H ΓΝΩΜΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
www.gnomionline.gr
Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022
αρ. φύλλου 9371
€0.60
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Βάσεις 2022: 400 θέσεις
κενές στα τμήματα του
βορείου Έβρου

Υπόθεση Μπακαλάκη: Παραπέμπονται
σε δίκη δύο γιατροί, μία μαία και μία
νοσηλεύτρια του ΠΓΝΑ

Νέα αναβολή στο διαγωνισμό
για το λιμάνι Αλεξανδρούπολης
Η υποβολή οικονομικών προσφορών, που είχε
προγραμματιστεί για τις 29/7 μετατίθεται για
τέλη Σεπτέμβρη
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Με ταχύτερους ρυθμούς θα
τρέξουν τα oﬀshore αιολικά πάρκα
της Αλεξανδρούπολης
ΑΜΘ : 1 στους 3 σε κίνδυνο
φτώχειας – Στο 9,4% πάνω από
τον αντίστοιχο εθνικό μέσο όρο

● Μόλις 82 νέοι φοιτητές στην Ορεστιάδα και 21 στη νοσηλευτική Διδυμοτείχου
● Γκαρά: «Με υπογραφή Μητσοτάκη-Κεραμέως η υποβάθμιση και συρρίκνωση των Πανεπιστημιακών Τμημάτων του Έβρου»
● 704 νέους φοιτητές θα υποδεχθούν τα τμήματα της Αλεξανδρούπολης

Δάσος Δαδιάς:
Εικόνες καταστροφής στον
“πνεύμονα” του Έβρου
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Fuel pass 2:
Σήμερα ανοίγει
η πλατφόρμα
Δικαιούχοι
και ποσά

 16

Ανοίγει
η Αγορά
Μοδιάνο
Πλήρως
ανακαινισμένη
Μόνο στάχτη άφησε στο πέρασμά της η πυρκαγιά
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"Η ΓΝΩΜΗ" πάει διακοπές
Μαζί σας ξανά στις 17 Αυγούστου

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ΓΝΩΜΗ

1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
www.gnomionline.gr
ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
∆. Μπένδρελης

Υπεύθυνη Διαφημίσεων
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

Κωδικός 1793
email
gnomi@gnomionline.gr
efimerida-gnomi@hotmail.com
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα
2551024222, 2551029888
Fax
2551080606

Ετήσια ιδιωτών 
€100
∆ήµων-∆ηµοτικών διαµ/των€200
Τραπεζών-Οργανισµών 
€200
Ανώνυµες Εταιρίες 
€200

Είπαν

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
EΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΣΗΠΕ)

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
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 κείμενα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τη
θέση της Eφημερίδας.

Τακτικοί συνεργάτες:

Θεόδωρος Ορδουμποζάνης, Δημήτρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος
Αναγνωστόπουλος, Αγγελική Δεληγιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέας Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου,
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεωνίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπητού, Μενέλαος Μαλτέζος

Ο καιρός σήμερα

Σαν Σήμερα
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1492
Οι Εβραίοι εκδιώκονται από την
Ισπανία, με διάταγμα των βασιλέων
Φερδινάνδου και Ισαβέλλας.

Ανατολή - 06:13
Δύση - 20:33

23...37

1774
Ο άγγλος θεολόγος, φιλόσοφος, χημικός και πολιτικός επιστήμονας Τζόζεφ Πρίστλεϊ απομονώνει το στοιχείο
του οξυγόνου από τον αέρα.

25...35
25...36

1831
Εμφύλιος σπαραγμός στην Ελλάδα.
Ο Ανδρέας Μιαούλης καταστρέφει
την ελληνική κορβέτα «Ύδρα» και τη
φρεγάτα «Ελλάς».

24...36

1909
Ο Κωστής Παλαμάς ολοκληρώνει το
αριστούργημά του «Η φλογέρα του
βασιλιά», που εκτείνεται σε περισσότερους από 4.000 καλοδουλεμένους
δεκαπεντασύλλαβους στίχους.
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1931
Ιδρύεται η Ανώνυμος Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΑΕΤΕ), πρόδρομος του ΟΤΕ.
1976
Ο αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα
1 Νίκι Λάουντα, τραυματίζεται σοβαρά στην πίστα του Νίρνμπουργκρινγκ
της Δυτικής Γερμανίας. Το αυτοκίνητό του αναφλέγεται και ο Λάουντα
διασώζεται με σοβαρά εγκαύματα,
που θα αφήσουν σημάδια στο πρόσωπό
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1930
Πιερ Μπουρντιέ, γάλλος κοινωνιολόγος, από τους κορυφαίους θεωρητικούς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. (Θαν. 23/1/2002)
1936
Υβ Σεν Λοράν, Ενρί Ντονά Ματιέ το
πραγματικό όνομά του, γάλλος σχεδιαστής μόδας. (Θαν. 1/6/2008)
ΘΑΝΑΤΟΙ
30 π.Χ.
Μάρκος Αντώνιος, ρωμαίος στρατηγός και πολιτικός. Συμμετείχε στη
δεύτερη τριανδρία, μαζί τους Οκταβιανό και Λέπιδο. (Γεν. 14/1/83 π.Χ.)
1973
Νίκος Ζαχαριάδης, έλληνας κομμουνιστής πολιτικός, Γενικός Γραμματέας
του ΚΚΕ της περίοδο 1935-1956,
μία από τις πιο πολυσυζητημένες και
αμφιλεγόμενες προσωπικότητες.(Γεν.
27/4/1903)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ
30
ΙΟΥΛ
2011

Πλωτός σταθμός LNG…Τι πρέπει
να γνωρίζουμε;

Η είδηση των τελευταίων ημερών για την
πρωτεύουσα του Έβρου, έρχεται από τον όμιλο
«Κοπελούζου» με τη δημιουργία πλωτού τέρμιναλ υγροποιημένου φυσικού αερίου στη θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Όπως
έγινε γνωστό, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας Gastrade συμφερόντων του ομίλου «Κοπελούζου» για τη δημιουργία πλωτού τέρμιναλ υγροποιημένου φυσικού αεριού στη
θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Ο
σταθμός, θα παρέχει φυσικό αέριο μέσω υποθαλάσσιου και στη συνέχεια μέσω χερσαίου αγωγού στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς
Φυσικού Αερίου με σύνδεση στην περιοχή
της Αμφιτρίτης.Υπάρχουν κίνδυνοι; Ποια είναι η διαφορά του από τον αγωγό Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολη; Για το θέμα γράφει
στη « Γνώμη» ο πρώην Λιμενάρχης της Αλεξανδρούπολης κ. Νίκος Παπανικολόπουλος.
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Μικρογνωμικά
θέσουν τις προτάσεις τους (πρωτότυπα
θεατρικά έργα, θεατρικές διασκευές, μεταφράσεις θεατρικών έργων) για τις ανάγκες σχεδιασμού του καλλιτεχνικού προγραμματισμού για το 2023-2024.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους στην ηλεκτρονική
διεύθυνση drama@ntng.gr με την ένδειξη
«ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ» από τη
Δευτέρα 8 Αυγούστου* έως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου.
Οι προτάσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τις εξής πληροφορίες:
Τίτλος και περίληψη του θεατρικού έρ-

Στήριξη στους πολύτεκνους

Συνάντηση με το Δ.Σ. του Συλλόγου
Πολυτέκνων Γονέων Ν. Έβρου «Χριστός
Σωτήρ» είχε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης. Συζητήθηκαν
θέματα και ζητήματα που αφορούν τη
μέριμνα και την υιοθέτηση ειδικών δράσεων για την ενίσχυση των πολύτεκνων
οικογενειών του τόπου μας. Συγκεκριμένα, εξασφαλίστηκε η διατήρηση της έκπτωσης 50% στους λογαριασμούς της
ΔΕΥΑΑ, της έκπτωσης 50% στη χρήση
του κολυμβητηρίου από το πρώτο παιδί
πολύτεκνης οικογένειας, του μηδενικού
εισιτηρίου εισόδου στον ΕΟΤ, της έκπτωσης στην χρήση του δημοτικού camping
καθώς και της δωρεάν συμμετοχής στις

Σοβαρεύει το πράγμα
Οι 42 νεκροί ασθενείς με CoViD ανά ημέρα, που καταγράφηκαν την εβδομάδα 18 έως
28 Ιουλίου, είναι μία εξαιρετικά αρνητική επίδοση, η οποία ξυπνά εφιαλτικές μνήμες. Όπως
αναφέρει το iatronet.gr, ο σκληρός αυτός
αριθμός μάς γυρίζει σε μία φάση της πανδημίας που θέλουμε να ξεχάσουμε, καθώς 42
νεκρούς είχαμε στις 24 Αυγούστου του 2021,
όταν το τρίτο κύμα και το στέλεχος Δέλτα
σκόρπιζαν οδύνη στη χώρα. Τη συγκεκριμέ-

παιδικές κατασκηνώσεις. Περαιτέρω, ο
δήμαρχος επιβεβαίωσε ότι θα χορηγηθεί έκπτωση στα δίδακτρα του δημοτικού
ωδείου για την επόμενη σχολική χρονιά
σε ποσοστό 50% (από 30% που ίσχυε
έως σήμερα), ενώ αποδεικνύοντας για
άλλη μια φορά την ευαισθησία του στις
πολύτεκνες οικογένειες πρότεινε την επέκταση των εκπτώσεων σε θεατρικές παραστάσεις του δήμου. Στο επίκεντρο της
συνάντησης βρέθηκε το ενδεχόμενο και η
δυνατότητα επιδότησης 1.000 ευρώ για
κάθε νέο παιδί που γεννιέται στον δήμο
μας (άνω των τριών παιδιών σε κάθε οικογένεια) καθώς η δυνατότητα μείωσης
των δημοτικών τελών.

νη μέρα του 2021, οι διασωληνωμένοι ήταν
326 και αυξάνονταν σταθερά. Ο αριθμός των
ημερήσιων εισαγωγών ήταν πιο χαμηλός,
στοιχείο που δείχνει τη διαφορά στη βαρύτητα της νόσησης του στελέχους Δέλτα, με
τα στελέχη Όμικρον που κυριαρχούν σήμερα.

Κ.Η.
Αναζήτηση ταλέντων
Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
καλεί θεατρικούς συγγραφείς να κατα-

γου.
Το κείμενο του έργου σε αρχείο PDF.
Στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) του ατόμου
που καταθέτει την πρόταση.
Βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα.
Κάθε συγγραφέας μπορεί να καταθέσει αποκλειστικά ένα μόνο θεατρικό έργο.
Ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία
υποβολής προτάσεων θα γίνονται αποδεκτές μέσω e-mail, στην διεύθυνση
drama@ntng.gr ή τηλεφωνικά στο 2315
200023.

Κ.Η.

Ο κακός μας ο καιρός
Δεν είναι μόνο στον Έβρο και την
υπόλοιπη Ελλάδα δύσκολα τα πράγματα σε ό,τι αφορά τη ζέστη και τις
φωτιές:
40ο C και πλέον έδειξε το θερμόμετρο στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας σε πολλές περιοχές της Γερμανίας. Η μείωση της στάθμης των υδάτων
σε πολλά ποτάμια, όπως ο Ελβας, προκάλεσε προβλήματα στη ναυσιπλοΐα,
ενώ χιλιάδες κλήσεις δέχτηκαν οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης στο Βερολίνο.
14 πόλεις βρίσκονταν σε συναγερμό στην Ιταλία εξαιτίας της αφόρητης ζέστης στα τέλη
της εβδομάδας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη
και το Μιλάνο. Mεγάλο μέρος του Πάδου
καλύφθηκε με άλγη.
Παράλληλα, εξακολουθούσαν να μαίνονται οι πυρκαγιές στην
Τοσκάνη και στην περιφέρεια Φριούλι –
Βενέτσια Τζούλια,
κάνοντας στάχτη χι-

λιάδες στρέμματα δασικών και γεωργικών εκτάσεων.
900.000 στρέμματα αποτέφρωσαν σε όλη την Ισπανία οι φωτιές την
εβδομάδα που πέρασε. Η χώρα βιώνει
τη χειρότερη αντιπυρική περίοδο της
τελευταίας δεκαετίας. Στο στόχαστρο
βρέθηκαν η Εστρεμαδούρα, στα δυτικά,
και η Καστίλλη και Λεόν στην κεντρική
χώρα. Την ίδια στιγμή, ο πρωτοφανής
καύσωνας άφησε πίσω του τουλάχιστον 1.000 νεκρούς.

Κ.Η.

(για το 12%) Περίπου 400 επιχειρήσεις της Θράκης ή έχουν καθαρίσει την θέση τους ή έχουν συμψηφίσει μέρος των χρεών τους
και το συνολικό ποσό ανέρχεται
σε περίπου 60 εκ. ευρώ. Συνολικά υπάρχουν 800 περίπου επιχειρήσεις που έχουν δικαίωμα να
υποβάλλουν φακέλους και μέχρι
στιγμής οι μισές έχουν ικανοποιήσει τα αιτήματά τους..
Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Το κύμα της πανδημίας έχει
ήδη κορυφωθεί και ήδη παρατηρείται μια πτωτική τάση
στα κρούσματα, η οποία θα
επεκταθεί και στους σκληρούς
δείκτες. Δεν έχει νόημα η επαναφορά μέτρων..
Θ. ΠΛΕΥΡΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Photo Shoot

Είπαν

Δεν έχουν τέλος οι καταστροφές στο deck της παραλιακής και συνήθως η αποκατάσταση των διαλυμένων κομματιών αργεί… Τελικά, δεν μας αντέχει τίποτα; Πέρα από το τσιμέντο;
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΜΘ : 1 στους 3 σε κίνδυνο φτώχειας
ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, 9,4% ΠΑΝΩ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΜΕΣΟ ΟΡΟ
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Την ίδια στιγμή που η ανάπτυξη της Θράκης παραμένει
πολυδιαφημιζόμενη έννοια
αλλά ελάχιστα αντιληπτή στο
πορτοφόλι του μέσου Θρακιώτη, η ετήσια έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης
των Νοικοκυριών 2021 που
δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών:
Οι πολίτες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι, σε
ποσοστό, οι περισσότεροι στην
Ελλάδα που ζουν αντιμέτωποι
με τον κίνδυνο της φτώχειας.
Συγκεκριμένα, ενώ σχεδόν 2
στους 10 Έλληνες ζουν με τον
κίνδυνο της φτώχειας, το ποσοστό είναι σχεδόν 10% πιο
υψηλό στην ΑΜΘ, στην οποία
29,4% των πολιτών ζουν υπό
αυτό το καθεστώς. Η ΠΑΜΘ
διατηρεί την αρνητική πρωτιά
πανελλαδικά.

Τί όμως σημαίνει
κίνδυνος φτώχειας;
Το κατώφλι της φτώχειας
ανέρχεται στο ποσό των
5.251 ευρώ ετησίως ανά μονοπρόσωπο νοικοκυριό και σε
11.028 ευρώ για νοικοκυριά
με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω
των 14 ετών, και ορίζεται στο
60% του διάμεσου συνολικού
ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, το
οποίο εκτιμήθηκε σε 8.752 ευρώ, ενώ το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της χώρας εκτιμήθηκε
σε 17.089 ευρώ.
Το έτος 2021 (περίοδος
αναφοράς εισοδήματος 2020),
το 19,6% του συνολικού πλη-

θυσμού της Χώρας ήταν σε κίνδυνο φτώχειας σημειώνοντας
αύξηση κατά 1,9 ποσοστιαίες
μονάδες. Ο δείκτης αυτός που
κατά το έτος 2005 (με περίοδο αναφοράς εισοδήματος
το έτος 2004) ανερχόταν στο
19,6%, σημείωσε αυξητική πορεία έως το έτος 2012 όπου
εκτιμήθηκε στο 23,1% ενώ άρχισε να μειώνεται από το έτος
2014. Τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας
εκτιμώνται σε 765.372 σε σύνολο 4.108.895 νοικοκυριών
και τα μέλη τους σε 2.054.015
στο σύνολο των 10.498.099
ατόμων του εκτιμώμενου πληθυσμού της χώρας που διαβιεί
σε ιδιωτικά νοικοκυριά.
Σε τρεις περιφέρειες (Αττική, Κρήτη, και Νότιο Αιγαίο)
καταγράφονται ποσοστά κινδύνου φτώχειας χαμηλότερα
από αυτό του συνόλου της χώρας, ενώ στις υπόλοιπες δέκα
περιφέρειες (Θεσσαλία, Ιόνια
Νησιά, Ήπειρος, Βόρειο Αιγαίο,
Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Δυτική Μακεδονία, Στερεά
Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία
και Ανατολική ΜακεδονίαΘράκη) τα αντίστοιχα ποσοστά
είναι υψηλότερα. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης τόσο μικρότερο είναι
το ποσοστό του κινδύνου φτώχειας. Για το 2021, ο κίνδυνος
φτώχειας εκτιμάται σε 25,8%
για όσους έχουν ολοκληρώσει προσχολική, πρωτοβάθμια
και το πρώτο στάδιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε
23,1% για όσους έχουν ολοκληρώσει το δεύτερο στάδιο
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μεταδευτεροβάθμιας

Η ΠΑΜΘ διατηρεί την αρνητική πρωτιά πανελλαδικά

Πανελλαδικά, αυξήθηκαν οι πολίτες στην Ελλάδα, οι οποίοι βρίσκονται
αντιμέτωποι με τον κίνδυνο φτώχειας ή/και κοινωνικού αποκλεισμού.
εκπαίδευσης, και σε 7,9% για
όσους έχουν ολοκληρώσει το
πρώτο και το δεύτερο στάδιο
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Να σημειωθεί πως το προηγούμενο διάστημα έγινε γνωστή μία ακόμη αρνητική πρωτιά της ΠΑΜΘ, αυτή τη φορά
από τα επίσημα στοιχεία της
Eurostat αναφορικά με την
ανεργία νέων (15-29 ετών, με
αναφορά στον διαθέσιμο προς
εργασία πληθυσμό). Πρώτη
στην Ελλάδα και δεύτερη πανευρωπαϊκά είναι η Περιφέ-

ρεια Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, με δείκτη ανεργίας νέων στο 45,1%, δηλαδή
σχεδόν 1 στους 2 νέους στην
ΑΜΘ είναι άνεργος, με βάση
τα στοιχεία 2021 της Eurostat.
Η θέση γίνεται ακόμη χειρότερη, εάν λάβουμε υπόψη ότι η
«πρωταθλήτρια» Περιφέρεια
Κεούτα της Ισπανίας, ανήκει
γεωγραφικά… στην Αφρική,
αφού είναι η Περιφέρεια της
Ισπανίας στο στενό του Γιβραλτάρ. Ακολουθάει στην 3η θέση
η Δυτική Μακεδονία με 42,3%

ανεργία νέων, στην 7η θέση
η Στερεά Ελλάδα (38,9%) και
στη 10η η Θεσσαλία (36,7%).

Κίνδυνος φτώχειας ή/και
κοινωνικού αποκλεισμού
Σε μία ευρύτερη κατηγορία, πανελλαδικά, αυξήθηκαν
οι πολίτες στην Ελλάδα, οι
οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο φτώχειας
ή/και κοινωνικού αποκλεισμού.
Ειδικότερα, στο 28,3% του
πληθυσμού της χώρας διαμορφώνεται το ποσοστό του

πληθυσμού που βρίσκεται σε
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό
αποκλεισμό το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,9%
σε σχέση με το 2020, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ. Επίσης, το 6,9% των
νοικοκυριών δήλωσε ότι το
εισόδημά του αυξήθηκε κατά
τους τελευταίους δώδεκα μήνες, ενώ το 26,3% των νοικοκυριών ότι μειώθηκε και το
66,7% των νοικοκυριών ότι
παρέμεινε το ίδιο.
Συγκεκριμένα, με βάση τα
στοιχεία της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2021, o
πληθυσμός που βρίσκεται σε
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό, σύμφωνα με
τον αναθεωρημένο ορισμό
(στο πλαίσιο του προγράμματος “Ευρώπη 2030”, αναφορικά με την καταπολέμηση της
φτώχειας, έχει τεθεί ως στόχος
“να μειωθούν κατά 15 εκατομμύρια τα άτομα που βρίσκονται
ή που κινδυνεύουν να βρεθούν
σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό, εκ των οποίων τα 5 εκατομμύρια να είναι παιδιά” έως το έτος 2030),
ανέρχεται στο 28,3% του πληθυσμού της χώρας (2.971.200
άτομα), παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2020 κατά
0,9 ποσοστιαίες μονάδες.
Με βάση τον ισχύοντα μέχρι το 2020 ορισμό του παραπάνω δείκτη (στο πλαίσιο
του προγράμματος “Ευρώπη
2020”, αναφορικά με την καταπολέμηση της φτώχειας, ο
στόχος ήταν “να μειωθούν κατά 20 εκατομμύρια τα άτομα
που βρίσκονται ή που κινδυνεύουν να βρεθούν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό” έως το έτος 2020), o
πληθυσμός που βρίσκεται σε
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανέρχεται στο
29,5% (3.092.300 άτομα) του
πληθυσμού της Χώρας, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με
το 2020 κατά 0,6 ποσοστιαίες
μονάδες (2020: 28,9%).

xronos.gr

Πληθωρισμός: Στο 8,9% στην ευρωζώνη τον Ιούλιο
Στο 11,5%
στην Ελλάδα

τον Ιούνιο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (4,5% από το 4,3% του
Ιουνίου) και οι υπηρεσίες (3,7% σε σχέση με το 3,4% τον Ιούνιο).

