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Προσφυγή Ζαμπούκη  κατά της 
απόφασης για τη δυτική χερσαία ζώνη
«Η διαπαραταξιακή επιτροπή δεν μπορεί να εκπροσωπεί τον δήμο, 
ενώ συστάθηκε κατά παράβαση του κανονισμού λειτουργίας του 

δημοτικού συμβουλίου» ▶ 5

Οι νέες ταινίες 
στα «Ηλύσια»

Το πρόγραμμα 
προβολών 

▶ 13

11.487 νέα 
κρούσματα, 
43 θάνατοι

Στον Έβρο είχαμε 
115 κρούσματα 

▶ 3

Μελέτη του ΔΠΘ – «κλειδί» για την 
αντιμετώπιση των κουνουπιών και 

των ιών που μεταφέρουν 

Ανάλυση του γενετικού υλικού των  κουνουπιών με το πάτημα 
ενός  κουμπιού και ακρίβεια 96%! 

▶ 8

1.200 διακοπές ρεύματος την 1.200 διακοπές ρεύματος την 
εβδομάδα σε Θράκη εβδομάδα σε Θράκη 
και Μακεδονίακαι Μακεδονία

Στις κάλπες το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ - Στις κάλπες το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ - 
48 σύνεδροι από τον Έβρο48 σύνεδροι από τον Έβρο

Σε απόγνωση οι αλιείς
Στον «πάγο» το πρόγραμμα  απόσυρσης 

αλιευτικών σκαφών 

▶ 6

Στην Ορεστιάδα το Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας 

Αντισφαίρισης Παίδων-Κορασίδων

▶ 44

▶ 7 7

▶ 16 ▶ 3

Πάσχα χωρίς Ανάσταση 
για τους εμπόρους σε 
Έβρο και Ροδόπη

 ● Oι καταναλωτές συνεχίζουν να προτιμούν τις αγορές της Βουλγαρίας και της 
Τουρκίας, τόσο για τα ψώνια τους, όσο και για καύσιμα και είδη πρώτης ανάγκης

● Για «τσουνάμι» λουκέτων το επόμενο διάστημα κάνουν λόγο επαγγελματίες σε 
Ορεστιάδα και Κομοτηνή

● Αναγκαία εδώ και τώρα μέτρα από την πολιτεία για χαμηλότερες τιμές και πιέσεις για 
μείωση της ατέλειας στις αγορές από την Τουρκία,  δηλώνει στη ΓΝΩΜΗ ο πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Έβρου Χριστόδουλος Τοψίδης

▶ 9
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1826
Ο διάσημος ιταλός συνθέτης Τζο-
ακίνο Ροσίνι διευθύνει συναυλία 
στο Παρίσι για την ενίσχυση της 
Ελληνικής Επανάστασης.

1928
Η πόλη της Κορίνθου, που κα-
ταστράφηκε από τον τρομερό 
σεισμό της 22ης Απριλίου, κατε-
δαφίζεται ολόκληρη για να ανοι-
κοδομηθεί από την αρχή.

1945
Ιταλοί αντιφασίστες συλλαμβά-
νουν και εκτελούν τον ιδρυτή του 
φασιστικού κινήματος Μπενίτο 
Μουσολίνι και την ερωμένη του 
Κλαρέτα Πετάτσι.

1971
Ο Παναθηναϊκός νικά τον Ερυ-
θρό Αστέρα με 3-0 και παίρνει το 
εισιτήριο για το Γουέμπλεϊ. Στον 
τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλη-
τριών, οι πράσινοι θα γνωρίσουν 
την ήττα από τον Άγιαξ.

1992
Κάνει πρεμιέρα στην τηλεόραση 
του ΑΝΤ1 η εκπομπή «Καλημέ-
ρα Ελλάδα» με τον Γιώργο Πα-
παδάκη.

