς λέγεται «Nuclear Waste» 
(Πυρηνικό Απόβλητο). Αποτελείται 
από βότκα, χυμό πορτοκαλιού, πορ-
τοκαλάδα Φάντα και χυμό βακκίνιου.

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...
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Στις ευρωπαϊκές περιφέρει-
ες με τα υψηλότερα ποσοστά 
ανεργίας περιλαμβάνονται για 
άλλη μια χρονιά και αρκετές 
ελληνικές καθώς η χώρα μας 
πρωταγωνιστεί αρνητικά στον 
τομέα της ανεργίας, όπως δεί-
χνουν τα στοιχεία της Eurostat 
που δημοσιεύτηκαν την Παρα-
σκευή. Αντίστοιχα πολύ υψηλά 
κινούνται και τα ποσοστά ανερ-
γίας στις νεότερες ηλικίες σε 
τουλάχιστον τρεις ελληνικές 
περιφέρειες.

Τα χαμηλότερα και 
υψηλότερα ποσοστά

Το 2021 ήταν μια χρονιά 
όπου τα μέτρα για τον έλεγχο 
της πανδημίας COVID-19 πα-
ρέμειναν σε ισχύ σε ολόκλη-
ρη την Ευρωπαϊκή Ενωση, και 
από αυτή την άποψη το ποσο-
στό ανεργίας των ατόμων ηλι-
κίας 15-74 ετών συνέχισε να 
ποικίλλει ευρέως στις επιμέ-
ρους περιφέρειες (NUTS) της 
ΕΕ. Το χαμηλότερο ποσοστό 
ανεργίας καταγράφηκε στην 
πολωνική περιφέρεια της πο-
λωνικής πρωτεύουσας, Βαρσο-
βίας, και στην ουγγρική περι-
φέρεια Central Transdanubia 
(αμφότερες με 2,1%), ακο-
λουθούμενη από την πολωνι-
κή περιφέρεια Wielkopolskie, 
την ουγγρική περιφέρεια West 
Transdanubia και την τσεχική 

περιοχή της Central Moravia 
(και οι τρεις με 2,2%), καθώς 
και η τσεχική περιφέρεια της 
Πράγας και η πολωνική περι-
φέρεια Pomorskie (και οι δύο 
2,3%).

Στο αντίθετο άκρο της κλί-
μακας, τα υψηλότερα ποσοστά 
ανεργίας καταγράφηκαν στις 
ισπανικές περιοχές της Θέουτα 
(26,6%), των Καναρίων Νήσων 
(23,2%) και της Ανδαλουσί-
ας (21,7%), ακολουθούμενες 
από τη Δυτική Μακεδονία στην 

Ελλάδα (19,8%) και δύο ακό-
μα ισπανικές περιφέρειες, τη 
Μελίγια (19,8%) και την Εξ-
τρεμαδούρα (19,5%). Την δε-
κάδα των περιφερειών με τη 
μεγαλύτερη ανεργία συμπλη-
ρώνουν η Καμπανία (19,3%) 
και η Σικελία (18,7%) στην Ιτα-
λία, καθώς και το Νότιο Αιγαίο 
(18,8%) και η Ανατολική Μα-
κεδονία-Θράκη (18,5%) στην 
Ελλάδα.

Σε σύγκριση με το 2020, 
οι υψηλότερες αυξήσεις στο 
ποσοστό ανεργίας καταγρά-
φηκαν στις ρουμανικές περιο-
χές της Βορειοανατολικής και 
Νοτιοδυτικής Oltenia (και οι 
δύο +3,1 ποσοστιαίες μονά-
δες) και στη γαλλική περιφέ-
ρεια Languedoc-Roussillon 
(+2,2 π.μ.). Αντίθετα, οι υψη-
λότερες μειώσεις σημειώθηκαν 
στη Δυτική Ελλάδα (-5,8 π.μ.), 
στη βουλγαρική βορειοδυτική 
περιφέρεια (-4,4 π.μ.) και στην 
ελληνική περιφέρεια της Ηπεί-
ρου (-4,2 π.μ.).

Τα υψηλότερα ποσοστά 
ανεργίας στους νέους

Το μέσο ποσοστό ανεργίας 
στην ΕΕ για τους νέους ηλι-
κίας μεταξύ 15 και 29 ετών 
ήταν 13,0% το 2021, σημει-
ώνοντας μείωση κατά 0,9 πο-
σοστιαίες μονάδες σε σύγκριση 
με το 2020. Ωστόσο, υπάρχουν 
έντονες περιφερειακές δια-
φορές στα ποσοστά ανεργί-

ας των νέων. Τα χαμηλότερα 
ποσοστά καταγράφηκαν στην 
τσεχική περιοχή Νοτιοδυτικά 
(3,7%), στην πολωνική περιφέ-
ρεια Wielkopolskie (4,0%) και 
στην τσεχική περιοχή της Κε-
ντρικής Μοραβίας (4,4%). Αντί-
θετα, το υψηλότερο ποσοστό 
καταγράφηκε στην ισπανική 
περιοχή της Θέουτα (56,0%), 
ακολουθούμενη από τις ελλη-
νικές περιφέρειες της Ανατο-

λικής Μακεδονίας – Θράκης 
(45,1%) και της Δυτικής Μα-
κεδονίας (42,3%), ενώ ακο-
λουθεί η ισπανική περιφέρεια 
Μελίγια ( 41,9%).