Στο 8,9% έφτασε ο πληθωρισμός
στην ευρωζώνη τον Ιούλιο, ενώ στο
11,5 % στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα
στοιχεία της Eurostat για τον εναρμονισμένο δείκτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι
υπήρξε άνοδος για την ευρωζώνη από
το 8,6% του Ιουνίο , ενώ για την Ελλάδα ο εναρμονισμένος δείκτης Ιουνίου
ανερχόταν στο 11,5%. Για μία ακόμη
φορά, στην Εσθονία (22,7%) και στη
Λετονία (21%) παρατηρήθηκαν οι υψηλότερες τιμές, και ακολουθεί η Λιθουανία με ποσοστό 20,8%.
Η ενέργεια έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στη διαμόρφωση των τιμών (αυξήθηκαν 39,7% από το +42% τον Ιούνιο), και ακολουθεί ο τομέας τροφίμων,
αλκοόλ και καπνού (9,8% από το 8,9%

Η κίνηση Λαγκάρντ
Αξίζει να σημειωθεί ότι ακριβώς μία
εβδομάδα πριν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, ανακοίνωνε την πρώτη αύξηση των επιτοκίων εδώ και 11 χρόνια, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις
αναλυτών και αγορών πως και η ΕΚΤ
(η οποία εμφανιζόταν πιο χαλαρή) θα
αναγκαστεί να ακολουθήσει το δρόμο
που χάραξαν η Federal Reserve, η Τράπεζα της Αγγλίας κι άλλες, προκειμένου να τιθασεύσουν τον πληθωρισμό
που καλπάζει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την
Κριστίν Λαγκάρντ επανέλαβε την σθεναρή προσήλωση του στην εντολή που
έχει λάβει για την σταθερότητα των
τιμών, οπότε προχώρησε στην άνοδο

των επιτοκίων προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει στο στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα, στέλνοντας παράλληλα σήμα για
νέες αυξήσεις τους επόμενους μήνες.

Οι προβλέψεις της Κομισιόν για
την Ελλάδα
Εκτόξευση του πληθωρισμού στο
8,9% προβλέπει η Κομισιόν για την Ελλάδα το 2022, ενώ παράλληλα εκτιμά
ότι η ανάπτυξη θα αγγίξει το 4%. Σύμφωνα με τις θερινές εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο συνολικός πληθωρισμός προβλέπεται να φτάσει στο
8,9% το 2022 και στο 3,5% το 2023.
Επίσης, το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 4% το 2022 και
να επιβραδυνθεί στο 2,4% το 2023.
Δύο μήνες νωρίτερα, στα μέσα Μαΐου, στις εαρινές εκτιμήσεις της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβλεπε φέτος για
την Ελλάδα ρυθμό ανάπτυξης 3,5% και

πληθωρισμό 6,3%. Λόγω της σημαντικής αναθεώρησης για τα μεγέθη του
2022 ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2023

έχει αναθεωρηθεί στο 2,1% από 3,1%
που προέβλεπαν οι εαρινές εκτιμήσεις.

Η ΓΝΩΜΗ
1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
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Βάσεις 2022: Μόλις 82 νέοι φοιτητές
στην Ορεστιάδα και 21 στη νοσηλευτική
Διδυμοτείχου
400 ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΝΟΥΝ ΚΕΝΕΣ
ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ
– ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΝΑΤΑΣΑ ΓΚΑΡΑ
704 νέους φοιτητές θα υποδεχθούν τα
τμήματα της Αλεξανδρούπολης
Πενήντα δύο υποψήφιοι
των ΓΕΛ, των ΕΠΑΛ και των
άλλων κατηγοριών «περνούν»
στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας του ΔΠΘ, ενώ
άλλοι 30, συνολικά, εισάγονται
στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων. Σύμφωνα με
την ΕΡΤ, με βάση τα στοιχεία
αυτά, στο τμήμα Αγροτικής
Ανάπτυξης μένουν κενές 148
θέσεις (ποσοστό 74%), ενώ για
το τμήμα Δασολογίας οι κενές
θέσεις θα είναι 150 (ποσοστό
83%). Ακόμα χειρότερα είναι
τα πράγματα για τη Νοσηλευτική Διδυμοτείχου, που υπάγεται στο Διεθνές Πανεπιστήμιο,
στην οποία δεν εισάγεται ούτε
ένα νέος φοιτητής από Γενικό
Λύκειο. Από τα ΕΠΑΛ και τις
υπόλοιπες κατηγορίες εισάγονται συνολικά 21 άτομα. Οι
θέσεις της Σχολής είναι 121,
εκ των οποίων οι 100 μένουν
κενές (ποσοστό 82,65%).
Στον αντίποδα, τα τέσσερα πανεπιστημιακά τμήματα
που λειτουργούν στην Αλεξανδρούπολη (Ιατρικής, Μοριακής Βιολογίας, Παιδαγωγικό
και Επιστημών Εκπαίδευσης
Προσχολικής Ηλικίας), εμφανίζουν απόλυτη πλήρωση των
θέσεών τους από εισακτέους
που τα επέλεξαν. Συνολικά, η
Αλεξανδρούπολη θα υποδεχθεί το νέο ακαδημαϊκό έτος
704 νέους φοιτητές, από όλες
τις κατηγορίες υποψηφίων. Οι
περισσότεροι εισακτέοι προέρχονται από τα ημερήσια ΓΕΛ:
Στο τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική
Ηλικία εισάγονται 190 φοιτητές, στην Ιατρική Σχολή 114,
στο τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 116 και στο
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 216.

Τεράστια πτώση στις
Νομικές σχολές
Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής οδήγησε και φέτος σε
άδειες θέσεις στα αμφιθέατρα,
με 13 πανεπιστημιακά τμήματα να μένουν με λιγότερους
από 10 εισακτέους, κάποια εξ
αυτών σε κεντρικά ιδρύματα.
Φέτος, το τμήμα με μηδενικό αριθμό εισακτέων είναι η
Νοσηλευτική στο Διδυμότειχο.
Σύμφωνα με το υπουργείο
Παιδείας, το 93% των επιτυχόντων εισάγεται σε μία από
τις πρώτες 10 επιλογές του,
όπως ακριβώς και πέρσι. Το
ποσοστό εισαγωγής στα πανε-

πιστήμια αυξήθηκε στο 62,1%
έναντι 61,1% πέρσι, με 61.682
υποψηφίους να επιτυγχάνουν
την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια φέτος.
Υπενθυμίζεται ότι συνολικά
99.305 υποψήφιοι διεκδικούσαν φέτος 68.394 θέσεις και
καλύφθηκαν οι 61.682 θέσεις.

Ανά επιστημονικό πεδίο
1ο επιστημονικό πεδίο
-Ανθρωπιστικών,
Κοινωνικών και Νομικών
Σπουδών
Εως και 1.600 μόρια πτώση κατεγράφη σε δημοφιλείς
σχολές του 1ου επιστημονικού
πεδίου. Η Νομική Αθήνας έχασε 207 μόρια πέφτοντας κάτω
από το κατώφλι των 18.000
μορίων στα 17.950. Τεράστιες
οι απώλειες για Νομική Θεσσαλονίκης με 664 λιγότερα
μόρια σε σχέση με πέρσι και
βάση εισαγωγής στα 17.150
μόρια, ενώ και η σχολή στο
ΔΠΘ έχασε 587 μόρια. Η έλλειψη αριστούχων έριξε ακόμα και τις δημοφιλείς σχολές
της Ψυχολογίας, με τις δύο σε
Αθήνα και τη μία σε Θεσσαλονίκη να χάνουν από 414 έως
782 μόρια.
Μία από τις μεγαλύτερες απώλειες όμως κατεγράφη στο δημοφιλές τμήμα του
ΑΠΘ Αγγλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας με πτώση 1.622
μόρια και τη βάση εισαγωγής
να καταρρέει στα 16.805 μόρια από 18.427. Στις απώλειες
σε μεγάλα κεντρικά ιδρύματα
προστίθεται και το τμήμα Κοινωνιολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, που έπεσε 1.395
μόρια στα 14.077 μόρια.
Αντίθετα, αύξηση μορίων
ακόμα και κατά 700, κατέγραψαν τμήματα της περιφέρειας που κινούνταν πέρσι στα
10.000 μόρια βάσης εισαγωγής.

2ο επιστημονικό
πεδίο -Θετικών και
Τεχνολογικών Σπουδών
«Κρατήθηκαν» πάνω από το
όριο των 18.000 μορίων τα
δύο πιο υψηλόβαθμα τμήματα του 2ου επιστημονικού πεδίου. Παρά τις εκτιμήσεις για
μεγάλη μείωση, η ζήτηση φαίνεται ότι παραμένει υψηλή για
τους Ηλεκτρολόγους και Μηχανολόγους Μηχανικούς του
ΕΜΠ, τα οποία είχαν απώλειες 17 και 71 μορίων, με τη βάση εισαγωγής τους να κινείται
στα 18.470 και 18.190 μόρια

αντίστοιχα. Εκπληξη ήταν το
τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
του ΕΜΠ, το οποίο κατέγραψε
άνοδο 18 μορίων, μία από τις
λίγες εξαιρέσεις τμημάτων που
ανέβασαν τη βάση εισαγωγής
τους φέτος.

Σημαντικές απώλειες είχε
η σχολή Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών που έχασε
644 μόρια και έπεσε στα
19.285 μόρια.
Πολύ μεγαλύτερες ήταν οι
απώλειες στις πολυτεχνικές
σχολές της περιφέρειας αλλά και του ΑΠΘ, οι οποίες κυμαίνοντας ακόμα και στα 400
μόρια. Στα τμήματα Μαθηματικών, τα κεντρικά ιδρύματα
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
κατέγραψαν απώλειες ακόμα
και 530 μορίων, ενώ αντίθετα
στην περιφέρεια, πολλά τμήματα Μαθηματικών και Στατιστικής ανέβηκαν. Εντυπωσιακή η
περίπτωση του Μαθηματικού
Ιωαννίνων, το οποίο ανέβηκε 2.948 μόρια, όπως και το
Φυσικό Ιωαννίνων κατά 1.900
μόρια, ενώ το αντίστοιχο στην
Αθήνα είχε 617 μόρια απώλειες.
Σχετικά με τις κενές θέσεις,
κάποια τμήματα Δασολογίας
στα περιφερειακά ιδρύματα είχαν μόλις 3 με 5 εισακτέους.
Χαρακτηριστικά το τμήμα Δασολογίας στην Ορεστιάδα είχε
μόλις 5 εισακτέους και το τμήμα Δασολογίας στη Δράμα 3
εισακτέους.

3ο επιστημονικό πεδίο
-Επιστήμες Υγείας
Συγκρατημένη ήταν η πτώση στις Ιατρικές με τη σχολή
της Αθήνας να χάνει μόνο
26 μόρια και να πέφτει στα
18.826 μόρια. Στη Θεσσαλονίκη η μείωση ήταν 104 μόρια, ενώ η χαμηλότερη Ιατρική,
αυτή του ΔΠΘ, κλείδωσε στα
18.159 μόρια.
Η Οδοντιατρική Αθήνας
έχασε 80 μόρια και η βάση
εισαγωγής της κλείδωσε στα
17.975 μόρια, ενώ η αντίστοιχη σχολή στη Θεσσαλονίκη ανέβηκε 25 μόρια. Μικρές
οι απώλειες και στα τμήματα
Φαρμακευτικής σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη με μόλις 100 μόρια κάτω σε σχέση με πέρσι.
Ανω των 300 μορίων ήταν
οι απώλειες στα τμήματα Φυσικοθεραπείας σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, με εξαίρεση τη
Πάτρα, η οποία ανέβηκε κατά
296 μόρια.
Η Νοσηλευτική Αθήνας έχασε 328 μόρια με βάση εισαγωγής τα 15.225 μόρια, ενώ αντίθετα στη Θεσσαλονίκη υπήρξε
άνοδος 98 μορίων. Και σε αυτή την περίπτωση, η μεγαλύτερη άνοδος κατεγράφη στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με
το τμήμα να κερδίζει σε σχέση
με πέρσι πάνω από 900 μόρια.
Στα τμήματα Λογοθεραπείας,
αυτό στο Πανεπιστήμιο Ιωαννί-

νων ανέβηκε στα 12.910 μόρια
με αύξηση 700 μορίων, ενώ
το αντίστοιχο στην Καλαμάτα
αυξήθηκε κατά 1.000 μόρια
στα 12.200 μόρια.
Το τμήμα Νοσηλευτικής στο
Διδυμότειχο έμεινε με μηδενικό αριθμό εισακτέων.

4ο επιστημονικό πεδίοΟικονομικών Επιστημών
και Πληροφορικής
Μικτά ήταν τα αποτελέσματα για το 4ο επιστημονικό πεδίο. Κάποια υψηλόβαθμα
τμήματα, όπως το Διοικητικής
Επιστήμης και Τεχνολογίας
στο ΟΠΑ έπεσαν 497 μόρια,
ενώ αντίθετα το Ναυτιλιακών
Σπουδών στο ΠΑΠΕΙ ανέβηκε
πάνω από 1.700 μόρια.
Αύξηση εμφάνισαν τα τμήματα Τουρισμού, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τα Διοίκησης Τουρισμού σε Πάτρα και
Αιγάλεω και το Οικονομικής
και Διοίκησης Τουρισμού στη
Χίο, τα οποία ανέβηκαν πάνω
από 2.500 μόρια.
Στα τμήματα Πληροφορικής σημειώθηκαν απώλειες,
με το τμήμα στο ΕΚΠΑ να χάνει 152 μόρια και να πέφτει
στα 17.385 μόρια, ενώ και αυτό στο ΑΠΘ έχασε 249 μόρια.
Αντίθετα, κάποια τμήματα σε
περιφερειακά ιδρύματα ανέ-

βηκαν ακόμα και 700 μόρια,
όπως το Πληροφορικής στο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Στα Παιδαγωγικά οι απώλειες αγγίζουν ακόμα και τα
400 μόρια τόσο σε κεντρικά
ιδρύματα όσο και στην περιφέρεια, με άνοδο να παρατηρείται μόνο σε μερικές εξαιρέσεις
σε περιφερειακά πανεπιστήμια.

Γκαρά: «Με υπογραφή
Μητσοτάκη-Κεραμέως
η υποβάθμιση και
συρρίκνωση των
Πανεπιστημιακών
Τμημάτων του Έβρου»
Σε δήλωσή της η Βουλευτής
Έβρου αναφέρει:
«Αξίζουν συγχαρητήρια
στους επιτυχόντες και στις επιτυχούσες των πανελλαδικών
εξετάσεων, που μέσα σε ένα
δυσχερές κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο, κατάφεραν την
εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ωστόσο, χιλιάδες νέοι και
νέες μένουν εκτός δημόσιων
πανεπιστημίων, εξαιτίας της
εχθρικής στάσης της ΝΔ προς
τη νέα γενιά, προς το δημόσιο
πανεπιστήμιο. Η Νέα Δημοκρατία και η κα Κεραμέως με την
εφαρμογή της ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, την οποία ο
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεσμεύτηκε ότι θα

καταργήσει άμεσα, οδηγεί σε
συνεχή υποβάθμιση της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για να στέλνει πελατεία
στα ιδιωτικά κολέγια.
Τα πανεπιστημιακά Τμήματα
στον Έβρο και φέτος θα δουν
ελάχιστους εισακτέους. Συγκεκριμένα, το Τμήμα Αγροτικής
Ανάπτυξης θα υποδεχτεί 52
επιτυχόντες μαθητές και μαθήτριες από όλες τις κατηγορίες
των πανελληνίων, ενώ 166 θέσεις θα παραμείουν κενές. Την
εισαγωγή τους στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων πέτυχαν 30 μαθητές και
μαθήτριες, ενώ κενές θα παραμείνουν επίσης 166 θέσεις.
Στη Νοσηλευτική Διδυμοτείχου
πέτυχαν από το σύνολο των
κατηγοριών να εισαχθούν μόλις 20, αφήνοντας κενές 117
θέσεις.
Παρά τις εξαγγελίες της
Νέας Δημοκρατίας, ότι θα διορθώσει τον αριθμό των εισακτέων και θα στηρίξει τα
πανεπιστήμια στη Θράκη, συνεχίζει το καταστροφικό της
έργο με την υποβάθμιση και
τη συρρίκνωσή τους, εμμένοντας σε πολιτικές αποψίλωσης,
υποβάθμισης και ερημοποίησης της περιοχής».
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Ένα “κόσμημα” η νέα Αγορά Μοδιάνο
της Θεσσαλονίκης που γεννήθηκε
από τις στάχτες της

Σύγχρονοι, άνετοι χώροι σε μία αγορά που θα
προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο

ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ ΤΟΝ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ
ΧΡΟΝΟ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ
4 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ!
Την ίδια στιγμή, στα μέρη μας, ο,τιδήποτε
παλιό, είναι καταδικασμένο σε αχρηστία…
Μια νέα σελίδα στην ιστορία της Θεσσαλονίκης και όλης
της βόρειας Ελλάδας ετοιμάζεται. Είμαστε στην τελική ευθεία για να υποδεχθούμε την
πιο σύγχρονη – παραδοσιακή
αγορά τροφίμων της Ελλάδας.
Μια αγορά που διατηρεί την
παλιά της αίγλη και την επεκτείνει για να γίνει διαχρονική.
Η Αγορά Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη είναι το νέο και δυναμικό γαστρονομικό πρότζεκτ,
το Food Market concept της
πόλης. Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, η ανακαινισμένη
αγορά υπολογίζεται πως θα

προσελκύσει τέσσερα εκατομμύρια επισκέπτες/τουρίστες και
καταναλωτές, οι οποίοι στην
τριετία εκτιμάται ότι θα προ-

με λαχανικά, κρέατα, θαλασσινά και ψάρια από ντόπιους
και διεθνείς παραγωγούς, μαζί
με μια ποικιλία από ιδέες για
έτοιμα γεύματα. Η Αγορά Μοδιάνο γίνεται ξανά το ζωντανό
τοπόσημο της Θεσσαλονίκης,
όπως ξεκίνησε από τον ιδρυτή της, Έλι Μοδιάνο, το 1930.