1998
Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας 
της Ελλάδος εκλέγει ως Αρχιεπί-
σκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλά-
δος τον Σεβασμιότατο Δημητρι-
άδος Χριστόδουλο, κατά κόσμον 
Χρήστο Παρασκευαΐδη.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1908
Όσκαρ Σίντλερ, γερμανός επι-
χειρηματίας, που έσωσε τις ζωές 
1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια 
του ολοκαυτώματος. Η ιστορία 
έγινε γνωστή από την ταινία του 
Στίβεν Σπίλμπεργκ «Η λίστα του 
Σίντλερ». (Θαν. 9/10/1974)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1986
Σπύρος Μουστακλής, έλληνας 
αξιωματικός του στρατού, σύμ-
βολο της αντίστασης κατά της 
χούντας. (Γεν. 1926)

2005
Οδυσσέας Δημητριάδης, κορυ-
φαίος έλληνας διευθυντής ορχή-
στρας, που έδρασε κυρίως στην 
πρώην Σοβιετική Ένωση. (Γεν. 
7/7/1908)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
Δ. Μπένδρελης

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα
2551024222, 2551029888 
Fax
2551080606

Κωδικός 1793
email
gnomi@gnomionline.gr 
efimerida-gnomi@hotmail.com
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ετήσια ιδιωτών  €100
∆ήμων-∆ημοτικών διαμ/των €200
Τραπεζών-Οργανισμών  €200
Ανώνυμες Εταιρίες  €200

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. Tελικοί μειοδότες δημοπρασιών: 
€0,50/χιλιοστό
2. N.Π.Δ.Δ., OTA: €0,20/χιλιοστό
3. N.Π.I.Δ. (A.E.): €0,26/χιλιοστό
Xειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι 
δεν επιστρέφονται. Eνυπόγραφα κεί-
μενα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τη 
θέση της Eφημερίδας.

Τακτικοί συνεργάτες: 
Θεόδωρος Ορδουμποζάνης, Δημή-
τρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος 
Αναγνωστόπουλος, Αγγελική, Δελη-
γιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέ-
ας Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου, 
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεω-
νίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπη-
τού, Μενέλαος Μαλτέζος

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα
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Ανατολή - 06:19
Δύση - 20:10
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Online απάτες στην Αλεξανδρούπολη

Εξιχνιάστηκαν 130 περιπτώσεις απάτης από το 
2010 έως σήμερα, ενώ η «μπάζα» για τους 7 συλ-
ληφθέντες ξεπερνά τις 250.000 ευρώ 

Στη «φάκα» της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αλε-
ξανδρούπολης έπεσαν 4 άνδρες και 3 γυναίκες, 
όλοι ημεδαποί, οι οποίοι, τα τελευταία 4 χρόνια, εί-
χαν καταφέρει να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά 
ποσά, που συνολικά ξεπερνούν τις 250.000 ευρώ, 
μέσα από ηλεκτρονικές απάτες που έστηναν στα 
θύματά τους. 

Τα μέλη της οργάνωσης, αναρτούσαν σε διά-
φορες ιστοσελίδες, αγγελίες πώλησης οχημάτων, 
σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, με στόχο να προσελ-
κύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους υποψήφι-
ους αγοραστές. 

Μετά την κατάθεση των συμφωνηθέντων χρη-
μάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς από τους 
πολίτες, οι δράστες διέκοπταν κάθε επικοινωνία μα-
ζί τους και η παράδοση του οχήματος της αγγελίας 
δεν πραγματοποιούνταν ποτέ

24
AΠΡ
2014

33
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ΑΠΟΨΕΙΣ 3

Μικρογνωμικά

Ως παράδειγμα προς αποφυγή ανα-
φέρεται η Ορεστιάδα, όπου μεγάλο 
μέρος των καταναλωτών επιλέγουν 
για τις αγορές τους γειτονικές περιο-
χές της Βουλγαρίας και της Τουρκίας. 
Όπως σημειώνει ο Χρόνος: «Η αγο-
ρά της Κομοτηνής απειλείται να γί-
νει… Ορεστιάδας, εάν δεν υπάρξουν 
άμεσα μαζικές αντιδράσεις, υπεράνω 
κομμάτων. Οι Ορεστιαδίτες ψωνίζουν 
ακόμη και τα πιο βασικά αγαθά κυρίως 
στην Αδριανούπολη, ενώ σύμφωνα με 
πρόσφατη δήλωση της προέδρου του 
Εμπορικού Συλλόγου Φ. Μυλωνά  «εί-
ναι τέτοια η εκροή καταναλωτών προς 
τις γειτονικές χώρες, που αν μπορούσα 
να σας στείλω τώρα μια φωτογραφία 
από τους δρόμους της Ορεστιάδας, 
δεν θα πιστεύατε ότι είναι απόγευμα 