 Επιπτώσεις πανδημικής 
κρίσης

Η πανδημική κρίση δεν έχει 
την ίδια επίπτωση σε όλες τις 
κοινωνικές και ηλικιακές ομά-
δες. Οι επιπτώσεις της παν-
δημίας και των ασκούμενων 
πολιτικών έδειξαν ότι οι νέοι 
είναι περισσότερο ευάλωτοι 
από τις υπόλοιπες ηλικιακές 
ομάδες στις κρίσεις, και αυτό 
γιατί οι πιο ευάλωτες κοινωνι-
κές ομάδες φαίνεται να είναι 
οι χαμένοι κάθε αναπροσαρ-
μογής σε περιόδους οικονομι-
κής, πολιτικής και κοινωνικής 
αστάθειας, σύμφωνα με το Ιν-
στιτούτο ΕΝΑ.

Παρατηρείται λοιπόν ότι 
ενώ σε αρκετά κράτη-μέλη η 
ανεργία των νέων ακολουθεί 
πτωτική τάση, στην Ελλάδα δεν 
ακολουθεί τη γραμμική πτωτική 
τάση της συνολικής ανεργίας, 
αλλά κινείται σε αρκετά υψηλά 
επίπεδα, καθώς το 2020 συνε-
χίζε να καταγράφει το δεύτερο 
υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ 
(34,3%) ύστερα από την Ισπα-
νία (38,3%), παρουσιάζοντας 
μάλιστα επιδείνωση σε σχέση 
με το 2019 (33,9%). Σύμφωνα 
με όλα τα παραπάνω, η ανερ-

γία των νέων αποτελεί μία ξε-
χωριστή κατηγορία-φαινόμε-
νο, σύμφωνα με ανάλυση του 
Ινστιτούτου ΕΝΑ. 

Οι επιπτώσεις της 
πανδημίας

Η πανδημία που ενέσκηψε 
το 2020 αποτέλεσε ένα δι-
αφορετικό είδος κρίσης για 
τους νέους: οι «τεχνητοί περι-
ορισμοί» στην οικονομική δρα-
στηριότητα (το κλείσιμο κατα-
στημάτων και εστιατορίων, για 
παράδειγμα) επηρέασαν ιδι-
αίτερα τους τομείς που απα-
σχολούν μεγάλο ποσοστό νέ-
ων με επισφαλείς συμβάσεις. 
Οι περιορισμοί στις κοινωνικές 
δραστηριότητες είχαν επιπτώ-
σεις στην κοινωνική ανάπτυξη 
και συμμετοχή των νέων, ενώ 
η αναστολή της λειτουργίας 
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
δεν τους επέτρεψε να αξιοποι-
ήσουν τις ευκαιρίες που τους 
προσφέρονταν για να συγκε-
ντρώσουν δεξιότητες και μορ-
φωτικό κεφάλαιο.

Το 2019 οι περισσότεροι νέ-
οι στην Ευρώπη εργάζονταν 
στον τομέα των υπηρεσιών φι-
λοξενίας και εστίασης (13%), 
με τους τομείς του χονδρικού 
και λιανικού εμπορίου (11%) 
και τους τομείς της υγείας και 
της κοινωνικής εργασίας (11%) 
να ακολουθούν. Δεδομένου ότι 
οι δύο πρώτοι τομείς συγκα-

ταλέγονταν στους τομείς που 
επλήγησαν περισσσότερο από 
τη μειωμένη δραστηριότητα 
κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας, οι νέοι που εργάζονταν σε 
αυτούς τους τομείς διέτρεχαν 
υψηλότερο κίνδυνο απώλειας 
της θέσης εργασίας τους, όπως 
και οι νέοι που εργάζονταν με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου 
(36%) και μερικής απασχόλη-
σης (22%).

Οι άνεργοι ή οικονομικά 
μη ενεργοί νέοι είχαν περισ-
σότερες πιθανότητες να βιώ-
σουν στεγαστική ανασφάλεια 
(17% την άνοιξη του 2021) και 
να αντιμετωπίσουν δυσκολίες 
στην κάλυψη των καθημερινών 
τους αναγκών (43%), όπως 
επίσης να μην έχουν αποτα-
μιεύσεις (39%). Ωστόσο, πε-
ρισσότεροι από τους μισούς 
εξ αυτών ζούσαν με τους γο-
νείς τους, γεγονός που παρείχε 
ασφάλεια σε ορισμένους ευά-
λωτους νέους.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, 
το Eurofound κατέγραψε πρό-
σφατα το χειρότερο αποτέλε-
σμα με διαφορά στο ποσοστό 
των νέων που έμειναν άνερ-
γοι μέσα στην πανδημία (30%).

Πρόκειται, πράγματι, για μία 
αρνητική πρωτιά σε όλη την 
Ευρώπη, αλλά και σε σχέση 
με άλλες, μεγαλύτερες, ηλικι-
ακές ομάδες.

Η ΑΜΘ στο τοπ-10 των περιφερειών 
της Ευρώπης με την υψηλότερη ανεργία

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ 
ΤΌ ΔΕΥΤΕΡΌ ΥΨΗΛΌΤΕΡΌ 
ΠΌΣΌΣΤΌ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΌΥΣ 
ΝΕΌΥΣ (45,1%)!   

Τα χαμηλότερα και υψηλότερα 
ποσοστά

Η χώρα μας πρωταγωνιστεί αρνητικά στον τομέα της ανεργίας, όπως 
δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή.  

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το 
Eurofound κατέγραψε πρόσφατα 

το χειρότερο αποτέλεσμα με 
διαφορά στο ποσοστό των νέων 
που έμειναν άνεργοι μέσα στην 

πανδημία (30%)

Στη 2η θέση η ΑΜΘ αναφορικά με την ανεργία στους νέους
Το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στην Πολωνία, 

ενώ το υψηλότερο στην Ισπανία