Πώς ξεκίνησαν όλα…
Ο μηχανικός Eli Modiano,
με τον αρχιτέκτονα J. Oliphant
ξεκίνησαν να χτίζουν την Αγορά μέσα στην περιοχή της πόλης που είχε καταστραφεί

Λίγο πριν αποφασίσει το ΤΑΙΠΕΔ την
πώληση του κτιρίου, το 2016, στην
αγορά Μοδιάνο λειτουργούσαν μόνο
10 από τα 144 καταστήματά της
σεγγίσουν τα επτά εκατομμύρια.
Η τελική εικόνα που θα
δούμε τον Σεπτέμβριο συνδυάζει σύγχρονα καταστήματα

ολοσχερώς από την πυρκαγιά
του 1917. Η Αγορά χτίστηκε
εκεί όπου προηγουμένως βρισκόταν η Συναγωγή Talmud
Torah και εκεί όπου το σχέδιο του αρχιτέκτονα-αρχαιολόγου Ernest
Hebrard προέβλεπε την ανά-

πτυξη των παζαριών. Ο τίτλος
της Αγοράς στα σχέδια, στη
γαλλική γλώσσα, ήταν “Bazar
Central Salonique”. Το 1925 ο
Eli Modiano κατασκεύασε ένα
επίμηκες, μονώροφο κτίριο με
υπόγειο και εσωτερικά μπαλκόνια, συνολικής έκτασης περίπου 2.707 τ.μ. Τα εγκαίνια της
Αγοράς πραγματοποιήθηκαν το

1930 με μια μεγάλη γιορτή.
Η Αγορά Μοδιάνο, η πρώτη παραδοσιακή αγορά τροφίμων και μία από τις μεγαλύτερες κλειστές αγορές στη
Θεσσαλονίκη, συνδέθηκε στενά με την ιστορία της Εβραϊκής Κοινότητας. Από την αρχή
διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο
στη ζωή και τη λειτουργία του

Μία εικόνα από τα χρόνια της παρακμής, που
λειτουργούσαν μόλις 10 από τα 144 καταστήματα

Ο μηχανικός Eli Modiano, με τον αρχιτέκτονα J. Oliphant
ξεκίνησαν να χτίζουν την Αγορά μέσα στην περιοχή της πόλης
που είχε καταστραφεί ολοσχερώς από την πυρκαγιά του 1917

εμπορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, καθώς στέγαζε τα
καλύτερα προϊόντα και αποτελούσε ένα σημαντικό εμπορικό
σημείο της πόλης. Tο 1983 η
Αγορά Μοδιάνο χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο κτίριο από
το ΥΠΕΧΩΔΕ και το 1995 ως
ιστορικό διατηρητέο μνημείο
από το Υπουργείο Πολιτισμού,
διότι αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα κτιρίων Αγοράς με
στοά. Μέσα στα επόμενα χρόνια η εικόνα της Αγοράς αρχίζει
σιγά σιγά να αλλάζει, καθώς τα
περισσότερα από τα 144 καταστήματά της κλείνουν σταδιακά. Αν και η εικόνα της Αγοράς
διατηρεί τις αναμνήσεις των
παλαιότερων εποχών, απέχει
πολύ από την αρχική της αίγλη,
με το οριστικό της κλείσιμο να
έρχεται το 2016. Τον Ιούλιο
του 2017 η Αγορά Μοδιάνο
περνάει επίσημα στα χέρια του
Ομίλου εταιρειών Fais, με την
υπογραφή της σύμβασης από
το ΤΑΙΠΕΔ. Έτσι, φτάνουμε στο
2022 και στο παρόν της νέας Αγοράς Μοδιάνο, που είναι
το μέλλον ενός Food Market
concept νέας γενιάς!

cityportal.gr
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Νέα αναβολή στο διαγωνισμό
για το λιμάνι Αλεξανδρούπολης
Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΠΟΥ ΕΙΧΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ
29/7 ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΕΛΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ
Ο τελικός επενδυτής δεν αναμένεται να
προκύψει πριν από τα τέλη του έτους
Νέα παράταση για τέλη Σεπτέμβρη πήρε η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής οικονομικών προσφορών για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Ο
διαγωνισμός αφορά στην απόκτηση συμμετοχής σε ποσοστό
τουλάχιστον 67% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ ΑΕ), ενώ η κατάθεση
των δεσμευτικών προσφορών
είχε οριστεί για σήμερα. Η ημερομηνία κατάθεσης έχει μετατεθεί τουλάχιστον δύο φορές
από την αρχή του έτους. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σχήματα που ενδιαφέρονται χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο
για την καλύτερη προετοιμασία
των προτάσεων τους, όπου και
μετατίθενται για μετά τις 18
Σεπτέμβρη.
Στην διαδικασία κατάθεσης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος της
18ης Οκτωβρίου 2020 συμμετείχαν :
1. Quintana Infrastructure
& Development,
2.Κοινοπραξία CAMERON
S.A- GOLDAIR CARGO AEBOLLORE AFRICA LOGISTICS,

3.Κοινοπραξία INTERNATIONAL PORT INVESTMENTS
ALEXANDROUPOLIS, η οποία
απαρτίζεται από τις εταιρείες
BLACK SUMMIT FINANCIAL
GROUP – EUROPORTS-EFA
GROUP και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ,
4.ΟΛΘ Α.Ε.
Στον Οργανισμό Λιμένος
Αλεξανδρούπολης έχει παραχωρηθεί από το ελληνικό
Δημόσιο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων, κτιρίων και
εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένος Αλεξανδρούπολης και του
αλιευτικού καταφυγίου Μάκρης. Η εταιρεία έχει επίσης
διοικητικές αρμοδιότητες επί
του λιμένος Καμαριώτισσας
Σαμοθράκης και του αλιευτικού καταφυγίου Θέρμων Σαμοθράκης.

Στρατηγικής σημασίας
επένδυση
Στο εμπορικό του σκέλος,
το λιμάνι της Αλεξανδρούπολη
έχει όλες τις προοπτικές για να
αποτελέσει ένα σημαντικό περιφερειακό σημείο μεταφοράς

εμπορευμάτων από την Ανατολή στη Δύση και αντίστροφα.
Σε αυτό βοηθά η θέση αλλά
και οι σιδηροδρομικές και οδικές συνδέσεις που θα διαθέτει.
Σε αυτό συμβάλλουν τα έργα
κατασκευής της Ανατολικής
Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης, η οποία αποτελεί την οδική σύνδεση με την
Εγνατία Οδό όπως και οι διαγωνιστικές διαδικασίες τα έργα
αναβάθμισης του σιδηροδρομικού τμήματος Αλεξανδρούπολης – Ορμένιο ( Σιδηροδρομική Εγνατία Οδός). Το έντονο
αμερικάνικο ενδιαφέρον για
την επένδυση στο λιμάνι της
Αλεξανδρούπολης είναι φανερό και από τα πιο επίσημα χείλη κυρίως για τις στρατιωτικές
δυνατότητες που ήδη εν μέρει

Στις 4 Αυγούστου η «Λευκή
Νύχτα» Αλεξανδρούπολης
Τελετή έναρξης με
το Ωδείο ΦΑΕΘΩΝ
Την Πέμπτη 4 Αυγούστου
επανέρχεται, μετά από την
αναγκαστική ανάπαυλα λόγω κορωνοϊού, ο θεσμός της
«Λευκής Νύχτας» στην αγορά
της Αλεξανδρούπολης. Κάτοι-

κοι και επισκέπτες θα έχουν
την ευκαιρία να ζήσουν ένα
διαφορετικό βράδυ, στο κέντρο της πόλης, το οποίο θα
είναι αποκλεισμένο για τα αυτοκίνητα και να επωφεληθούν
από προσφορές και εκπτώσεις
στις οποίες θα προχωρήσουν,
ειδικά για εκείνο το βράδυ, τα
καταστήματα. Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στις

8.30 το βράδυ μπροστά στο
Εθνολογικό Μουσείο Θράκης.
Παράλληλα, ο Εμπορικός
Σύλλογος Αλεξανδρούπολης,
με φορείς που θα τον πλαισιώσουν, θα προγραμματίσουν
και μία σειρά παράλληλων
εκδηλώσεων, όπως μουσικές
σκηνές και δράσεις για τους
μικρούς μας φίλους, οι οποίες
θα ανακοινωθούν εν καιρώ.

αξιοποιούνται με την αναβάθμιση της συνεργασίας ΝΑΤΟΗΠΑ-Ελλάδας, ενώ δύο αμερικανικές εταιρείες συμμετέχουν
στο διαγωνισμό. Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Λόιντ
Όστιν, στην πρόσφατη επίσκεψη του Έλληνα υπουργού, Νίκου Παναγιωτόπουλου, στις
ΗΠΑ τόνισε με μεγάλη έμφαση τη σημασία του λιμανιού
της Αλεξανδρούπολης για τις
ΗΠΑ και το NATO.
“Θα ήθελα επίσης να τονίσω την κατά προτεραιότητα
πρόσβαση που παρείχε η κυβέρνησή σας στις δυνάμεις μας
στον λιμένα της Αλεξανδρούπολης η οποία μάς επιτρέπει
να συνεχίζουμε να παρέχουμε στρατιωτική βοήθεια στην
Ουκρανία και να αντιμετωπί-

ζουμε εχθρικά στοιχεία, καθώς
και να διεξάγουμε ασκήσεις
και επιχειρήσεις στα Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο
και την περιοχή της Μαύρης
Θάλασσας”.

Κόμβος μεταφοράς
ενέργειας
Αντίστοιχες αναφορές
έχουν ειπωθεί και από τον
πρώην Πρέσβη των ΗΠΑ
στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ,
ο οποίος επέλεξε από τις τελευταίες του δηλώσεις και παρουσίες να αφορούν την Αλεξανδρούπολη. Σε εκδήλωση
με την οποία δόθηκε το σήμα εκκίνησης της υλοποίησης του τερματικού LNG της
Αλεξανδρούπολης, ένα έργο
που αποτέλεσε και προσωπι-

κό του διπλωματικό στοίχημα κατά τα χρόνια της θητείας
του στη χώρα είχε αναφέρει
πως “είναι φανταστική τιμή να
έχουμε αυτό το γεγονός στην
Αλεξανδρούπολη στην τελευταία μου υποχρέωση ως πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
Το 2017 ήρθα στην Αλεξανδρούπολη και ξεκινήσαμε μία
συστηματική προσπάθεια εκ
μέρους της κυβέρνησης των
ΗΠΑ να εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας και παράλληλα
να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη της πόλης ως κρίσιμου
στρατηγικού διαμετακομιστικό
κόμβου, για στρατιωτικές μεταφορές, αλλά και για ενέργεια.
Μετά τη βίαιη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24
Φεβρουαρίου είδαμε ακριβώς
πόσο σημαντικό είναι αυτό. Είμαι πολύ περήφανος που οι
Ηνωμένες Πολιτείες μπόρεσαν
να συνεργαστούν με την ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους τοπικούς
εταίρους εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη
για να υλοποιήσουμε αυτό το
project”.
Έντονο, ωστόσο, είναι το
ενδιαφέρον και από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες του διαγωνισμού που επεξεργάζονται την πρόταση τους, ώστε
το τίμημα να είναι ανάλογο της
κατάστασης που επικρατεί τώρα στο λιμάνι αλλά και τέτοιο
ώστε να εξασφαλιστεί η πρωτιά. Αυτή χρυσή τομή θα κρίνει
και τον τελικό επενδυτή προς
τα τέλη του έτους.

capital.gr

Φέρες: Προγραμματισμός και
υλοποίηση αρδευτικών έργων
Από τον Δήμο
Αλεξανδρούπολης
Πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του δημάρχου συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής, κ. Βασίλειο Δελησταμάτη, τον Αντιδήμαρχο
Πρωτογενούς Τομέα, αγροτουρισμού και Δημοτικής Ενότητας
Φερών, κ. Δημήτριο Κολγιώνη,
τον Πρόεδρο ΤΟΕΒ Φερών-Πέπλου, κ. Βασίλειο Πορτοκαλίδη και τον Πρόεδρο Αγροτικού
Συλλόγου Αλεξανδρούπολης,
κ. Κώστα Αλεξανδρή, με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση τεχνικών έργων που
αφορούν τον πρωτογενή τομέα.
Συγκεκριμένα, η συζήτηση
επικεντρώθηκε στην κατασκευή
νέου αντλιοστασίου και συνοδευτικού αγωγού μεταφοράς
νερού 850 μέτρων ώστε να
καταργηθεί η διπλή άντληση

μεταφοράς νερού. Το αναπτυξιακό αυτό έργο καλύπτει τις
ανάγκες άρδευσης για τα επόμενα 25 χρόνια.
Ο Αντιπεριφερειάρχης δεσμεύτηκε να μεταφέρει το αίτημα για χρηματοδότηση του
έργου στον Περιφερειάρχη
Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, κ. Χρήστο Μέτιο και
από κοινού να προχωρήσει η

υλοποίησή του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιβαλλοντική
μελέτη του εν λόγω έργου, η
οποία παρελήφθη πρόσφατα
και μετά από συντονισμένες
προσπάθειες, συνιστά το πρώτο στάδιο για την υλοποίηση
και χρηματοδότηση και άλλων
αρδευτικών έργων στο σύνολο
της δημοτικής ενότητας Φερών.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δ/ντής ΟΦΥΠΕΚΑ : «Ενδεχομένως
η πυρκαγιά στη Δαδιά να μην είναι
τόσο καταστροφική όσο φαίνεται»
Ο ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ, ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΦΩΛΙΕΣ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ
ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΘΙΚΤΟΣ
Καθηγητής Σκούλλος: «Ακολουθεί ένα
μεγάλο δράμα…»
Την άποψη ότι ενδεχομένως η
πυρκαγιά στη Δαδιά να μην είναι
τόσο καταστροφική όσο φαίνεται
εξέφρασε λίγες ώρες προτού την
κατάσβεσή της, ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Φυσικού
Περιβάλλοντος και Κλιματικής
Αλλαγής, Γιάννης Μητσόπουλος
σε συνέντευξη στο Α’ πρόγραμμα
ραδιοφωνίας της ΕΡΤ, και στην
εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» της
Νεφέλης Λυγερού. Όπως εξήγησε ο κ. Μητσόπουλος, ο οποίος βρέθηκε για τρεις ημέρες στη
Δαδιά και στο μέτωπο της φωτιάς, εκ πρώτης όψεως φαίνεται
να μην επηρεάζονται τα περισσότερα δέντρα, καθώς το δάσος είναι πολύ πυκνό και η φωτιά εκδηλώνεται στον υποόροφο,
δηλαδή τα χόρτα και τη χαμηλή
βλάστηση.
Ο πυρήνας του Εθνικού Πάρκου, όπου βρίσκονται οι φωλιές
των σπάνιων αρπακτικών, παραμένει προς το παρόν άθικτος, και
εκεί εστιάζονται οι προσπάθειες,
στο πλαίσιο μίας πολύ μεγάλης
κινητοποίησης υπηρεσιών, στρατού και εθελοντών.

Η συνέντευξη
Κ. Μητσόπουλε, ήσασταν στο
μέτωπο της φωτιάς, στη Δαδιά, άρα έχετε δει από κοντά
όλες τις προσπάθειες, την τεράστια ζημιά…
Θα έλεγα να περιμένουμε να
σβήσει η πυρκαγιά και να κάνουμε την αποτίμηση των ζημιών
μετά για να διαπιστώσουμε το
μέγεθος της καταστροφής. Ίσως
η κατάσταση να μην είναι τόσο
άσχημη όσο τη βλέπει ο κόσμος.
Περιμένουμε, διότι έχουμε ένα
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: λόγω του ότι δεν έχουμε δυνατούς ανέμους και έχουμε πυκνό
δάσος, η πυρκαγιά καίει χαμηλά στον υποόροφο. Από ότι έχω
δει εγώ, τα περισσότερα δέντρα
δεν έχουν επηρεαστεί, άρα ίσως
μόλις τελειώσει η πυρκαγιά και
ο Οργανισμός μας, ως αρμόδιος
για τη διαχείριση των Εθνικών
Πάρκων, κάνει την καταγραφή,
τα πράγματα να είναι λίγο πιο
αισιόδοξα.

Γιατί είναι τόσο σημαντική
αυτή η περιοχή;
Για όλη την Ευρώπη, η Δαδιά
είναι ο παράδεισος των αρπακτικών, παρέχει το πιο κατάλληλο ενδιαίτημα για αυτά τα είδη. Έχουμε εκεί τη μεγαλύτερη
αποικία μαυρόγυπα σε όλη την

Ευρώπη. Υπάρχουν χρυσαετοί,
κραυγαετοί, ασπροπάρηδες, και
αυτό συμβαίνει διότι η περιοχή
από πολλά χρόνια πριν είχε κάποια χαρακτηριστικά: υπήρχαν
δάση, αλλά και διάκενα, υπήρχαν
γεωργικές εκτάσεις και κτηνοτροφία, ένας πολύ καλός συνδυασμός για να έχουμε τα πτωματοφάγα είδη, διότι αυτά τρώνε
από τις νεκρές αγελάδες, τα πρόβατα, ενώ στα ξέφωτα μπορούν
να βρουν εύκολα φίδια, χελώνες
που είναι και η κύρια διατροφή
τους. Βέβαια τα τελευταία χρόνια έχουν εγκαταλειφθεί σε σημαντικό βαθμό η γεωργία και η
κτηνοτροφία και για αυτό και το
δάσος είναι αρκετά πυκνό. Παρόλα αυτά, εμείς με όλες μας τις
δυνάμεις προσπαθούμε να διατηρήσουμε τους πληθυσμούς.
Υπάρχουν πολλά μεγάλα γέρικα
δέντρα στη Δαδιά που είναι ιδανικά για να κάνουν τα πουλιά τις
φωλιές τους και γι’ αυτό διατηρούμε τους πληθυσμούς αυτούς.
Η εγκατάλειψη της κτηνοτροφίας συνδέεται επίσης με τις
πυρκαγιές. Εάν έμπαιναν τα κοπάδια στο δάσος, θα ήταν πιο
αραιό. Επειδή είναι πυκνό το δάσος και καίει στον υποόροφο,
οι ρίψεις των αεροπλάνων σταματάνε στην κόμη των δέντρων
και το νερό δεν φτάνει κάτω στο
έδαφος για να σβήσει τη φωτιά, γι’ αυτό και θεωρούμε ότι η
πυρκαγιά αυτή θα κρατήσει μερικές μέρες ακόμη. Παρόλα αυτά η κινητοποίηση ήταν τεράστια, τόσο από την πυροσβεστική
υπηρεσία, αλλά και από τοπικές
οργανώσεις, από το στρατό και
πάρα πολλούς εθελοντές που
ήρθαν από όλη τη χώρα. Αυτή
η περιοχή έχει κάποια ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά αυτή η περιοχή,
δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν προστατεύουμε κατοικημένες περιοχές, πρέπει να προστατεύσουμε
τον πυρήνα της προστατευόμενης περιοχής, όπου βρίσκονται
οι φωλιές των ειδών. Μέσα σε
μία μέρα κάναμε πάρα πολλές
αντιπυρικές ζώνες και είμαστε
αισιόδοξοι.
Όπως είπατε και εσείς, το δάσος παλαιότερα είχε περισσότερα ανοίγματα λόγω της κτηνοτροφίας και τώρα που αυτή
μειώθηκε έχουν πυκνώσει. Υπάρχουν έργα που υλοποιούμε ως
οργανισμός και στην τρέχουσα
προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ προβλέπονται σχετικά έργα.
Στο δάσος δυστυχώς όταν χά-

το οποίο ανακόπτει τη βροχή, τώρα πια θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις καθαρά χειρουργικής
ακριβείας. Προσεκτικό κόψιμο
των δέντρων και να τοποθετηθούν παράλληλα προς το έδαφος ώστε να ελαττώνουν την
πορεία του επιφανειακού νερού
και να μην επιτρέπουν να γίνονται ρέματα και να φύγουν τα
χώματα. Δηλαδή να δημιουργηθούν μικροφραγματα της τάξης των 20-30 εκατοστών έτσι
ώστε σκαλοπατιαστά να δουλέψει όπως λειτουργούσαν παλιά
οι ξερολιθιές».