Μ. Πέμπτης, αλλά μια τυπική Κυριακή 
όπου τα καταστήματα είναι κλειστά. Η 
αγοραστική κίνηση είναι τόσο υποτονι-
κή που πολύ απλά… δεν υπάρχει». Ανα-
λυτικό ρεπορτάζ στη σελίδα 9.

Κ.Η.

Η περίπτωση της Ορεστιάδας 

Στο «Κέντρο Εκπαίδευσης και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» του SolidarityNow στην ανοιχτή δομή φιλο-
ξενίας στη Νέα Καβάλα, οι μαθητές/ριες συμμετείχαν για ένα μήνα στο project "Γνωριμία με την ποίηση". Οι 
έφηβες διάβασαν ποιήματα ποιητριών από τις χώρες καταγωγής τους, συζήτησαν για τη διεκδίκηση του δικαι-
ώματος των γυναικών στην ελεύθερη έκφραση και  αποτύπωσαν τις δικές τους σκέψεις στο χαρτί! Οι μικρό-
τεροι μαθητές ήρθαν σε επαφή με την ποίηση μέσα από ασκήσεις δημιουργικής γραφής, παρατηρώντας τον 
τρόπο με τον οποίο οι εμπειρίες και τα συναισθήματά τους μετατρέπονται σε λέξεις.
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Τους τελευταίους μήνες που ξέ-
σπασε ο πόλεμος βλέπουμε μια 
τεράστια νέα ζήτηση για κλεί-
σιμο δυναμικότητας στο FSRU 
Αλεξανδρούπολης. Βλέπουμε να 
εξαντλείται πολύ γρήγορα η δια-
θέσιμη δυναμικότητα. .  

Κ. ΣΙΦΝΑΙΟΣ
CEO ΤΗΣ GASTRADE 

Είπαν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύ-
ει να μειώσει κατά δύο τρίτα 
τις εισαγωγές πετρέλαιου και 
φυσικού αερίου από τη Ρωσία 
ως το τέλος του έτους. Αλλά 
και να απεξαρτηθεί πλήρως 
από τη ρωσική ενέργεια ως 
το τέλος του 2027.  

Π. ΤΖΕΝΤΙΛΟΝΙ
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΕ 

Τα βαμπίρ
Καναπές από πάγο 

Κι ενώ στην Ελλάδα κοντεύει καλοκαί-
ρι, κάπου στον κόσμο βλέπουν τα παγό-
βουνα να περνούν! Καταπληκτική φωτο-
γραφία από παγόβουνο, σε σχήμα καναπέ 
(!) καθώς κάνει διέλευση στην περιοχή 
Ferryland, στον Καναδά.

K.H.

Ξεφεύγουν τα κρούσματα
Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγεί-

ας (ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε το απόγευμα της 
Τετάρτης (27/04) ότι τα εργαστηριακά 
επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα του κο-
ρονοϊού είναι 11.487. 

Στον Έβρο είχαμε 115 κρούσματα, στη 
Ροδόπη 33, στην Ξάνθη 54, στην Καβάλα 
146 και στη Δράμα 99.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 
είναι 43, ενώ από την έναρξη της επιδη-
μίας έχουν καταγραφεί συνολικά 29.022 
θάνατοι.2Το 95.5% είχε υποκείμενο νό-
σημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύ-
ονται διασωληνωμένοι είναι 267 (65.5% 
άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 71 
έτη. To 92.9% έχει υποκείμενο νόσημα 
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ 
των ασθενών που νοσηλεύονται διασω-