Σύσταση ειδικής επιτροπής

νουμε την κτηνοτροφία, υπάρχει
πολλή καύσιμη ύλη και πυκνότητα βλάστησης για να καεί. Δεν
μιλάμε μόνο για τη Δαδιά, στην
Ελλάδα με το φαινόμενο της
αστυφιλίας από το ‘70 και μετά
ερήμωσαν τα χωριά, και έχουμε πλέον πολλούς δασωμένους
αγρούς, και αυτό το χαρακτηριστικό επηρεάζει τις πυρκαγιές.
Υπάρχει θα λέγατε αυτή τη
φορά μία καλύτερη συνεργασία για την αντιμετώπιση τη
πυρκαγιάς, όπως ακούγεται;
Είδατε να λειτουργεί το σύστημα καλύτερα;
Το τελευταίο έτος, έγιναν
πάρα πολλές προσπάθειες, ειδικά μετά το περσινό καλοκαίρι,
έγιναν πολλά βήματα στην κατεύθυνση της συνεργασίας των
φορέων για την κατάσβεση των
δασικών πυρκαγιών. Μεταξύ της
πυροσβεστικής υπηρεσίας, της
δασικής υπηρεσίας, του δικού
μας οργανισμου, των εθελοντικών δασοπυροσβεστικών ομάδων. Φέτος για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό η Πολιτική

Προστασία πήρε 500 ανθρώπους για να δίνουν «δασοκομάντος», για να μπαίνουν μέσα στο
δάσος και να σβήσουν τις φωτιές. Βέβαια, η αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να φανεί.
Χρειάζεται εκπαίδευση των ανθρώπων, είναι πρώτη χρονιά. Κάποια πράγματα έχουν πάει καλύτερα και ελπίζουμε του χρόνου
να πάνε ακόμη καλύτερα.

«Ακολουθεί ένα μεγάλο
δράμα…»
Δραματικούς τόνους χρησιμοποίησε μιλώντας στο newsit.
gr ο Μιχαήλ Σκούλλος, καθηγητής Χημείας Περιβάλλοντος του
Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθυντής του Εργαστηρίου Χημείας
Περιβάλλοντος και πρόεδρος
των οργανισμών ΜΙΟ-ECSDE
και GWP-Med για την ανυπολόγιστη ζημιά που έχει γίνει στο
δάσος της Δαδιάς.
«Ακολουθεί ένα μεγάλο δράμα καθώς μιλάμε για μια από τις
μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές που έχουν υπάρξει στην

Ελλάδα. Πραγματικά δεν ξέρω
άλλη τόσο μεγάλη καταστροφή
στη χώρα μας. Είναι ένα απίστευτο μνημείο της φύσης. Είναι ένας
χώρος με τόσο πλούτο με πάνω
από 200 είδη πτηνών και πάνω
από 40 σχεδόν 50- είδη θηλαστικών. Είναι σαν να χάνουμε ένα
πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της
κληρονομιάς μας. Το χειρότερο
είναι ότι είναι σχεδόν αδύνατο να
αποκατασταθεί πλήρως και αυτό γιατί η κλιματική αλλαγή έχει
αλλάξει τις συνθήκες, την υδατική οικονομία, το σύστημα της
ουσιαστικής υποστήριξης αυτού
του οικοσυστήματος. Άρα είναι
κάτι που μπορεί να επανέλθει εν
μέρει. Να επανέλθει όπως ήταν
είναι πολύ δύσκολο και μέσα σε
πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δεκαετίες» ήταν τα λόγια του.
Μόλις η πύρινη λαίλαπα υποχωρήσει θα πρέπει σύμφωνα με
τον καθηγητή να αρχίσει η δουλειά. «Δεν είναι μια περιοχή με
υψηλά ορεινά αλλά έχουμε τις
κλίσεις. Μη έχοντας τη φυτοκάλυψη και φύλλωμα των δέντρων

Η τεράστια ζημιά ακόμα δεν
καταγραφεί καθώς η φωτιά δεν
έχει σβήσει, ωστόσο όλα πρέπει
να γίνουν γρήγορα. «Ανόργανα
και οργανικά συστατικά του εδάφους έχουν καταστραφεί. Πρέπει
να δώσουμε χρόνο σε αυτό το
έδαφος να ξαναπάρει σιγά-σιγά
το οργανικό του φορτίο. Χρειάζεται γνώση και στοργή και μέσα
στα πανεπιστήμια στα ινστιτούτα και στους τοπικούς φορείς.
Χρειάζεται μία επιτροπή χωρίς
κομματικές αντιπαραθέσεις να
συντονιστούν για την φυσική
αναγέννηση του δάσους. Ακόμα
δεν έχει καταγραφεί η ζημιά και
πρέπει να γίνει λεπτομερής αλλά και γρήγορη καταγραφή. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να μην χαθεί χρόνος μέσα στο καλοκαίρι.
Θα πρέπει να ληφθούν τα μέτρα
ώστε οι βροχές του φθινοπώρου
και του χειμώνα να μη βρουν την
περιοχή ανυπεράσπιστη, με το
δεύτερο κομμάτι της καταστροφής που είναι η διάβρωση. Αυτή
θα είναι η αναγκαία επόμενη μέρα καθώς χρειάζεται σοβαρότητα
και όχι κοκορομαχίες».
Σε ερώτηση του newsit.gr
αν είναι αισιόδοξος για το μέλλον της Δαδιάς και τις συνέπειες
της μεγάλης φωτιάς ο καθηγητής Χημείας Περιβάλλοντος μας
απαντάς ότι είναι «μετρίως αισιόδοξος. Μόνο αν γίνουν σωστά
όλα υπάρχει φως».
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Δάσος Δαδιάς: Εικόνες καταστροφής
στον “πνεύμονα” του Έβρου
ΜΟΝΟ ΣΤΑΧΤΗ ΑΦΗΣΕ ΣΤΟ
ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ
Απόσυρση διατάξεων για Natura
μετά τις αντιδράσεις
Ένα μεγάλο τμήμα της προστατευόμενης δασικής έκτασης
στη Δαδιά, που φιλοξενεί μια
σειρά από σπάνια είδη αρπακτικών πτηνών αλλά και διαφόρων θηλαστικών, ερπετών
και ψαριών έχει γίνει κυριολεκτικά στάχτη και οι εικόνες από
το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμμης-Σουφλίου είναι
αποκαρδιωτικές. Το Πάρκο έχει
συνολική έκταση 428 τετραγωνικά χιλιόμετρα, από τα οποία
τα 72,9 είναι αυστηρά προστατευόμενα από το δίκτυο Natura.
Συγκλονιστικές εικόνες καταστροφής αποτύπωσε το πρακτορείο SOOC.

Απόσυρση διατάξεων για
Natura
Καθώς η φωτιά άφηνε τραγικό αποτύπωμα στο δάσος της
Δαδιάς, με τον απολογισμό να
είναι καταστροφικός για την
χλωρίδα και την πανίδα της
προστατευόμενης περιοχής, η
κυβέρνηση διά στόματος του

αρμόδιου υπουργού, απέσυρε
τις διατάξεις εκείνες του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου
Περιβάλλοντος που αφορούσαν
τις προστατευόμενες περιοχές.
«Ακούσαμε όμως τους προβληματισμούς και των υπόλοιπων κομμάτων της Αντιπολίτευσης, αλλά και της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης, όπως ακούσαμε
και τους προβληματισμούς των
περιβαλλοντικών οργανώσεων,
αφού κάναμε ανοιχτό διάλογο.
Και γι’ αυτό θα ήθελα να πω ότι
αποσύρουμε για περαιτέρω διαβούλευση το Κεφάλαιο Γ’» είπε
ο Κώστας Σκρέκας και πρόσθεσε: «Εμείς δεν είμαστε “κολλημένοι”. Εμείς δεν στεκόμαστε
πίσω από στερεότυπα και βεβαίως είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, γι’ αυτό και το αποσύρουμε. Θα το συζητήσουμε και θα
το επαναφέρουμε – οφείλω να
το προσδιορίσω – μέχρι τέλος
Αυγούστου, με το που θα ανοίξει η Βουλή για ψήφιση, αφού
τελικά ολοκληρωθεί μια ακόμα

μεγαλύτερη σε διάρκεια διαβούλευση». Το κύμα αντιδράσεων,
για τις επίμαχες διατάξεις ολόκληρου του κεφαλαίου Γ’, όλων
των αρμόδιων φορέων από την
ημέρα της παρουσίασης του νομοσχεδίου, από την περίοδο της
διαβούλευσης του νομοθετήματος, μέχρι και την κατάθεση του
στη Βουλή, αλλά και τις επισημάνσεις, παρατηρήσεις και προβληματισμούς που διατύπωσε η
Επιστημονική Υπηρεσία της Βου-

λής στην έκθεση της, συνόψισε
εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Φάμελλος. «Οι περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) είπαν ότι είναι
παράδειγμα κακής νομοθέτησης
που απαξιώνει τη περιβαλλοντική αδειοδότηση και αποδομεί το
σύστημα προστασίας των περιοχών προστασίας Natura 2000.
Για αυτό ο κ. Σκρέκας πήρε πίσω το κεφάλαιο Γ’» επεσήμανε
ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκρατημένη αισιοδοξία
εξέφρασε το WWF, χαρακτηρίζοντας, σε ανακοίνωση του
«σωστή» την απόφαση του
υπουργείου Περιβάλλοντος να
αποσύρει τις διατάξεις για τις
περιοχές NATURA 2000. «Εάν
θέλουμε πραγματικά να μιλάμε
για αποτελεσματική θωράκιση
των προστατευόμενων περιοχών της χώρας μας, είναι επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθούν
ορθά το ταχύτερο δυνατό οι Ει-

δικές Περιβαλλοντικές Μελέτες
και να εκδοθούν τα προεδρικά
διατάγματα και τα σχέδια διαχείρισης, ώστε οι προστατευόμενες
περιοχές να αποκτήσουν επιτέλους το προστατευτικό καθεστώς που αρμόζει στη σημασία
τους, σε πλήρη συμμόρφωση
με τις ενωσιακές υποχρεώσεις
της χώρας», επεσήμανε, σχολιάζοντας τα όσα ανακοίνωσε ο
Κώστας Σκρέκας.
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Υπόθεση Μπακαλάκη: Παραπέμπονται
σε δίκη δύο γιατροί, μία μαία και μία
νοσηλεύτρια του ΠΓΝΑ
ου 2022. Έχοντας εμπιστοσύνη
στη δικαιοσύνη, αναμένω την
ημερομηνία της δίκης και την
επιβεβαίωση της ενοχής τους,
αν και στα μάτια της οικογένειας αλλά και της κοινής γνώμης,
η ενοχή τους είναι βέβαιη για το
αποτρόπαιο έγκλημα που διέπραξαν, να οδηγήσουν την Δέσποινα και το παιδί, στο θάνατο
με τέτοιο φρικτό τρόπο. Αναμένω την ημερομηνία της δίκης και
ελπίζω να μην αναβληθεί και για
έναν ακόμα λόγο. Να πάψουν
επιτέλους να ασκούν τα καθήκοντά τους οι κατηγορούμενοι,
μιας και η διοίκηση του Νοσοκομείου και του Υπουργείου Υγείας,
επιτρέπει ακόμα στους επικίνδυνους αυτούς ανθρώπους να λειτουργούν στο χώρο της υγείας
και να θέτουν σε κίνδυνο και άλλες έγκυες γυναίκες και μωρά.

ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΩΡΟΥ ΤΟΥΣ
Στις 6/10 η δίκη
Όπως μας ενημερώνει ο κ.
Κώστας Μπακαλάκης που πέρσι τον Απρίλιο έχασε τη σύζυγό
του και το μωρό που κυοφορούσε κατά τη σύντομη νοσηλεία τους στο ΠΓΝΑ, σήμερα του
επιδόθηκε το κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αλεξανδρούπολης βάση
του οποίου κατηγορούνται δύο
γιατροί, μία μαία και μία νοσηλεύτρια για το θάνατο της Δέσποινας και του αγέννητου παιδιού τους.
“Οι κατηγορίες αναφέρουν
ότι οι θάνατοι προκλήθηκαν από

αμέλεια και ότι το μοιραίο προκλήθηκε από τις πράξεις τους και
τις παραλείψεις τους, ενεργώντας αντίθετα από ότι όφειλαν
σε πολλά πράγματα, όπως αυτά
ένα-ένα αναφέρονται στο κατηγορητήριο. Επίσης η τρίτη κατηγορούμενη, κατηγορείται και για
πλαστογραφία και παραποίηση
εγγράφων, με σκοπό να παραπλανηθούν οι διερευνώντες τις
ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Στο κλητήριο
αυτό, ορίζεται και η ημερομηνία
της δίκης, που είναι 6 Οκτωβρί-

Μπακαλάκης Κώστας”

Φωτιά στη Δαδιά: Μαγειρεμένο φαγητό, σάντουιτς
και σνακ για τους πυροσβέστες μας
Ανιδιοτέλεια,
αλληλεγγύη,
αγάπη προς τους
συνανθρώπους
Εκατοντάδες εθελοντές
σπεύδουν καθημερινά, να προσφέρουν από ένα πιάτο φαγητό μέχρι βοήθεια για την κατάσβεση της φωτιάς. Το Κέντρο
Ενημέρωσης στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης
– Σουφλίου τις τελευταίες μέρες έχει μετατραπεί σε κέντρο
διανομής φαγητού. «Ο καθένας
συνεισφέρει, όλοι συνδράμουν,
φέρνουν τρόφιμα, μαγειρεμένα
φαγητά, ό,τι μπορούν» δηλώνει
στο GRTimes.gr η αναπληρώτρια προϊσταμένη του Εθνικού
Πάρκου Άννα Κωνσταντινίδου.
Από την Κοινωνική Κουζίνα «Ο Άλλος Άνθρωπος» μέχρι τους εθελοντές που καταφθάνουν καθημερινά από την
Αλεξανδρούπολη και τις γύρω περιοχές, ο δήμος Σουφλίου, συνεταιρισμοί, σύλλογοι, ο
Στρατός, ιδιώτες, επιχειρήσεις
όλοι βάζουν το λιθαράκι τους
για να βοηθήσουν με τον δικό
τους τρόπο τους πυροσβέστες,
τους ξυλοκόπους, τους υλοτόμους και όλους όσοι πάλευαν
όλες αυτές τις ημέρες με τις
φλόγες.

Πάνω από 500
μερίδες, 400 σάντουιτς
καθημερινά
Η Κοινωνική Κουζίνα «Ο
Άλλος Άνθρωπος», μια πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης που ξεκίνησε το 2011

στην Αθήνα ο Κωνσταντίνος
Πολυχρονόπουλος, βρίσκεται
στην περιοχή, ήδη από την περασμένη Κυριακή 24 Ιουλίου
και όπως πληροφορείται το
GRTimes.gr παρέμεινε έως και
την Τετάρτη 27/7 στη Δαδιά
ετοιμάζοντας καθημερινά φαγητό για όλους εκείνους που
επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς.
Όπως ενημερώνει το
GRTimes.gr εθελόντρια που
επιθυμεί να κρατήσει την ανωνυμία της, καθημερινά ετοιμάζουν τουλάχιστον 600 μερίδες φαγητό μαγειρεμένο και
το προσφέρουν στις πυροσβεστικές δυνάμεις κ.α.
«Ερχόμαστε από Αλεξανδρούπολη για να συνεισφέρουμε, ξέρετε και πόσοι έχουν
πάρει άδεια άνευ αποδοχών
για να βρίσκονται εδώ και να
βοηθούν;» αναφέρει χαρακτηριστικά η εθελόντρια που στηρίζει με τη συνεισφορά της τη
δύσκολη καθημερινότητα των
ανθρώπων που μάχονται με τις
φλόγες.
Επίσης, πάνω από 400 σάντουιτς ετοιμάζουν καθημερινά
οι διάφοροι σύλλογοι γυναικών
της περιοχής που προσφέρονται για πρωινό. Σνακ, κρουασάν, ξηροί καρποί, καφές, χυμοί, νερό συμπληρώνουν τη
διατροφή των κλιμακίων της
Πυροσβεστικής και όλων όσοι
συνδράμουν στο δύσκολο έργο.

Προσφέρουμε ένα πιάτο
ζεστό φαγητό
Η Κοινωνική Κουζίνα «Ο Άλλος Άνθρωπος» όπως πληροφορείται το GRTimes.gr, από

την Πέμπτη 27/7 βρίσκονταν
στο Σουφλί, όπου ο δήμος Σουφλίου έχει παραχωρήσει στην
ομάδα των εθελοντών ένα κτίριο για να ετοιμάζουν καθημερινά μαγειρεμένο φαγητό και
να το προσφέρουν στα κλιμάκια.
«Βρισκόμαστε στο μέσο των
κλιμακίων επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς» αναφέρει στο GRTimes.gr η Ν.Σ.
που έχει αναλάβει το συντονισμό της ομάδας εθελοντών της
Κοινωνικής Κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος». Όπως η ίδια
εξηγεί, την πρώτη ημέρα που

έφτασαν στην περιοχή, τους φιλοξένησαν οι γυναίκες του Συλλόγου Λύρας, οι οποίες με την
ανιδιοτέλεια και την προσφορά τους ετοιμάζουν καθημερινά
σάντουιτς για τους ανθρώπους
που μπαίνουν μέσα στο δάσος.
Κατά την παραμονή τους
στο Δάσος της Δαδιάς, στο Κέντρο Ενημέρωσης στο Εθνικό
Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, μαγείρευαν
τουλάχιστον 500 μερίδες φαγητό ενώ από χθες που βρίσκονται στο Σουφλί στήνουν
ένα καζάνι το οποίο βγάζει τις
μισές μερίδες.

Διευκρινίζεται ότι τα σάντουιτς φτιάχνονται με γαλοπούλα και κασέρι ενώ το μαγειρεμένο φαγητό περιέχει
μοσχάρι, κιμά, κοτόπουλο, όχι
όμως χοιρινό κρέας διότι είναι
και πολλοί Έλληνες μουσουλμάνοι που συμμετέχουν στην
πυρόσβεση.
«Εμείς ως «Ο Άλλος Άνθρωπος» στηρίζουμε την ανιδιοτέλεια, την αλληλεγγύη, την
αγάπη, προσφέρουμε ένα πιάτο ζεστό φαγητό σε όλους που

επιχειρούν» αναφέρει η εθελόντρια που έχει αναλάβει το
συντονισμό της όλης προσπάθειας με τις προμήθειες, τον
εφοδιασμό των τροφίμων κτλ.
και συμπληρώνει «δεν είμαστε
συσσίτιο, δεν είμαστε έρανος,
είμαστε οι άνθρωποι που κάνουμε το τραπέζι στους συνανθρώπους μας, που στην προκειμένη περίπτωση, λόγω της
περίστασης, τους το δίνουμε
στο χέρι».

Η ΓΝΩΜΗ
1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Με ταχύτερους ρυθμούς θα τρέξουν
τα oﬀshore αιολικά πάρκα της
Αλεξανδρούπολης
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ
ΚΑΙ RF ENERGY ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2010
Μετά από τροπολογία του ΥΠΕΝ
Κατατέθηκε από το ΥΠΕΝ η
τροπολογία που προβλέπει τον
καθορισμό πιλοτικής περιοχής
στην οποία τα έργα που έχουν
ήδη άδειες ή έχουν υποβληθεί
αιτήσεις για άδειες θα «τρέξουν» με ταχύτερους ρυθμούς
από ότι στα υπόλοιπα οικόπεδα που θα βγούν σε διαγωνισμό. Η περιοχή αυτή είναι στη
θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης.
Συγκεκριμένα, η θαλάσσια
περιοχή που εκτείνεται νοτίως
ακτογραμμής Περιφερειακής
Ενότητας ‘Εβρου και βορείωςβορειοανατολικώς Σαμοθράκης,
ορίζεται ως περιοχή ανάπτυξης
πιλοτικών ‘Εργων ΥΑΠ, για ‘Εργα ΥΑΠ μέχρι συνολικής ισχύος
εξακοσίων (600) ΜW.
Με προεδρικό διάταγμα ορίζονται επίσης, από εισήγηση του
Φορέα ΥΑΠ, κατανομή των Περιοχών Εγκατάστασης ΥΑΠ,
Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ, και μέγιστη ισχύς
‘Εργων ΥΑΠ που εκτιμάται ότι
μπορεί να εγκατασταθεί κάθε
μία από αυτές, οποία μπορεί να
είναι μικρότερη των διακοσίων
(200) MW.
Η τροπολογία ανοίγει τον
δρόμο για επενδύσεις των ομίλων Κοπελούζου και RF Energy
(των Φειδάκη και Ρέστη) που
έχουν αδειοδοτηθεί από το
2010, και εκκρεμείς αιτήσεις
της ίδιας περιόδου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Η κατά προτεραιότητα υλοποίηση θα προχωρήσει με τη διαδικασία του
χαρακτηρισμού της θαλάσσιας
περιοχής της Αλεξανδρούπολης
που εκτείνεται νοτίως της ακτογραμμής Περιφερειακής Ενότητας Εβρου και βορείως-βορειοανατολικώς της Σαμοθράκης,
ως περιοχής ανάπτυξης πιλοτικών έργων υπεράκτιων αιολικών (ΥΑΠ) πάρκων έως συνολικής ισχύος 600 MW.
Αιτήσεις για την εγκατάσταση έργων σε αυτή την περιοχή

θα μπορούν να υποβάλουν μόνο κάτοχοι υφιστάμενων αδειών
παραγωγής βεβαιώσεων ειδικών εργων για έργα ΥΑΠ και οι
κάτοχοι εκκρεμών αιτήσεων που
έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ για
αντίστοιχα έργα. Η τροπολογία
δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους αδειών για ειδικά έργα
ΥΑΠ και των εκκρεμών αιτήσεων να υποβάλουν στον αρμόδιο φορέα αίτημα μετακίνησης
της θέσης εγκατάστασης στην
πλησιέστερη περιοχή, να τροποποιήσουν τη μέγιστη ισχύ παραγωγής ή την εγκατεστημένη ισχύ του σταθμού, όπως και
τον αριθμό και τον τύπο των
ανεμογεννητριών. Το αίτημα
υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών
από την έκδοση του προβλεπόμενου από τον νόμο Προεδρικού Διατάγματος και συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή
100.000 ευρώ ανά μεγαβάτ. Η
άδεια παραχωρείται για 30 έτη,
με δυνατότητα ανανεώσεις για
επιπλέον 30.
Η τροπολογία προβλέπει επίσης εξαίρεση των έργων που
θα εγκατασταθούν στην πιλοτική περιοχή της Αλεξανδρούπολης από τις δημοπρασίες για
τη λήψη λειτουργικής ενίσχυσης. Τα πιλοτικά έργα θα μπο-

ρούν να λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση έπειτα από έγκριση
της Επιτροπής Ανταγωνισμού
της Ε.Ε. Στην περίπτωση που
απορριφθεί το αίτημα, τότε
συμμετέχουν στις δημοπρασίες
και στην περίπτωση που η προσφορά τους είναι χαμηλότερη
από των υπολοίπων συμμετεχόντων επιλέγονται για τη λήψη
λειτουργικής ενίσχυσης. Αδειες
που δεν εντάσσονται στα πιλοτικά έργα ακυρώνονται αυτοδικαίως με την έναρξη του νόμου.
H ίδια τροπολογία προβλέπει διατάξεις για τη λειτουργία
της ΕΔΕΥ ως φορέα διαχείρισης

Info
Η τροπολογία προβλέπει επίσης εξαίρεση των έργων
που θα εγκατασταθούν στην πιλοτική περιοχή της Αλεξανδρούπολης από τις δημοπρασίες για τη λήψη λειτουργικής
ενίσχυσης. Τα πιλοτικά έργα θα μπορούν να λαμβάνουν
λειτουργική ενίσχυση έπειτα από έγκριση της Επιτροπής
Ανταγωνισμού της Ε.Ε. Στην περίπτωση που απορριφθεί
το αίτημα, τότε συμμετέχουν στις δημοπρασίες και στην
περίπτωση που η προσφορά τους είναι χαμηλότερη από
των υπολοίπων συμμετεχόντων επιλέγονται για τη λήψη
λειτουργικής ενίσχυσης. Αδειες που δεν εντάσσονται στα
πιλοτικά έργα ακυρώνονται αυτοδικαίως με την έναρξη
του νόμου.

των υπεράκτιων αιολικών πάρκων και καθορίζει τα έσοδα που
θα εισπράττει γι’ αυτή την αρμοδιότητα. Επίσης από την εκπροσώπηση του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας
φεύγει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και παραμένει μόνον ο υπουργός Οικονομικών. Η αλλαγή, σύμφωνα
με πληροφορίες, εξυπηρετεί την
ταχύτερη υλοποίηση του έργου
της εταιρείας, διότι οι συνεννοήσεις και οι αποφάσεις θα περιορίζονται μεταξύ ενός και όχι
δύο υπουργείων.
Το ΥΠΕΝ συμπεριέλαβε επίσης στην τροπολογία διάταξη που ενισχύει τη ρευστότητα των εταιρειών προμήθειας
ηλεκτρικού ρεύματος. Προβλέπει τη διάθεση προκαταβολών
στους παρόχους για τη χορήγηση των επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος, με όρους
και προϋποθέσεις που θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση.

Πρόβλεψη και για
Καβάλα
Τον δρόμο για την αξιοποίηση εξαντλημένων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων ως
αποθηκών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) αλλά και για την

κατά προτεραιότητα υλοποίηση
υπεράκτιων αιολικών πάρκων
που έχουν αδειοδοτηθεί στο παρελθόν ή εκκρεμεί η αίτησή τους
για άδεια ανοίγει το υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η πρώτη διάταξη λύνει προβλήματα στο επενδυτικό project
της Energean για τη μετατροπή
των εξαντλημένων πετρελαιοφόρων κοιτασμάτων στον Πρίνο
και κοιτασμάτων που βρίσκονται προς εξάντληση σε χώρους αποθήκευσης διοξειδίου
του άνθρακα. Από τις πρώτες
εκτιμήσεις που έχουν γίνει τα
εξαντληθέντα αυτά κοιτάσματα
μπορούν να φιλοξενήσουν κατ’
ελάχιστον γύρω στα 40 εκατ.
τόνους διοξειδίου του άνθρακα, δυναμικότητα που μπορεί
να φτάσει έως και τα 200 εκατ.
τόνους. Η Energean έχει αναθέσει τη μελέτη αξιολόγησης του
δυναμικού αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στη λεκάνη του Πρίνου στη Halliburton,
ενώ σε μελέτη της περιοχής θα
προχωρήσει και η ΕΔΕΥ, ως φορέας διαχείρισης των κοιτασμάτων. Πρόκειται για επένδυση της
τάξης των 390 εκατ. ευρώ, η
οποία έχει ήδη λάβει το πράσινο
φως από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Με την τροπολογία που κα-

www.gnomionline.gr
Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

τέθεσε το ΥΠΕΝ απεμπλέκεται
η υλοποίηση του έργου από τα
αδιέξοδα στα οποία βρέθηκε το
έργο της υπόγειας αποθήκευσης
φυσικού αερίου της Καβάλας.
Δίνει τη δυνατότητα σε φορείς
που τους έχουν παραχωρηθεί
περιοχές για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων
και οι οποίοι διαθέτουν επαρκή δεδομένα, ιδίως γεωλογικά, γεωφυσικά και γεωτρητικά, για την τεκμηρίωσή τους ως
τόπων αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, γεωλογικών
σχηματισμών που βρίσκονται
στο υπέδαφος της παραχωρηθείσας περιοχής. Αποκτούν επίσης το δικαίωμα συνέχισης και
ολοκλήρωσης της διαδικασίας
διερεύνησης της συγκεκριμένης περιοχής, με σκοπό να διαπιστωθεί η καταλληλότητά
τους για την αποθήκευση CO2.
Εφόσον διαπιστωθεί η καταλληλότητα του συγκεκριμένου
γεωλογικού σχηματισμού, έπειτα από περιβαλλοντική εκτίμηση και αδειοδότηση, οι εν λόγω
φορείς ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις αυτών αποκτούν το δικαίωμα της αποθήκευσης. Η διάρκεια χρήσης ορίζεται σε 25
έτη, με δυνατότητα τροποποίησης.
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Ψυχαγωγία

σταυρολεξο

Η ΓΝΩΜΗ

1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
SUDoKU
Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

6

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
4

Ήταν δυο φίλοι μουσικοί. Ξαφνικά πεθαίνει ο
ένας από καρδιά.

4

7

6

5

3

8
3
2

6
6

Πέφτει σε μελαγχολία ο άλλος.
Περνάει ο καιρός κι αυτός δε μπορεί ακόμα
να αποδεχτεί την απουσία του φίλου του.

9
5

Κάθε μέρα παρακαλά το θεό να του παρουσιάσει για τελευταία φορά το φίλο του να τον

2

8

7
6

εμφανίζεται μπροστά του...
-Γρηγόρη! Πόσο μου έλειψες! Δεν το πιστεύω
όπου κι αν είσαι, περνάς καλά...

3

9

6

•

Μισή κ.τσ. αλάτι

•
•
•
•

--Μέθοδος Εκτέλεσης --

Πρώτα, αφήνουμε το ρύζι μέσα σε ζεστό νερό με 1 κουταλιά της σούπας αλάτι για μία
με μιάμιση ώρα.
Το ξεπλένουμε καλά κάτω από νερό της βρύσης και το αφήνουμε σε σουρωτήρι να στραγγίσει.
Στη συνέχεια, βράζουμε τα συκωτάκια και τα
ψιλοκόβουμε.
Ζεσταίνουμε το βούτυρο και σοτάρουμε ελαφρά το κρεμμύδι, το κουκουνάρι και τα αμύγδαλα.

•
•
•
•
•
•
•

2
4

4

5

κι από κάτω όλοι τραγουδούσαμε "No Woman No

2

6

Cry"... Πριν μια βδομάδα έπαιξε ο Kurt Cobain με

6

1

3

9

1

7

3
5

4

8

τον Jim Morisson, έχουν κάνει νέο γκρουπ πλέον... Ασε σου λέω, πολύ καλά σκηνικά...

7

7

- Τα καλά είναι ότι περνάμε καταπληκτικά... Συ-

7

6

4

3

- Απίστευτο! Αυτό είναι καταπληκτικό!... Και τα
άσχημα; Ποια είναι τα άσχημα;

ΛΥΣΗ1ΧΘΕΣΙΝΟΥ
(1) rating 0.62)
Puzzle
(Hard, difficulty

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Jul 29 08:47:24 2022 GMT. Enjoy!

- Εχμ... βασικά... βγήκαν αφίσες... παίζεις το
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4
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7

8

1

4

6

9

2

8

6

4

2

9

7

5

1

3

4

8

9

5

7

2

1

3

6

1

2

3
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6

8
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5

7

7

5
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1

4

3
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2
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7

5

3

2

1

8

4

9

- Μα δε με λένε Γιώργο, απαντά ο άλλος.

3

4

8

7

5

9

2

6

1

- Ρε μπαγάσα, μέχρι και το όνομά σου άλλαξες;

2

9

1

4

8

6

3

7

5

Σάββατο...
******
Μια μέρα βλέπει ένας τύπος έναν άλλο και νομίζοντας ότι είναι ένας παλιός του φίλος του λέει:
- Πού σαι ρε παλιόφιλε Γιώργο, πού χάθηκες,
τρόμαξα να σε γνωρίσω.

ΜΕΜΕS

•

3
8

ναυλίες συνεχώς... Προχτές έπαιζε ο Bob Marley

4

4

- Πες τα καλά πρώτα...

Ιτς πιλάφ, το πιο νόστιμο Πολίτικο πιλάφι
-- Συστατικά --

8

2. ΜΕΤΡΙΟ

- Και τα δύο.

ΣΥΝΤΑΓΗ

Προσθέτουμε το ρύζι, το σοτάρουμε ελαφρά
και ρίχνουμε το αλάτι, το πιπέρι, τον ντοματοπελτέ διαλυμένο σε κρύο νερό, τη ζάχαρη
και τέλος το ζωμό του κοτόπουλου.
Ανακατεύουμε καλά.
Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και κατόπιν βράζουμε το πιλάφι για 15 λεπτά σε μέτρια θερμοκρασία.
Χαμηλώνουμε την εστία και αφήνουμε το πιλάφι να απορροφήσει το ζωμό του.
Έπειτα, προσθέτουμε τις σταφίδες, τα συκωτάκια, το μπαχάρι και τον άνηθο.
Αφήνουμε το πιλάφι στην κατσαρόλα πάνω
στην εστία χωρίς φωτιά για 15 λεπτά περίπου.
Πριν σερβίρουμε το πιλάφι, ανακατεύουμε
από κάτω προς τα πάνω με ξύλινο κουτάλι
και το μεταφέρουμε σε πιατέλα.
Καλή επιτυχία και καλή όρεξη!

7

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.50)
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- Καλά ή κακά;

1 μισή φλ.τσ. ρύζι για πιλάφι
2 κ.σ. βούτυρο
800 γρ. συκωτάκια πουλιών
1 μεγάλο κρεμμύδι, τριμμένο στον τρίφτη
1 κ.σ. ντοματοπελτέ
2 κ.σ. κουκουνάρι
2 κ.σ. αμύγδαλα, ασπρισμένα
2 κ.σ. σταφίδες, ξανθές
Μισό φλ.τσ. άνηθο, ψιλοκομμένο
1 κ.τσ. σκόνη μπαχάρι
Μισή κ.τσ. πιπέρι

4
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είναι για να σου πω κάποια πράγματα.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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λά... Βασικά Σωτήρη εγώ αν ήρθα εδώ σήμερα

Κάθετα
1. Η εικονιζόμενη τραγουδίστρια.
2. Παρ' όλα αυτά.
3. Επιφώνημα για… μοιρολόγια.
4. Μια από τις αρχαιότερες ινδικές θεότητες.
5. Γούνινο ζακετάκι (ξ.λ.).
6. Ο αριθμός 301.
7. Τα χωρίς αρχή.
11. Κουβανός ποιητής (1863-93).
14. Είναι τα περισσότερα ηφαίστεια.
16. Ρήμα… ασθένειας.
18. Αρχικά κομματικής νεολαίας.
19. Είναι τα νεύρα… του ψύχραιμου.
20. Μαζί, αντάμα.
21. Παρενοχλώ, βασανίζω ψυχικά (μτφ.).
23. Ακόλαστα, φιλήδονα.
26. Είδος τυριού.
29. Ακατάδεχτος (ξ.λ.).
31. Όμορφο λουλούδι.
33. Πόλη της Ιαπωνίας.
35. Το αναφερόμενο στους δρόμους.
36. Ισραηλινές αεροπορικές γραμμές.
38. Μαζί με το "βράσε" σημαίνει αναστάτωση.
40. Όταν, όποτε.
41. Αρχικά αριθμού στρατευμένων.
43. Άραβας γενάρχης.
45. Δηλώνει συγκατάβαση.

5

5
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-Όντως. Η αλήθεια είναι ότι περνάμε πολύ κα-

Οριζόντια
1. Μουσικούς… κατευθύνει.
8. Ξανά, άλλη μια φορά.
9. Λέξη από σπαρτιατική φράση.
10. Ένα οστό του κρανίου.
12. Άηχο… γιώτα.
13. Αυστριακός συνθέτης και μαέστρος.
15. Επέζησε στην κοιλιά ενός κήτους.
17. Γράμματα της… νύχτας.
18. Δεν είναι και… λίγο.
22. Δέντρα την απαρτίζουν.
24. Λόρα…: πρωταγωνίστησε και στην
ταινία "Ατίθαση καρδιά".
25. Μάρκα κρασιών.
27. Διατέλεσε υπαρχηγός του Χίτλερ.
28. Μικρότερος (αρχ.).
30. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
32. Σπουδαίος Νορβηγός γλωσσολόγος.
34. Διεθνής ναυτιλιακός όρος.
36. Τραβώ, σέρνω.
37. Αγγλική η Άρσεναλ.
39. Το όνομα μιας Βίσση.
40. … Οσίμα: νησί της Ιαπωνίας.
41. Λέγεται ο Πατσίνο.
42. Αγώνισμα της ρυθμικής γυμναστικής (ξ.λ.).
44. "Υψηλό" των σταρ (ξ.λ.).
46. Ονομαστή Κορίνθια εταίρα.
47. Ευχάριστα… λουλούδια.

1
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δει έστω για λίγο. Ξαφνικά γίνεται ένα θαύμα κι

ότι σε βλέπω!...Κάθε μέρα ζω με την ελπίδα ότι

8
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Η ΓΝΩΜΗ

ΓΝΩΜΗ

1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
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Science

«Χωρίς αμφιβολία, οι θεμελιωτές της σύγχρονης επιστήμης υπήρξαν κατά κανόνα άνθρωποι
που η αγάπη τους για την αλήθεια υπερέβαινε την αγάπη τους για την εξουσία.»
C.S. Lewis, 1898-1963, Ιρλανδός συγγραφέας

Η Γροιλανδία λιώνει από τον
δικό της καύσωνα
Μπορεί η Ευρώπη να ψήνεται
από τον σφοδρό καύσωνα όμως
η Γροιλανδία λιώνει από την μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας.
Τέτοια εποχή η συνήθης θερμοκρασία στη Γροιλανδία είναι περίπου δέκα βαθμοί Κελσίου. To
προηγούμενο Σαββατοκύριακο
15-17 Ιουλίου η θερμοκρασία
στη Γροιλανδία έφτασε τους 15
βαθμούς Κελσίου αύξηση. Πρόκειται για τις υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί
τουλάχιστον εδώ και 40 χρόνια
στην περιοχή.
Όπως έγινε γνωστό αυτός ο…
τοπικός καύσωνας στη Γροιλαν-

δία προκάλεσε το γρήγορο λιώσιμο των παγετώνων της. Το Εθνικό
Κέντρο Δεδομένων Χιονιού και
Πάγων των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι
μόνο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο η απώλεια νερού από το
λιώσιμο των πάγων στη Γροιλανδία ήταν 12 δισ. τόνοι.
Η Γροιλανδία είναι η 12η σε
έκταση χώρα του πλανήτη και το
80% της επιφάνειας της καλύπτεται από πάγους. Αν λιώσει το
σύνολο των πάγων της Γροιλανδίας η στάθμη του νερού στους
ωκεανούς της Γης θα αυξηθεί κατά επτά μέτρα βυθίζοντας το σύνολο των νησιωτικών και παρά-

κτιων περιοχών του πλανήτη με
επιπτώσεις σε οικολογικό και ανθρωπιστικό επίπεδο.
Έχει διαπιστωθεί ότι ο ρυθμός
αύξησης της θερμοκρασίας στις
αρκτικές περιοχές είναι τέσσερις
φορές μεγαλύτερη από αυτή στις
υπόλοιπες περιοχές του πλανήτη.
Οι παγετώνες της Γροιλανδίας διαθέτουν τη δεύτερη σε μέγεθος
μάζα φρέσκου νερού σε παγωμένη μορφή. Οι πάγοι στη Γροιλανδία άρχισαν να λιώνουν τη
δεκαετία του 1990 και το λιώσιμο επιταχύνθηκε από τη δεκαετία
του 2000 και έκτοτε.

Είναι προϊόν
τρισδιάστατης εκτύπωσης
και προστατεύει από την
ηλιακή ακτινοβολία

Έρχονται τα θαλάσσια
ηλιακά πάρκα
Η νεοφυής εταιρεία
SolarDuck που ίδρυσαν μηχανικοί από την Ολλανδία και τη
Νορβηγία προτείνουν ένα τρόπο παραγωγής ενέργειας φιλικής στο περιβάλλον. Η εταιρεία
κατασκευάζει θαλάσσια ηλιακά
πάρκα. Πρόκειται για τεράστια
ηλιακά πάνελ σχεδιασμένα έτσι

ώστε να πλέουν πάνω στο νερό κινούμενα ως ένα «θαλάσσιο
χαλί» όπως το χαρακτηρίζουν τα
στελέχη της εταιρείας.
Τα 223 εκατομμύρια τετραγωνικά χλμ. ωκεανών αποτελούν ένα «παρθένο» τόπο για την
εγκατάσταση

συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια κάποιες ιδέες κυρίως με τη χρήση
συστημάτων παραγωγής αιολικής ενέργειας ή χρήσης των
κυμάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας.
Το πρώτο
ηλιακό πάρκο
της Solar Duck
θα ονομαστεί
Merganser και
θα τοποθετηθεί
στα ανοικτά της
Οστάνδης, της βελγικής πόλης που βρίσκεται στη Βόρεια Θάλασσα. Το
Merganser θα έχει δυνατότητα
παραγωγής 500 kW. Το πρότζεκτ χρηματοδοτείται από τον
γερμανικό ενεργειακό γίγαντα
RWE που αναμένει να δει τα
αποτελέσματα του εγχειρήματος για να δει αν μπορεί να υπολογίζει τα θαλάσσια πάρκα ως
μια σοβαρή χαμηλού κόστους
και φιλική στο περιβάλλον εναλλακτική λύση στην παραγωγή
ενέργειας.