Οι συσκευές «βαμπίρ», όπως χαρα-
κτηρίζονται, καταναλώνουν πολύ πε-
ρισσότερη ενέργεια, απ’ό,τι θα μπο-
ρούσε να φανταστεί κάποιος, όταν είναι 
standby. Η βρετανική εταιρεία ενέργει-
ας British Gas έκανε σχετική έρευνα 
και ανακάλυψε πως τα νοικοκυριά στο 
Ηνωμένο Βασίλειο ξοδεύουν το ποσό 
των 3,75 δισεκατομμυρίων ευρώ τον 
χρόνο μόνο για την «πολυτέλεια» να 
έχουν τα «βαμπίρ» στην πρίζα. Αυτό 
αντιστοιχεί σε 147 λίρες ετησίως για 
κάθε σπίτι, ήτοι 174 ευρώ. Laptop, τη-
λεόραση, router συγκαταλέγονται με-
ταξύ των «σιωπηλών καταναλωτών». 
Μπορεί να είναι πιο βολικό να είναι συ-
νεχώς συνδεδεμένα, αλλά μόνο η τη-

λεόραση μπορεί να κοστίζει 30 ευρώ, 
παραπάνω, ετησίως. Ακόμη ένα παρά-
δειγμα είναι οι παιχνιδοκονσόλες, που 
«τρώνε» 15 ευρώ, ενώ ένας υπολογι-
στής άλλα 13. Προσοχή θέλουν, επίσης: 
Φούρνος μικροκυμάτων – 19,45 ευρώ, 
Πλυντήριο – 5,19 ευρώ, Εκτυπωτής – 
4,53 ευρώ.

Μία λύση είναι η χρήση επεκτάσεων 
στις πρίζες, που έχουν αυτόματη ρύθ-
μιση και κλείνουν το βράδυ. Να ση-
μειωθεί πως το παραπάνω ποσά αφο-
ρούν το κόστος στη βρετανική αγορά 
ενέργειας και στη χώρα μας μπορεί να 
υπάρχουν αποκλίσεις.

Κ.Η.

ληνωμένοι, 144 (53.93%) είναι ανεμβο-
λίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 123 
(46.07%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. 
Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλ-
θει από τις ΜΕΘ 4.599 ασθενείς.

Oι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 
στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 188 
(ημερήσια μεταβολή +12.57%).

Κ.Η.

Αγία επιδότηση
Στα ίδια επίπεδα με εκείνα του Απριλί-

ου θα κινηθούν και τον Μάιο οι κρατικές 
επιδοτήσεις που θα δώσει η κυβέρνηση 
σε νοικοκυριά κι επιχειρήσεις για την πλη-
ρωμή των λογαριασμών ρεύματος. Σύμ-
φωνα με τις πληροφορίες το συνολικό 
κονδύλι που θα διατεθεί από το Ταμείο 
Ενεργειακής Μετάβασης αναμένεται να 
διαμορφωθεί γύρω στα 550 με 600 εκ. 
ευρώ και προέρχεται από τις δημοπρα-
σίες δικαιωμάτων αέριων ρύπων και τον 
Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ.  

Έτσι, κι αν επιβεβαιωθούν τελικά οι 
προαναφερόμενες εκτιμήσεις για τον Μά-
ιο η μέση μηνιαία ενίσχυση για ένα μέσο 
νοικοκυριό που καταναλώνει μέχρι 300 
KWh (Κιλοβατώρες)/μήνα θα είναι πέριξ 
των 72 ευρώ.

Για τους δικαιούχους Κοινωνικού Οικι-
ακού Τιμολογίου, η μέση μηνιαία ενίσχυση 
θα κινείται στα 87 ευρώ.

Για τους επαγγελματικούς καταναλω-
τές, ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης, οι οποί-
οι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα 
τιμολόγια, η μοναδιαία επιδότηση ανα-
μένεται να διαμορφωθεί σε 130 ευρώ/
MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση.