Πλέουν
πάνω στο νερό
κινούμενα ως ένα
«θαλάσσιο χαλί»

Έχουν
καταγραφεί
οι υψηλότερες
θερμοκρασίες εδώ
και 40 χρόνια

Μαθητές σχολείων δημιούργησαν
διαστημική μεζονέτα
Η αντίστροφη μέτρηση για την
επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη έχει ξεκινήσει ενώ συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η οργάνωση
επανδρωμένων αποστολών στον
Άρη τόσο από τη NASA όσο και από
την διαστημική εταιρεία Space X.
Υπάρχει βέβαια και η Κίνα η
οποία τα τελευταία χρόνια υλοποιεί με μυστικό τρόπο και σε εξαιρετικά σύντομο χρόνο διαστημικά
πρότζεκτ όπως τον διαστημικό της
σταθμό τον οποίο εγκατέστησε και
έθεσε σε λειτουργία με πλήρωμα
μόλις ένα μήνα.
Τα τελευταία χρόνια πολλές

ερευνητικές ομάδες, εταιρείες αλλά
και ανεξάρτητοι σχεδιαστές έχουν
παρουσιάσει τις δικές τους ιδέες για
τη δημιουργία καταλυμάτων στα
οποία θα ζουν και θα εργάζονται
αρχικά οι αστροναύτες και αργότερα οι κάτοικοι της Σελήνης και
του Άρη.
Μαθητές ηλικίας 6-18 ετών
από την Ελβετία υπό την επίβλεψη
της αρχιτεκτονικής εταιρείας SAGA
Space Architects από τη Δανία δημιούργησαν ένα κατάλυμα για τη
Σελήνη και τον Άρη. Πρόκειται για
ένα φουτουριστικό οίκημα που με
ύψος επτά μέτρων και αποτελεί το

υψηλότερο που έχει παρουσιαστεί
μέχρι σήμερα.
Αυτή η διαστημική μεζονέτα
σχεδιάστηκε με ώστε να χωράει
στον πύραυλο Starship της Space
X για να την μεταφέρει στη Σελήνη ή τον Άρη. Το οίκημα που ονομάζεται Rosenberg Space Habitat
αποτελείται από πολυμερή υλικά
και είναι προϊόν τρισδιάστατης εκτύπωσης. Το εξωτερικό κέλυφος του
οικήματος προστατεύει τους κατοίκους του οικήματος από την βλαβερή ηλιακή και κοσμική ακτινοβολία
που χτυπά την επιφάνεια τόσο της
Σελήνης όσο και του Άρη.

Η Ευρώπη δημιουργεί τον ανταγωνιστή
του Starlink της SpaceX
Οι πάροχοι δορυφορικού
internet OneWeb και Eutelsat,
θα προχωρήσουν σε μία ιστορική
συγχώνευση σε μία προσπάθεια
να ανταγωνιστούν το αμερικανικό
Starlink της SpaceX. Η συμφωνία
αναμένεται να ολοκληρωθεί στα
μέσα του 2023 και η ιδιοκτησία
της νέας εταιρίας που θα προκύψει θα είναι μοιρασμένη στη μέση.
Μέχρι τώρα, η Eutelsat διαθέτει 36 δορυφόρους σε γεωστατική τροχιά, οι οποίοι θα συνδυαστούν με τους 428 δορυφόρους
σε χαμηλή τροχιά της OneWeb.
Τα συνδυασμένα έσοδα των δύο
εταιριών για το οικονομικό έτος 2022-2023
αναμένεται να
φτάσουν τα
€1.2 δισεκατομμύρια..Η
OneWeb
βρέθηκε στο
στόχαστρο
της Ρωσίας κατά τον πόλεμο στην
Ουκρανία, με την πρώτη
να σταματά τις εκτοξεύσεις των
δορυφόρων της OneWeb, απαιτώντας από το Ηνωμένο Βασίλειο

Οι
πάροχοι
να πουλήδορυφορικού internet
σει τις μετοχές του
OneWeb και Eutelsat,
από την
προχωρούν σε
εταιρία, ενώ
ζήτησε
και δισυγχώνευση
αβεβαιώσεις πως
δε θα χρησιμοποιηθούν
οι δορυφόροι για στρατιωτικούς
σκοπούς. Αυτό ανάγκασε την
OneWeb να στραφεί στην αντί-

παλη SpaceX για να εκτοξεύσει
τους υπόλοιπους δορυφόρους
πρώτης γενιάς.
Μετά τη συγχώνευση των δύο
εταιριών, το Ηνωμένο Βασίλειο θα
έχει “ειδικά δικαιώματα” στη νέα
υπηρεσία, όπως λόγο στις αποφάσεις του δικτύου με γνώμονα την
εθνική ασφάλεια, δικαίωμα βέτο
σε ορισμένες αποφάσεις και άλλα.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

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

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Ηλεκτρολογικά
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

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

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

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

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

Οικοδομικά
Υλικά

Γεωπόνοι

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ • Πολ. μηχ.

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σκρα 8 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551023390

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

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

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

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

Πληροφορική
Υπολογιστές
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

Βιβλιοπωλεία

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

Πολιτικοί
Μηχανικοί

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

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

Επιγραφές
Ανθοπωλεία
Φυτώρια

Η ΓΝΩΜΗ

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

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

Λ. Δημοκρατίας 275 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026868

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

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

Τοπογράφοι
Μηχανικοί
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • Τοπ. μηχ.
Χαριλάου Τρικουπη 2 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027017

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Τοπ. μηχ.
Ι. Δραγούμη 2 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029626

Security
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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου
Τηλεφώνησε στο
25510 24222 και
γίνε συνδρομητής
στην εφημερίδα μας

Ε

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ

Η ΓΝΩΜΗ

B6

ΠΛΟΙΑ

Χρηστικά

15
Ωροσκόπιο

ΚΑΒΑΛΑ
συνέβηΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
συνέβη
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ
72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις
1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 201171 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώΔίκαια 23.17
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 Κυριακής), 08.00 (express), 10.00
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού:
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
09.00
(express),11.00 (express), 14.00
16.43
Σβίλεγκραντ 9.08
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
-12.00 - 15.00 -18.00
(express), 15.45 (express), 17.00
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00.
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού:
Δίκαια 9.06.
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου:
5.46
16.50-18.00-21.30- 01.30
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις
2510/223716 & 2510/224472
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ
Δίκαια 18.38.
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώΚΡΙΟΣ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15,
φίλε Κριέ, ανταποκρίνεσαι
ΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού:
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις
09.00, 12.00,
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ:Σήμερα
άψογα
σε
κάθε περίσταση και κατάΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.156.45 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ
Ορμένιο 17.09
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΠΟ
ΘΑΣΟ:
05.45,
14.00,
16.15.
ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ
κυρίως λόγω της άμεσης και
07.00, 08.15, 09.15,σταση,
10.30, 12.00,
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού),
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Αναχώρη614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις
ΤΑΆφιξη
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
13.30, 14.30, 16.00,αποτελεσματικής
18.15. ΑΠΟ
σου δράσης! Η τύχη
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού),
ση: 6.50,
Τελικού: 17.16
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ελέσα, Ελέσσα
ΠΛΟΙΑ
ΤΡΕΝΑΔίκαια23.40.
- ΟΣΕ
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00,
09.30,
είναι με
το μέρος ΠΛΟΙΑ
σου και τα γεγονόΛΕΩΦΟΡΕΙΑ06.00, 07.15, 08.00, 09.00,
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3074 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη
10.30, 11.45, 13.15,τα
14.45,
16.00,
Ευκλεή, Ευκλέα
που αναμένονται
μέσα στην ημέρα!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00,
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
εις Ορμένιο 14.38.Εύκλεος,
Πληροφορίες:
17.15, 19.15.
ρού),19.30-20.45.
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30
πολη: 6.58
25210-32444.
14:00-22:00
Παπαδημητρίου 14
Μαΐου 8
Μάρκελος * Σολομονή
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΑΥΡΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω
Την
Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Αναχώ✆2551080077
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Κασσάνδρα *
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Σήμερα,
αγαπητέ Ταύρε, επικεντρώΤυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού),
π.μ.
δεν
ισχύει
ρηση
αρχικού:
23.59,
Άφιξη
Αλεξ/
ΚΑΒΑΛΑ:
12.00,
16.15.
ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΒΑΛΑ
18:00-08:00
Δημητριάδης Κων. Παλαιολό-72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις
Αλεξανδροyπολη
νεσαι
στον
εσωτερικό σου κόσμο, τα
72, ΙΝTERСITY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΩΡΑ:
20.52,
άφιξη
εις
ΓΙΑ
ΘΕΣ/ΚΗ
:
06.00
-19.00
ΑΝΑ
ΜΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:
06.00,
08.00,
09.15,
10.30,
12.15,
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30πολη:32
13.18
ΞΑΝΘΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
– ΔΡΑΜΑ 07.00,
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
προσ ΣαμοθρΑκη
γου
✆2551053464–ΑΘΗΝΑ, Αναχώσυναισθήματα
σου και στη φωνή της
Επέτειοι
ΑΠΟ ΚΕΡΑ14.30,
16.00,
18.15.
ΔίκαιαΑΛΕΞ/ΛΗ
23.17
ΩΡΑ
20.30
ΤΟ
ΤΕΔίκαια
23.17
05.15
(εκτός
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
15.30-17.00-18.15
(μέσω
08.00,
09.00,
10.00,
11.00,
12.00,
613
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΞΑΝΘΗ
–
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
06:30 -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:
,08:00, 11:00
, Τυχερού),
14.00,
ΑΠΟ
ΘΑΣΟ:
08.50, 15.15
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΠΛΟΙΟ
ΑΔΑΜaΝΤΙΟΣ
ΚΟΡΑhΣ
διαίσθησης
σου.
Έτσι θα πάρεις τις σωΜΩΤΗ:
07.15,
09.15,
10.30,
11.45,
ΛΕΥΤΑΙΟ
ΑΠΟ
ΕΓΝΑΤΙΑ:
06.00
Κυριακής),
08.00
(express),
10.00
ρηση
Λιμάνι:
6.42,
Άφιξη
Τελικού:
602 KOINH
ΩΡΑ:
1.40,
άφιξη
εις
602
KOINH
ΩΡΑ:
1.40,
άφιξη
εις
19.30-20.45.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
13.00,
14.00, 15.00,
16.00,14.00
17.00,
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού:
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΑΠΟ
ΚΑΒΑΛΑ:
07.55,
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
Δευτέρα
07:00
16.30, 18:45,
22:00& ΑΡΓΙΕΣ
13.30, 16.00, 17.15,
19.15.
στές
αποφάσεις και θα βρεις τις απαΦΕΡΕΣ
09.00
(express),11.00
14.00
16.43
Σβίλεγκραντ
9.08 (express),
Σβίλεγκραντ
9.08
04.15-06.30-07.30
(μέσω Τυχερού),
18.00,
19.30,
21.00.
Κυριακή:
το
14.10
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΞΑΝΘΗ
ΚΑΒΑΛΑ
ΠΡΙΝΟ:
07.10,
13.00
ΚΑΒΑΛΑ
ΠΡΙΝΟ:
07.10,
13.00
Παγκόσμια Ημέρα Προσκοπικού
Τρίτη 10:00
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
ραίτητες λύσεις!
Μαλάκης
Ορφέως
2 ✆25550
24333
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
- 4.10,
ΑΛΕΞ/ΛΗ
08.45
(μέσω
Τυχερού),
10.00-11.30δρομολόγιο
07.00
γίνεται12.15
07.30,
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
Απλή:14.48 Ιντερσίτι:
07.17 ΩΡΑ: 4.10, άφιξη
ΠΡΙΝΟ
- ΚΑΒΑΛΑ:
06.25,
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
-12.00
-των
15.00
-18.00
(express),
15.45
(express),
17.00
74 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:
άφιξη
εις
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη74 ΙΝTERСITY
εις
2593022318
& 2593022426.
Μαντηλιού
Τετάρτη
08:00-20:00
ΦΕΡΡΥ
ΜΠΟΟΥΤ
ΜΠΟΟΥΤ
12.30-13.30-14.30-15.30-17.0008.00
καταργείται.
Αναχώρηση
αρχικού: 15.22,
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
08:00,εκτός
11:00Σάββατο,
, 13.00,18.45, 22.00. των
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΕΡΡΥ
Δίκαια(express)
9.06.
ση αρχικού:
15.22,Άφιξη
Άφιξη Τελικού:
Δίκαια 9.06.
ΓΙΑ
ΑΛΕΞ/ΛΗ:
Πέμπτη
16:0009.40-12.30-14.30- ΣΟΥΦΛΙ
ΔΙΔΥΜΟΣ
Από Καβάλα
Πληροφορίες
στα τηλ.
του Λιμεναρχείου:
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου:
18.15
(μέσω
Τυχερού),
19.30-20.45.
Τελικού:5.46
22.59
ΔΡΑΜΑ
– ΚΑΒΑΛΑ
Καθημερινά
από
Απλή: 17.50,70
2.44
Παρασκευή
09:30
-16:00
15.30,
17:30,
19:00
, 23:59
16.50-18.00-21.3001.30
70 ΙΝTERСITY
ΑΛΕΞ/ΛΗ
ΩΡΑ:
-ΑΘΗΝΑ:
13.50,
18.45
άφιξη
εις
ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις
Σήμερα
είναι η ημέρα φίλε Δίδυμε,
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ,
ΛΑΥΡΙΟ
Μπαμίδου
- Πιτιακούδης
Γεωργίου
2510/223716
2510/224472
2510/223716
& 2510/224472
τηλεφωνα
06.00
το πρωί&
έως
20.30
και κάθε
8,11, 14.58, χρησιμα
22.33
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΘΕΣΣΑ- Βασ.Ιντερσίτι:
όπου
θα
καταφέρεις να διεκδικήσεις
Σάββατο
09:30
-16:00
ΔίκαιαΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ
18.38.
ΦΕΡΕΣ
ΣΟΥΦΛΙ
Δίκαια
18.38.
75
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΑΘΗΝΑ,
ΑναχώΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΞΑΝΘΗ - ΚΑΒΑΛΑ: μισή
Τρίτη 13.30
ΑΠΟ
ΠΡΙΝΟ:
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15,
07.15, από
10.15,
12.15,
207
✆2554022013
ΞΑΝΘΗ
ώρα.
Τις Κυριακές
07.00
ΛΟΝΙΚΗ,
Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη:
καιΧΙΟ,
να εκπληρώσεις
τους στόχους και
Kυριακή
16:00
▶
ΛΗΜΝΟ,
ΜΥΤΙΛΗΝΗ,
ΚΑΡΛΟΔΡΑΜΑ
- ΞΑΝΘΗ
ΔΙΔΥΜ/ΧΟ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ρηση
Λιμάνι:
20.32,
Άφιξη
Τελικού:
604 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ:
10.54,
άφιξη
εις
604
ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ:
10.54,
άφιξη
εις
09.00, 12.00, 11.40
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00,
14.30.
14.30.
08.00,- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
11:30 , 16.00,
έως
20.30ΑΠΟ
ανά ΚΑΒΑΛΑ:
ώρα.
06.00,
να
τακτοποιήσεις
υποχρεώσεις
και εκAστυνομία

100
ΒΑΣΙ,
ΑΓ.
ΚΗΡΥΚΟΣ,
Τετάρτη
20.00
ΕΩΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6.45
Ορμένιο
17.09
ΔΡΑΜΑ
– ΑΘΗΝΑ
08.30,
ΘΑΣΟ:
05.45,
ΘΑΣΟ: 05.45,
14.00,
14.00,
16.15. ΑΠΟ
08.30,
10.30,
12.00,04.15-05.1513.30, 15.00,
ΔΡΑΜΑ
– 16.15.
ΣΕΡΡΕΣ ΑΠΟ
07.15,
08.45,19.30
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΣΕΡΡΕΣ Ορμένιο 17.09
ΔIΔYMOTEIXO
κρεμότητες!
Το μόνο
που ίσως πρέπει
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
18:45,
22:00
Σαμοθρaκη
προσ
EKAB ΩΡΑ:

166 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
07.00,
08.15,
09.15,
10.30,
12.00,
07.00,
08.15,
09.15,
10.30,
12.00,
06.20-07.00
(μέσω
Τυχερού),
614 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ:
17.40,
άφιξη
εις
ΑΘΗΝΑ
–
ΔΡΑΜΑ
08.00,
20.00
70
ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Αναχώρη614
ΚΟΙΝΗ
17.40,
άφιξη
εις
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση:
10.45,
12.45, 12.00, 14.00, 15.30 20.32 Άφιξη: Κ.ΣΕΡΡΕΣ
ΑΘΗΝΑ
Πέμπτη 13.30
να προσέξεις σήμερα, είναι η τάση σου
Καρακατσάνη
Μ.-Bαφειάδου
έναντι- ΝοΑλεξανδροyπολη
Πυροσβεστική

199
ΚΑΒΑΛΑ
- (μέσω
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΑΠΟ
13.30,
14.30,
16.00, 18.15. ΑΠΟ
13.30,
14.30, 16.00, 18.15.
07.45-08.45
Δίκαια23.40.
Άφιξη
Τελικού: 17.16
Δίκαια23.40.
ΔΡΑΜΑ
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ
06.00,
08.30,
10.30, Τυχερού),
12.00, 13.30,
16.45
-17.00.
01.41 ση: 6.50,
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.10,
για κουτσομπολιό
και η νευρικότητα
σοκομείου
✆25530
25115
ΠΛΟΙΟ
ΑΔΑΜaΝΤΙΟΣ
ΚΟΡΑhΣ
ΚΕΡΑΜΩΤΗ:
07.00,
08.00,
09.30,
07.00, 08.00, 09.30,
Βλάβες(ΔΕΔΔΗΕ):
8004004000
Παρασκευή 20.00ΚΕΡΑΜΩΤΗ:
02:15
, 10:15,
14:30
,18:30
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3090 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:
9.36,
άφιξη
06.00,
07.15,
08.00,
09.00,
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
, Αναχώ90 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:
9.36,
άφιξη
15.00,
15.45,
16.30,
18.15,
19.45.
08.23,
11.49
ΔΡΑΜΑ
– ΞΑΝΘΗ
08.00,
10.30,
12.30,
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
,
στην
οδήγηση!
Δευτέρα
16:30
10.30,
11.45,
13.15, 14.45, 16.00, Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00,
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
Βλάβες(ΔΕΥΑΑ):
25510-26046
Κυριακή-αργίες
07.30,
10.00,Τυχε12.00,
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
05.14,
19.46
14.45,
16.30,
18.45
15.30-17.00-19.00
(μέσω
εις Ορμένιο
14.38.
Πληροφορίες:
10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
εις Ορμένιο
14.38.
Πληροφορίες:
ΞΑΝΘΗ
-ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Τρίτη
18:00
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Σάββατο
06.30
17.15,
19.15.
17.15,
19.15.
Βλάβες
ΟΤΕ:
13888
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
12.45,19.30
Αλεξ/πολη:
22.28
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
22.04
ρού),19.30-20.45.
25210-32444.
15.00, &
16.00,
17.00,
18.30,
πολη:
6.58
Τεταρτη
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ
- 17:30
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
Κουκλατζή
Σμαρώ Βασ. Κων/νου
5225210-32444.
02.45, 10:45 , 15:10, 19:10
Σήμερα
αγαπητέ Καρκίνε, μπορείς πιο
20.30
16.30,
18.45
ΑΠΛΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
09.13,
13.47,
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
Κ.Ε.Π. Αλεξ/πολης: 25513-50010
Κυριακή 16.30 ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ:
ΣΑΒΒΑΤΟ
04.15-06.30-07.30
(μέσω- ΑΠΟ
ΤηνΠΡΙΝΟ:
Κυριακή
το-δρομολόγιο
των 6.00 ✆2552027049
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΑναχώΠέμπτη
07:00
19:00
10.15,
14.30. ΑΠΟ
14.30.για
ΑΠΟ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΦΕΡΕΣ08.00,
- ΣΟΥΦΛΙ
εύκολα να10.15,
βρεις λύσεις
τα προβλή15.37,
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
–-ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00,
Κ.Ε.Π.
Φερών:
25553-50101
Παρασκευή
-19:00
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού),
π.μ. δεν 12.00,
ισχύει12:30
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
ΚΑΒΑΛΑ:
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
16.15.
ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
ματα ή τα θέματα που σε απασχολούν!
ΔΙΔ/ΧΟ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
10.30,
12.00,
13.30, 15.00, 16.30,
17.30.
6.58
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αστ.Τμ.
Αλεξ/λης25510
66300
06.00,
08.00,
09.15,
10.30,
12.15,
06.00,
08.00,
09.15,
10.30,
12.15,
Σάββατο
12:30
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30πολη: 13.18
ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00,
Στις διαπροσωπικές σου επαφές και
18.45,
19.45,
21.30, 23.30
Κυριακή& ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
12.45,
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–ΘεσΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13,
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - 14.30,
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
06:30,
08:30,
11:15, ΚΥΡΙΑΚΕΣ
ΑΠΟ
ΚΕΡΑΑΠΟ ΚΕΡΑ14.30,
16.00,
18.15.
16.00, 18.15.
Kυριακή
12:00
-19:00
Γραφείο
Ταυτοτήτων: 2551066262
15.30-17.00-18.15
(μέσω
Τυχερού),
08.00,
09.00,
10.00,
11.00,
12.00, σαλονίκη,
ΞΑΝΘΗ
–04:45,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
613
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΞΑΝΘΗ
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
επικοινωνίες,
να είσαι
αποφασιστικός,
αργίες
08.00, 11.00, 13.30,
15.00,
16.30,
18.45
Πληροφορίες
25210Άφιξη:
14.54
08.47
Δευτέρα
11.00
/
Τρίτη
/ 09.15,
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45,
ΜΩΤΗ:12.30
07.15,
10.30, 11.45,
12:30,
14.30,
15.30,
17:00,
Τροχ.
Αλ/λης

25510
66395
αλλά
με
μέτρο!
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
&
ΑΡΓΙΕΣ
13.00,
14.00,
15.00,
16.00,
17.00,
Αναχώρηση:
8.29,
Άφιξη
Τελικού:
Απλή: 19.30-20.45.
11.19
Ιντερσίτι:
19.43
Απλή:
11.19
Ιντερσίτι:
19.43
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
32421
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06,
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη
14.30 / 17.15, 19.15.
13.30,
16.00,
17.15,
19.15.
13.30,
16.00,
Αλεξανδροyπολη-λημνοσ
Δημ. Αλεξ/πολης25510
6410015.30 / Σάββατο ---- /
04.15-06.30-07.30
18.00,
19.30, 21.00.
Κυριακή: το
14.10
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- ΞΑΝΘΗ (μέσω
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- ΞΑΝΘΗ
19:30,- ΚΟΜΟΤΗΝΗ
21.30
17.09
ΞΑΝΘΗ
06.30, Τυχερού),
08.30,
Παρασκευή
Τηλ.
για έκδοση
Τηλ.
για έκδοση εισητηρίων:
Δευτέρα
07:00 εισητηρίων:
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λόγω ύγειας, ΕΠΙΚΕΡΔΗΣ επιΛΕΩΝ
Δημ.Εν.Φερων
25555-50070
08.45
(μέσω
10.00-11.30δρομολόγιο των
07.00 γίνεται 07.30, ΔΡΑΜΑ605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
Απλή:14.48
Ιντερσίτι:
07.17
Απλή:14.48
Ιντερσίτι: 07.17
ΣΕΡΡΕΣ
09.30,
11.15,Τυχερού),
12.40,
14.00,
15.55,
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Κυριακή 14.00 2593022318
ΟρεστιαδαΔιδ/χοΣουφλι
2593022318
&
2593022426.
& 2593022426.
Τετάρτη 08:00
Η
Σελήνη
σήμερα,
στο δικό σου Ζώδιο
χείρηση
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙ17.00,
20.30Αλεξ/πολη
Κυριακές και Γιορτές
ΣΕΡΡΕΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Από τις 05.30
ΔΡΑΜΑ –Αναχώρηση
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
15.26
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ ΝΗΣΙΑ
- ΑΛΕΞΑΝΓραμμή
Δημότη: 25510-22222
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00των -08.00
καταργείται.
ΞΑΝΘΗ
--ΦερεςΑΘΗΝΑ
αρχικού:
15.22, Άφιξη
ΞΑΝΘΗ
- ΑΘΗΝΑ
ΝΗΣΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
Σάββατο
16:00
Λέοντα
και
στην
κυριολεξία,
λάμπεις!
ΟΥ
σε
λειτουργία.
Πλήρως
εξοπλισμένη
και
08.30,(μέσω
11.15,
14.15, 15.30,
17.00,
έως
20.45
ανά
μισή ώραΚαθημερινά από 71 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:22.59
9.19 άφιξη στην
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ
ΔΡΟYΠΟΛΗ Από Καβάλα
Από
Καβάλα
25513-50040
19.30-20.45.
Τελικού:
Απλή: 18.15
17.50,
2.44 Τυχερού),
ΔΡΑΜΑ
– ΚΑΒΑΛΑ
Απλή:Τμήμα
17.50,Καθ/τητας:
2.44
Πραγματικά, έχεις στα χέρια σου την
05:45, 07:30, 09:00, 11:30, ΣΕΡΡΕΣ
λειτουργική,
10ετούς
συνεχούς
λειτουργίας,
19.15.
Αθήνα
16.17
- ΚΑΒΑΛΑ
06.45,
10.15,
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
20.34
Δευτέρα
16.00
/
Τρίτη
---/
Τετάρτη
▶
ΛΗΜΝΟ,
ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ,
ΛΑΥΡΙΟ
▶
ΛΗΜΝΟ,
ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ,
ΛΑΥΡΙΟ
Τμήμα
Πρασίνου:
25513-50042
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33
06.00 το-ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
πρωί έως 20.30
Ιντερσίτι:
8,11,
14.58, 22.33
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑεπιτυχία, λόγω της αποφασιστικής και
ΛΗΜΝΟ
- και κάθε
με σταθερή
κοντά
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Π. 18:00, 14.30,
ΩΡΑ:πελατεία,
12.41, άφιξη
στηνστη Λεωφόρο
13:30 14:40, (μέσω
16:30,
08.00 / Πέμπτη 07.00
/ 13.30
Παρασκευή
Τρίτη
13.30
Τρίτη
ΞΑΝΘΗ
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων:
μισή18.30
ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 613 ΚΟΙΝΗ
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη:
άμεσης
δράσης σου! Αρκετοί από τους
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Λάγους)
10.15, 13.25, 14.30,
15.36
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ
06.45, 09.15,
12.30, 18.15 / Σάββατο
---- /ΜΥΤΙΛΗΝΗ,
Κυρια▶ ΛΗΜΝΟ,
ΜΥΤΙΛΗΝΗ,
ΧΙΟ,11.00,
ΚΑΡΛΟ- Θεσσαλονίκη
▶ ΛΗΜΝΟ,
ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟΔημοκρατίας
και παραδίπλα στο σούπερ
19:45- 07.30,
στόχους
σου
και τις επιδιώξεις
σου!
Δευτέρα
13:00
έως
20.30
ανά
ώρα.
11.40
ΞΑΝΘΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00,
25513-50068
,
25513-50069
ΒΑΣΙ,
ΑΓ.
ΚΗΡΥΚΟΣ,
Τετάρτη
20.00
ΒΑΣΙ,
ΑΓ.
ΚΗΡΥΚΟΣ,
Τετάρτη 20.00
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45,
15.00, 16.30, 20.15
73
ΙΝTERСITY
ΩΡΑ: 16.06, άφιξη
κή 18.00
μάρκετ
ΜΑΣΟΥΤΗΣ.
Τετάρτη
14:00
αλεξ/πολη
-ΣΑΠΕΣκομοτηνη
08.30,
10.30,
12.00,
13.30,
15.00,
ΔΡΑΜΑ
–
ΣΕΡΡΕΣ
07.15,
08.45,
75
ΙΝTERСITY
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΘΕΣΣΑΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ
Περ/κή
Εν/τα
Έβρου
25513-50405
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντίστην Αθήνα 22.59
ΣΕΡΡΕΣ
- ΑΘΗΝΑ 09.15,
14.15, 20.15
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Κυριακή
08:30
Μόνο ΛΟΝΙΚΗ,
σοβαρές
προτάσεις
. 20.32 Άφιξη:
16.30,
18.15,
19.45.
Παρασκευή
10.45,13.30
12.45,
12.00,
14.00,
ΣΕΡΡΕΣ
-07:45,
ΑΘΗΝΑ
Αναχώρηση:
ΣΕΡΡΕΣ
- ΑΘΗΝΑ
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ:
25510-26298
11:15,
13:00,
ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
Πέμπτη
Πέμπτη
13.30
στοιχα
από09:00,
Κομοτηνή
για
Ξάνθη)
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
&
ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
12.45,15.30 - 605 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ: 19.50,
άφιξη στην
Αγαπητέ
Παρθένε, σήμερα πιθανόν να
ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ
ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ
▶ 16.45
▶ 25510
06.00,
10.30,
12.00,
-17.00.
01.41
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- 08.30,
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.10,13.30,
00.10,
Αλεξανδρούπολης:
26468
και μπορείς να εκφράσεις
ΤΙΕΔΑ:- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ25510-28735
Τηλ 6983520687
και ώρες
16.30,
18.45
Πληροφορίες 25210Αθήνα
5.23,
με ανταπόκριση
στη 08:00 -14:00 ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΞΑΝΘΗ
-ΑΘΗΝΑ
20.00
16:00,
18:30,
20:10
νιώσεις
πως δεν
ΤηλEφωνα
Παρασκευή
20.00 08.00, 10.30, 12.30,Θεσσαλονίκη
Παρασκευή
20.00
26619, Σαμοθράκης:
25510
41305
15.45,
16.30,
08.23,15.00,
11.49
08.23,
11.49
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ,
32421
ΑΘΗΝΑ
– ΞΑΝΘΗ
20.0018.15, 19.45.
ΔΟΥ
Αλεξ/πλης : 25510-89622
με
ευκολία
σκέψεις,
επιθυμίες και απόκομοτηνη
-ΣΑΠΕΣ-αλεξ/πολη
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
▶ΛιμεναρχεIων
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
41385
Τηλέφωνα
Πρακτ.:
25510
603 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ: 4.07,αρχικού:
άφιξη στην
ΞΑΝΘΗ
– ΔΡΑΜΑ07.30,
08.10,
10.30,
15.15,
- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Από τις 05.30
10.00,
12.00, ΣΕΡΡΕΣ
ΑΠΛΟΚυριακή-αργίες
– ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
05.14,
19.46
ΑΠΛΟ
– ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
05.14,και19.46
14.45,
16.30,ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
18.45
Αναχώρηση
15.41, Άφιξη
ψεις!
Προτίμησε
λοιπόν, την σημερινή
Δασαρ.
Αλεξ/λης25510
80643
Αλεξανδρούπολης:
07:20,
09:00,
11:00,
12:30,
Σάββατο
06.30
Σάββατο
06.30
38503, 2551024694,
2551083911
Ζητείται
για συνεργασία
15.07
17.30.
Αργίες
10.45,
12.45,
έως
20.45 ανά
μισή
ώρα 10.30, 12.45, Αθήνα
ημέρα,
ώστε να κάνεις την ενδοσκόπη13.30,
15.00,
16.30,22.04
18.15,16.30,
19.45,
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
&
ΕΟΡΤΕΣ
Αλεξ/πολη:
22.28 ιδιώτης ή επιχεί- ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
22.04
Πυρ/κή
Αλεξ/λης25510
26222
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
▶2551356200,
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
91
ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:
20.53,
άφιξη
18.45
ΣΕΡΡΕΣ
- ΚΑΒΑΛΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
06.45,
10.15,
ρηση
που
εκτελεί
τακτικά
το
δρομολόγιο
14:40,
19:00,
20:10
ση
σου
και ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
να προχωρήσεις στην λή16.30, 18.45
ΑΠΛΟ20.30
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47,
ΑΠΛΟ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
09.13, 13.47,
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
Νοσ/μείο
Αλ/λης25513-51000
Σαμοθράκης:
25510
41305
Κυριακή
16.30
Κυριακή
16.30
στη
Θεσσαλονίκη
23.07
Από
Ξάνθη
για
Καβάλα
έχει
δρομ.
14.30,
18.30
ψη
σημαντικών
αποφάσεων, τις οποίες
Αλεξανδρούπολη
–
Κομοτηνή,
με
σκοπό
τον
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ-ΣΕΡΡΕΣ
15.37,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
15.37,
ΠΟΛΗ
,
– ΞΑΝΘΗ 08.00,
ΞΑΝΘΗ
ΔΡΑΜΑ
08.00,
10.30,
15.00,
Αναχώρηση:
02.01,
Άφιξη:
και 41385
Περ. Εν. Έβρου 25510 36500
όμως δεν θα πρέπει να τις κοινοποιή75
ΙΝTERСITYεξόδων
ΩΡΑ: 23.43,
άφιξη
κάθε μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00,
επιμερισμό
μετακίνησης.
10.30,
12.00,
13.30, 15.00, 16.30,
17.30.
6.58
ΣΕΡΡΕΣ
–15:00
ΔΙΚΑΙΑ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΣΕΡΡΕΣ
– ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
- 19:30
Τηλ.
Πρακτ.:
25510 38503,
Λιμεναρχείο
25513-56200

σεις σε κανέναν!
στην Αθήνα 07.18.
ΚΑΒΑΛΑ
15.00,
16.30,
20.15
2551024694,
2551083911
18.45,
19.45,
21.30,
23.30
ΚυριακήΚΥΡΙΑΚΕΣ
&
ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
12.45,
Τηλέφωνα
επικοινωνίας
6973
436062,
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
04.13,
613
ΔΙΚΑΙΑ,
Αναχώρηση:
5.43–ΘεσΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
04.13,
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΣΕΡΡΕΣ-ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Ο.Λ.Αλεξ/λης
25510-26251
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

Δρομολόγια
Δρομολόγια

αγγελιεσ

08.00,
11.00, 13.30, 15.00,
08.47αργίες
15:00
- 19:30
18.15, 19.45,
21.30,
23.30
ΑΠΛΟ16.30,
– ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.52,
10.06,
17.09ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30,
09.30,
11.15, 12.40, 14.00, 15.55,
ΣΕΡΡΕΣ
- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
17.00,- 20.30
Κυριακές
και Γιορτές
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
15.26
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
08.30,
11.15, 14.15, 15.30, 17.00,
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ
19.15.- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ
(μέσω Π.
Σε
ό,τι
αφορά
τις
πτήσεις
από
Λάγους)
07.30,
10.15,
13.25, 14.30,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
τοτηνΚυριακές
αεροδρόμιο
τηςσε ό,τι
Αλεξαν19.15
καισας,
Γιορτές
09.45,
Για
ενημέρωση
αφορά
μπορείτε
νακαι
καλεί12.30,
18.00,
(Ισχύουν
τα
αντίτιςδρούπολης,
πτήσεις
της2.30
Ολυμπιακής
της
τε στα
τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο:
στοιχα
από
Κομοτηνή
για
Ξάνθη)
Aegean
από
το αεροδρόμιο
της Αλεξανδρούπολης,
μπορείτε
να 89305,
καλείτε
25510
89300,
25510
ΞΑΝΘΗ
-ΑΘΗΝΑ
20.00
στα
τηλέφωνα:
AEGEAN:
25510
89150,
ΑΘΗΝΑ
– ΞΑΝΘΗ
20.00
Αεροδρόμιο
: 25510
45198,
Aegean:
ΟΛΥΜΠΙΑΚH:
25510
45198,
ΞΑΝΘΗ
– ΔΡΑΜΑ
08.10,
10.30,
15.15,
25510 89150
SKYΑργίες
EXPRESS:
801-1117.30.
10.45, 12.45,
16.30,
28288, 2810-223800
18.45
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Από
Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
- AEGEAN
κάθε
μισή07.05,
ώρα 19.45,
ΧΩΡΗΣΗ:
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ΚΑΒΑΛΑ
ΑΘΗΝΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
: ΑΝΑΔΕΥΤΕΡΑ:
08:20
- 21:45
ΓΙΑ
ΑΘΗΝΑ:
9.15
-13.30
- 19.15
ΧΩΡΗΣΗ:
05.30,
18.05,
ΚΥΡΙΑΚΗ
18.05

16.30, 18.45
2521025510σαλονίκη,
24222 Άφιξη: 14.54
08.47Αεροδρόμιο
Δευτέρα
11.00Πληροφορίες
/ Τρίτη 12.30
/
Δευτέρα
ΖΥΓΟΣ11.00 / Τρίτη 12.30 /
25510 89300
Σήμερα13.30
αγαπητέ
Ζυγέ, πολλές
32421 13.30 / Πέμπτη 14.30 /
ΑΠΛΟ
– ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
10.06,
Τετάρτη
Τετάρτη
/ Πέμπτη
14.30 /οι αλλαΕΛΤΑ
Αλεξ/λης00.52,
25510-41640
γές που θα15.30
βιώσεις
και ίσως---αρχικά
17.09ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- /
Παρασκευή
/ Σάββατο
/ σε
αποσυντονίσουν!
Με την βοήθεια των
Η ΑΚΜΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ
ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΔΡΑΜΑ
Κυριακή
14.00
Κυριακή
14.00
ΑΣΤΙΚΑ
25510-28844
φίλων σου όμως, καταφέρνεις και εκΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Από τις 05.30
ΔΡΑΜΑ
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
– ΑΘΗΝΑ: μη- ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ
- ΑΛΕΞΑΝΣΑΜΟΘΡAΚΗ
ΑΛΕΞΑΝζητά να
προσλάβει
πολιτικό ή τοπογράφο
ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646
πληρώνεις, ένα- μεγάλο
στόχο ή όνειέως 20.45 ανά μισή ώρα
ΩΡΑ:
9.19 άφιξη
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ
ΔΡΟYΠΟΛΗ
ΔΡΟYΠΟΛΗ
χανικό71
μεΙΝTERСITY
εμπειρία στα
δημόσια
έργα στην
ρο
και
προσαρμόζεσαι
στην εκάστοτε
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
Αθήνα 16.17
ΣΕΡΡΕΣ 16.00
- ΚΑΒΑΛΑ
06.45,
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34
Δευτέρα
/ Τρίτη
----10.15,
/ Τετάρτη
Δευτέρα
16.00! / Τρίτη ---- / Τετάρτη
κατάσταση!
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:
25510-45198
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ:
06:45 - 07.00
20:10 / Παρασκευή
14.30,
18.30
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην
08.00
/ Πέμπτη
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή
AEGEAN:
25510-89150
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ:
07:30
20:10
Θεσσαλονίκη 15.36
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ
06.45,---09.15,
11.00,
12.30,
18.15
/-Σάββατο
/ Κυρια12.30,
18.15 / Σάββατο ---- / ΚυριαΚΑΒΑΛΑ:
Αεροδρόμιο:
25510-89300
Φίλε
15.00,
16.30,
20.15
73
ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:
16.06,
άφιξη
κή
18.00
κή
18.00Σκορπιέ, σήμερα οι αντιδράσεις
SKY
AEGEAN
σου, σε κάθε περίσταση, χαρακτηρίζοΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ
25510 33500
SKY
EXPRESS
στην Αθήνα
ΣΕΡΡΕΣ
- ΑΘΗΝΑ 09.15,
14.15, 20.15 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΣΗΤΕΙΑ:
– 22.59
ΑΘΗΝΑ: ΑΤΕ
Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφοΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Η ΑΚΜΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
νται από ηρεμία,
υπομονή και ωριμότηΙ.Κ.Α.
25510-84611
ΤΗΛEφωΝΑ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
ΤΗΛEφωΝΑΔΕ-ΤΡ.
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
& ΕΟΡΤΕΣ
10.30, 12.45, 11.20, 17.35
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη ρά
στην
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και
ΔΕ.-ΣΑΒ.
15.30
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:
τα!
Μπορεί
να
φαίνεσαι
κάπως απόμαζητά να προσλάβει εργατοτεχνίτες για να απαΑλεξανδρούπολης:
25510 26468
και ΑΘΗΝΑ Αθήνα
25510
26468
ΔΕΥΤΕΡΑ:
08:50Πληροφορίες
- 22:05
της Aegean απόΕΚΑΒ
το αεροδρόμιο της 25510-89370
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. Αλεξανδρούπολης:
08.25,
ΚΥ. άλλους,
ΣΗΤΕΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
: 25210- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
:
16.30,-18.45
5.23, με ανταπόκριση
στη
κρος18.35
στους
αλλά
αυτόςκαιείναι
σχοληθούν
στα
έργα
της
εταιρίας
ΔΕΗ
25510-53529
Καβάλας, μπορείτε
να καλείτε στα
ΔΕ.-ΣΑΒ.
13.20
08.25, 18.35, 21.5526619,
26619,
Σαμοθράκης:
Σαμοθράκης:
25510
41305
ΤΡΙΤΗ:
08:50
- 21:35 25510 41305 09.45, 16.00
32421
Θεσσαλονίκη
και ο σκοπός σου!
hiring@akmonate.gr
τηλέφωνα:
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:
-TE.
ΟΤΕ
25510-56160
καιΣΕΡΡΕΣ
4138508:50
Τηλέφωνα
Πρακτ.:
25510 Βιογραφικά:
και 41385ΔΕ-ΤΡ.
Τηλέφωνα
Πρακτ.: 25510
ΤΕΤΑΡΤΗ:
- 22:05
603 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην
- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Από
τις 05.30
Ολυμπιακή:
25910
53273,
25910
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ.
06.50,
17.00,
ΚΥ.
6.50,
ΤΟΞΟΤΗΣ
ΔΕΥΑΑ
25510-24018
38503,
2551024694,
2551083911
38503, 2551024694, 2551083911
ΠΕΜΠΤΗ:
08:50
21:35ώρα
Αθήνα 15.07
έως 20.45
ανά- μισή
53279 Aegean: 2510 229000 και
17.00, 20.20
Σήμερα, αγαπητέ Τοξότη, βρίσκεις και
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
08:50 - 22:05
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ
06.45, 10.15,
25910 53333
πάλι τον αξιαγάπητο εαυτό σου! ΔιαΣΑΒΒΑΤΟ:
08:50 - 22:05
στη
Θεσσαλονίκη
23.07
14.30, 18.30
ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ
κατέχεσαι από μία έντονη επιθυμία για
ΚΥΡΙΑΚΗ:
- 22:05
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη
ΣΕΡΡΕΣ08:50
- ΔΡΑΜΑ
06.45, 09.15, 11.00,
οστεοπόρωσης.
περιπέτεια, για ελευθερία, για ψυχαΑΘΗΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
:
στην Αθήνα 07.18.
15.00,- 16.30,
20.15
Γκρέιπφρουτ
γωγία και για έντονη κοινωνικότητα!
4 τροφές
για γερά
ΔΕΥΤΕΡΑ:
- 20:30
Η τάση σου ωστόσο για κυνισμό και
ΣΕΡΡΕΣ07:15
- ΑΘΗΝΑ
09.15, 14.15, 20.15 Οστά:
ΔΡΑΜΑ
– ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Πρόσθεσε ένα γκρέιπφρουτ στο πρωινό

ΤΡΙΤΗ: 07:15 - 12:15
ΤΡΙΤΗ: 08:20 - 21:45
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:15 - 20:30
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:20 - 21:45
ΠΕΜΠΤΗ: 07:15 - 12:15
ΠΕΜΠΤΗ: 08:20 - 21:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:15 - 20:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 09:05 - 21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:15 - 20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:20 - 21:45
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:15 - 20:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:05 - 21:45
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - σητεια
ΔΕΥΤΕΡΑ: 06:45 - 20:10
ΤΡΙΤΗ 13:40 - ΠΕΜΠΤΗ 13:40
ΤΡΙΤΗ: 06:45 - 20:10

κόκκαλα

Μπορεί η οστεοπόρωση να είναι γυναικεία
υπόθεση ως επί των πλείστων, τα τελευταία
χρόνια όμως, όλο και περισσότεροι άντρες
συνέβη
προσβάλλονται από αυτή την
ασθένεια στα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1
ΑΠΡΙΛΙοΥ
2011σου εμοστά. Δεν ξέρεις πότε μπορεί να
φανιστεί (αν εμφανιστεί), μπορείς όμως να
προσέχεις τη διατροφή σου έτσι, ώστε να
σητεια - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ: 06:45 - 20:10
ΚΑΒΑΛΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
την αποφύγεις.
19:30 -ΠΕΜΠΤΗ 19:30
06:45 - σας,
20:10σε ό,τι αφοράΤΡΙΤΗSKY
ΓιαΠΕΜΠΤΗ:
την ενημέρωση
ΜιαAEGEAN
σωστή διατροφή αν μη τι άλλο συμτιςΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
πτήσεις
της 07:30
Ολυμπιακής
της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
Για την
ενημέρωση
σας, -σε20:10
ό,τι και
αφοΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
– ΣΗΤΕΙΑ:
– ΑΘΗΝΑ:
βάλλειΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
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ΚΑΒΑΛΑ:
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ.
11.20, 17.35
και παρακάτω
θα δεις τις 4 τροφές που μποξανδρούπολης,
μπορείτε να καλείτε
της Aegean
από το αεροδρόμιο
της
-TE. ΣΗΤΕΙΑ
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ.
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
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ΑΘΗΝΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ρούν να
σου χαρίσουν
πιο γερά οστά.:
ΤΡΕΝΑ
ΠΛΟΙΑ
στα τηλέφωνα:
Καβάλας,
μπορείτε να καλείτε
στα- ΟΣΕ08.25,
ΔΕ.-ΣΑΒ.
18.35, 13.20
21.55
09.45, 16.00
Πράσινα
φυλλώδη
λαχανικά
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ. -TE.
τηλέφωνα:
Μπορεί το ασβέστιο να το παίρνεις από
25510 89150
Ολυμπιακή:
25910 53273, 25910
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50,
τα γαλακτοκομικά προϊόντα, όμως υπάρχει
53279ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Aegean: 2510 229000 και
17.00, 20.20
μεγάλη ποσότητα και σε πολλά λαχανικά. Ένα
ΘΕΣ/ΚΗ
- Αλεξ/λη
ΚΑΒΑΛΑ
53333
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
φλιτζάνι
μαγειρεμένα πράσινα λαχανικά έχει
ΜΙΑ 25910
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
INTERCITY
05.50,
Αλεξ/λη-ΑΘΗΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ
: ΑΝΑ- Δίκαια 23.17
περίπου
200
milligrams ασβέστιο (το 20%
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ,
ΑναχώΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
INTERCITY
ρηση Λιμάνι:
6.42,
Τελικού:
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις
ΧΩΡΗΣΗ:
07.05,05.59,
19.45,Άφιξη
ΚΥΡΙΑΚΗ
19.45 Αλεξ/λη-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
δηλαδή
του καθημερινού
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ:
07.55, 14.00σου στόχου). Επι, 15:109.08
16.43- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ- 04:30
Σβίλεγκραντ
ΚΑΒΑΛΑ
ΠΡΙΝΟ: 07.10,
13.00
ΑΘΗΝΑ
πλέον,
τα-πράσινα
φυλλώδη
λαχανικά έχουν
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΑΘΗΝΑ,
Αναχώρη74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις
Αλεξ/λη-ΘΕΣ/ΚΗ
ΧΩΡΗΣΗ:
05.30, 18.05,
ΚΥΡΙΑΚΗ
18.05 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη
και
βιταμίνη Κ, που μειώνει τον κίνδυνο της
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ
ση αρχικού: 15.22,
Δίκαια18:39
9.06.
0INTERCITY
05.59,Άφιξη Τελικού: 07:00,
5.46

70 ΙΝTERСITY

Αναχώρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού:
6.45
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Αναχώρη-

Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις

75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ,

ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις

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,

σου και θα δεις μεγάλη διαφορά στην υγεία
σου. Τα εσπεριδοειδή έχουν βιταμίνη C, η
οποία έχει αποδειχθεί ότι βοηθά στην πρόληψη της οστικής απώλειας. Ένα ολόκληρο
ροζ ή κόκκινο γκρέιπφρουτ έχει περίπου 91
milligrams βιταμίνης C, δίνοντάς σου την
ποσότητα που χρειάζεσαι για όλη την ημέρα.
Σολομός
Ο σολομός και άλλοι τύποι λιπαρών ψαΚΑΒΑΛΑ:
ριών
προσφέρουν μια σειρά από θρεπτικά
συστατικά που ενισχύουν τα οστά σου. ΠεΓια την
ενημέρωση
σας, βοηθά
σε ό,τι το
αφοριέχουν
βιταμίνη
D, η οποία
σώμα
ράνα
τιςχρησιμοποιεί
πτήσεις τηςτο
Ολυμπιακής
καιωμέσου
ασβέστιο και
τηςλιπαρά
Aegean
απότατοοποία
αεροδρόμιο
γα-3
οξέα,
μπορούντης
επίσης
μπορείτε
ναΚαβάλας,
βοηθήσουν
τα οστά.να καλείτε στα
τηλέφωνα:
Αποξηραμένα φρούτα
Ολυμπιακή:
25910
53273,
25910
Αν ψάχνεις ποιο
είναι
το σνακ
που θα σε
53279 Aegean:
2510 σου
229000
συνοδεύει
στο γραφείο,
λέμε και
πως είναι
53333–τα αποξηραμένα. Έρευνες
τα25910
δαμάσκηνα
έχουν διαπιστώσει ότι η ημερήσια κατανάλωσή τους μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της οστικής πυκνότητας επιβραδύνοντας
την αποδόμηση του οστού στο σώμα σου.

προκλητικότητα στα λόγια σου!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Αιγόκερε, μείνε όσο
πιο μακριά μπορείς από την έντονη
κοινωνική ζωή και τα πολλά ανούσια
λόγια με τους άλλους! Επιθυμίες πραγματοποιούνται μέσα από κάποια επαφή,
λόγω της αποτελεσματικής σου πειθούς
και της διορατικότητας σου!
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, η σημερινή ημέρα θα
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
σου προσφέρει
άπειρες ευκαιρίες, ώστε
ναΚΑΒΑΛΑ:
δώσεις τέλος
στην μοναξιά,
ΑΠΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:
ΔΕ-ΤΡ.αφού
πλέον
πολλοί άνθρωποι
στέκονται
δί-TE.
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ.
08.25, 18.35
ΚΥ.
πλα 18.35,
σου και
επιδιώκουν να σε έχουν
08.25,
21.55
στο άμεσο περιβάλλον τους!
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ. -TE.

-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ.
ΙΧΘΥΕΣ 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50,
17.00,
20.20 Ιχθύ, σήμερα αλλάζεις πρόΑγαπητέ

σωπο και καταφέρνεις να καταπλήξεις
τους πάντες! Ξεχωρίζεις για την ήρεμη
δυναμικότητα σου, την πρακτικότητα
σου και την λογική σου σήμερα, γεγονός που σε εξυπηρετεί άψογα, στο να
καταφέρεις να διεκπεραιώσεις πολλές
από τις υποχρεώσεις σου!

16 TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ Η ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ

Η ΓΝΩΜΗ
1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Fuel pass 2: Σήμερα Δευτέρα ανοίγει
τελικά η πλατφόρμα για την επιδότηση
καυσίμων
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Όλα όσα προβλέπει το ΦΕΚ
Σήμερα Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022 ανοίγει τελικώς
η ηλεκτρονική πλατφόρμα για
το Fuel Pass 2, μετά την δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ. Η νέα επιδότηση καυσίμων αφορά τους
μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και
Σεπτέμβριο, ενώ οι δικαιούχοι μπορούν και αυτή τη φορά να πάρουν τα χρήματα είτε
στην άυλη ψηφιακή κάρτα είτε στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Στην πρώτη περίπτωση το επίδομα είναι 15 ευρώ
υψηλότερο.
Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν
ήδη υποβάλει την φορολογική τους δήλωση, πριν την
προχωρήσουν στην υποβολή
της αίτησης, αφού λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του
2021.
Σύμφωνα με την απόφαση
που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ,
μέσω της ειδικής εφαρμογής
της παρ. 4 του άρθρου 67 του
ν. 4950/2022, κάθε φυσικό
πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί
κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν
οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021 έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ,
προσαυξανόμενο κατά τρεις
χιλιάδες (3.000) ευρώ για τον/
την σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης και επιπλέον
κατά τρεις χιλιάδες (3.000)
ευρώ για κάθε εξαρτώμενο
τέκνο του νοικοκυριού και έως
του ποσού των σαράντα πέντε
χιλιάδων (45.000) ευρώ, δύναται να αιτείται τη χορήγηση
σε αυτό οικονομικής ενίσχυσης προς τον σκοπό συμβολής
στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης
των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2022.

Τα ποσά που
διανέμονται στους
δικαιούχους
Ειδικότερα για τους μήνες
Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2022 η πίστωση ανέρχεται στα ακόλουθα ποσά:
1. Εκατό (100) ευρώ με τη
χρήση ψηφιακής χρεωστικής
κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων,
με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου
Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας
Αττικής, στην Περιφερειακή
Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Πε-

ριφερειακή Ενότητα Θάσου
της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, στη
νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη
νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε ογδόντα πέντε
(85) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε
τραπεζικό λογαριασμό.
2. Ογδόντα (80) ευρώ με τη
χρήση ψηφιακής χρεωστικής
κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων,
με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε εξήντα πέντε (65)
ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος
επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
3. Εβδομήντα (70) ευρώ με
τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους
ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών –
μοτοποδηλάτων, με κατοικία
στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων
της Περιφέρειας Αττικής, στην
Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, στη νήσο Σαμοθράκη
της Περιφερειακής Ενότητας
Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή
της Περιφερειακής Ενότητας
Χαλκιδικής της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε πενήντα πέντε
(55) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε
τραπεζικό λογαριασμό.
4. Εξήντα (60) ευρώ με τη
χρήση ψηφιακής χρεωστικής
κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία
στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται στα σαράντα πέντε
(45) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε
τραπεζικό λογαριασμό.
Κάθε όχημα ή μοτοσυκλέτα – μοτοποδήλατο μπορεί να
δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό
πρόσωπο, το οποίο διαθέτει
επί του οχήματος και της μοτοσυκλέτας – μοτοποδηλάτου

πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι μισθωτής δυνάμει
συμβολαίου χρηματοδοτικής
μίσθωσης (leasing).
Κάθε φυσικό πρόσωπο
μπορεί να δηλώνει μόνο ένα
όχημα ή μοτοσυκλέτα – μοτοποδήλατο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα, μοτοσυκλέτα – μοτοποδήλατο να
είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην
οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας.
Η είσοδος του φυσικού
προσώπου- δικαιούχου στην
ειδική εφαρμογή, η οποία
είναι προσβάσιμη μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης (gov.
gr-ΕΨΠ), πραγματοποιείται
κατόπιν αυθεντικοποίησής
του με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.
4727/2020 (Α’ 184). Η ενέργεια αυτή υλοποιείται, ως
υπηρεσία στην υποδομή του
vouchers.gov.gr και θα επαναχρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες login TAXISnet (OAuth
2.0 client) των υπαρχόντων
υπηρεσιών του Προγράμματος FuelPass, σύμφωνα με την
υπό στοιχεία 2653/21.4.2022
(Β’ 2030) κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ο αιτών συμπληρώνει και
επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα,
τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και τον αριθμό
του κινητού τηλεφώνου.
Επίσης, συμπληρώνει και
τον αριθμό του προσωπικού
τραπεζικού λογαριασμού του.

Τρόποι πίστωσης της
οικονομικής ενίσχυσης

ιδιοκτητών οχημάτων.

Η οικονομική ενίσχυση πιστώνεται από την ανώνυμη
εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε».
(ΚτΠ Μ.Α.Ε.), στον δικαιούχο
μέσω της ειδικής εφαρμογής
παρ. 4 του άρθρου 67 του ν.
4950/2022 είτε
α) σε ψηφιακή χρεωστική
κάρτα, που εκδίδεται ειδικά
για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, κατά την
έννοια των παρ. 2 και 3, αντίστοιχα, του άρθρου 3 του ν.
4557/2018 (Α’ 139) είτε
β) σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του.
Τέλος, ορίζεται ότι η συμμετοχή του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού
οργανισμού στην ανωτέρω διαδικασία θα πραγματοποιείται βάσει των όρων και των
προϋποθέσεων που τίθενται
στο Μητρώο Συνεργαζόμενων Αδειοδοτημένων Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών,
που έχει συσταθεί από τον
Φορέα Υλοποίησης.

Προϋποθέσεις

Εισοδηματικό κριτήριο
Το ατομικό εισόδημα με βάση τη φετινή φορολογική δήλωση δεν μπορεί να ξεπερνά
τα 30.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000
ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας. Έτσι για ζευγάρι φθάνει τα 33.000 ευρώ για ένα
παιδί τα 36.000 ευρώ για δύο
παιδία τα 39.000 ευρώ, για
τρία παιδιά τα 43.000 ευρώ
και ούτω καθεξής με ανώτατο όριο τα 45.000 ευρώ ανεξάρτητα από τον αριθμό των
παιδιών. Με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια οι δυνητικοί
δικαιούχοι είναι 3,1 εκατομμύρια από τα 3,5 εκατομμύρια

Για να δοθεί η ενίσχυση,
το φυσικό πρόσωπο θα δηλώνει σε σχετική πλατφόρμα
στο gov.gr το όχημα για το
οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει
να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης. Κάθε
όχημα μπορεί να δηλωθεί από
ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και
κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί
να δηλώνει μόνο ένα όχημα.
Απαραίτητη προϋπόθεση το
όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και
να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας

Ύψος επιδότησης
Για όσους επιλέξουν τη
χρήση ψηφιακής χρεωστικής
κάρτας το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης προσαυξάνεται
κατά 15 ευρώ, έναντι 5 ευρώ
που ίσχυε με την προηγούμενη
επιδότηση. Τα συνολικά ποσά
της επιδότησης για τους μήνες
Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή και το είδος
του οχήματος ως εξής
Για αυτοκίνητο σε ηπειρωτική περιοχή:
80 ευρώ με τη χρήση ψηφιακή κάρτας
65 ευρώ χωρίς κάρτα με
πίστωση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό
Για αυτοκίνητο σε νησιωτική χώρα
100 ευρώ με τη χρήση κάρτας
85 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό
Για μοτοσυκλέτες:
60 ευρώ με τη χρήση κάρτα στην ηπειρωτική περιοχή
και 45 ευρώ στον τραπεζικό
λογαριασμό

70 ευρώ με κάρτα στα νησιά και 55 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό.
Η επιδότηση καυσίμου
ανέρχεται σε 44 λεπτά το λίτρο σε ηπειρωτική περιοχή (80
ευρώ για 180 λίτρα καυσίμου
το τρίμηνο) και 56 λεπτά το
λίτρο σε νησιωτική περιοχή
(100 ευρώ για 180 λίτρα καυσίμου το τρίμηνο).

Πώς και πότε θα δοθεί η
επιδότηση
Η επιδότηση θα δοθεί με τη
μορφή ηλεκτρονικής κάρτας, η
οποία μπορεί να χρησιμοποιείται στα πρατήρια βενζίνης,
ενώ για όσους δεν έχουν δυνατότητα χρήσης smartphone,
το ποσό δύναται να κατατεθεί
σε τραπεζικό λογαριασμό της
επιλογής τους. Το ποσό της
επιδότησης αναμένεται να καταβληθεί εφάπαξ στις αρχές
Αυγούστου
Στο πακέτο των νέων μέτρων περιλαμβάνεται και
η επιστροφή εντός του Αυγούστου του ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης στους κατά κύριο
επάγγελμα αγρότες οι οποίοι
θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε σχετική πλατφόρμα
δηλώνοντας την αξία του πετρελαίου κίνησης που αγόρασαν κατά το πρώτο εξάμηνο
του 2022. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της ενίσχυσης είναι να έχει υποβληθεί δήλωση ΟΣΔΕ και για το
έτος 2022.
Στη συνέχεια το καταβλητέο ποσό θα υπολογίζεται με
βάση την αξία των ανωτέρω
αγορών και με ανώτατο όριο
συντελεστή ανά στρέμμα για
κάθε καλλιέργεια ή εκτροφή, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στη δήλωση ΟΣΔΕ του 2021. Το ποσό που
θα διατεθεί εκτιμάται σε 60
εκατ. ευρώ.