Για επαγγελματικούς καταναλωτές 
(επαγγελματική, βιομηχανική, αγροτική 
χρήση) με παροχή ισχύος μέχρι 35 kVA 
και για όλα τα αρτοποιεία ανεξαρτήτως 
ισχύος παροχής, η συνολική μοναδιαία 
επιδότηση των κατηγοριών αυτών ανα-
μένεται στα 230 ευρώ/MWh.

ot.gr
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Οι φουσκωμένοι λογαριασμοί των 
παρόχων ενέργειας είναι αδύνατον 
να πληρωθούν από χιλιάδες νοικο-
κυριά, καθώς υπερβαίνουν σε πολ-
λές περιπτώσεις ακόμη και το μηνιαίο 
εισόδημα. Την ίδια ώρα οι διακανο-
νισμοί εξυπηρετούνται με μεγάλη 
δυσκολία όταν καταφθάνουν νέοι, 
υψηλότεροι τρέχοντες λογαριασμοί.

Μετά από μία σύντομη περίοδος 
χάριτος λόγω Πάσχα, τα συνεργεία 
του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονταν από χθες 
το πρωί της Τετάρτης στους δρόμους, 
με σκοπό να κόψουν το ρεύμα από 
πολλά σπίτια. Θα πληγούν χιλιάδες 
πολίτες σε όλη την επικράτεια, ενώ 
από την αποκοπή δεν γλιτώνουν ούτε 
τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Μιλώντας στο OPEN, ο πρόεδρος 
της ΔΕΗ Κ. Μανιάτης έκανε γνω-
στό πως κατά μέσο όρο σε όλη την 
επικράτεια έχουμε 1.000 με 1.100 
αποκοπές σε καθημερινή βάση. Μό-
νο στην Αττική κόβεται το ρεύμα σε 
500 σπίτια την ημέρα. 

«Στις περιφέρειες Θεσσαλονίκης, 
Μακεδονίας και Θράκης σε εβδομα-
διαία βάση έχουμε 1.200 αιτήσεις για 
αποκοπές. Σε Πελοπόννησο, Ήπειρο 
και Ιόνια Νησιά περίπου 1.600 αιτή-
σεις και στην Κρήτη περίπου 1.000 
την εβδομάδα», είπε ο κ. Μανιάτης.

Ούτε τα ευάλωτα νοικοκυριά 
δεν εξαιρούνται

Από την διακοπή του ρεύματος δεν 
εξαιρούνται ούτε τα ευάλωτα νοι-
κοκυριά. Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος 
στην Γενική Ομοσπονδία Προσωπικού 
ΔΕΗ κ. Γιώργος Αδαμίδης τόνισε μι-
λώντας στο Kontra, πως τα μοναδι-
κά σπίτια στα οποία δεν θα κοπεί το 
ρεύμα εξαιτίας απλήρωτων λογα-
ριασμών είναι όσων καταναλωτών 
διαθέτουν μηχανική υποστήριξη και 
μόνο αν το τιμολόγιο είναι στο όνομα 
του ανθρώπου που έχει το πρόβλημα.

Επί της διαδικασίας, ο κ. Μανιά-
της είπε πως ο ΔΕΔΔΗΕ λαμβάνει 
κλήση ώστε να στείλει τα συνεργεία 
για αποκοπή αν υπάρξουν δύο κα-
θυστερήσεις στην αποπληρωμή των 

τιμολογίων ρεύματος.
Η κατάσταση αναμένεται να επι-

δεινωθεί, καθώς με τις αυξημένες τι-
μές Μαρτίου – Απριλίου που θα έρ-
θουν το καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερα 
φουσκωμένοι.

Μαζικές αγωγές για τους 
λογαριασμούς ρεύματος

Την ίδια στιγμή βέβαια αυξάνεται 
και ο αριθμός όσων επιλέγουν να κά-
νουν μαζικές αγωγές κατά των εται-
ρειών ρεύματος για τη ρήτρα ανα-
προσαρμογής.

Όπως είπε ο δικηγόρος του ΙΝ.ΚΑ., 
Αλέξης Αλεξόπουλος, μέχρι στιγμής 
έχουν δηλώσει συμμετοχή πάνω από 
1.000 πολίτες για μαζική αγωγή.

Την ίδια ώρα για ακόμη μια ημέρα, 
όπως φανερώνει ο πίνακας της ΡΑΕ, 
η Ελλάδα αναδεικνύεται σε πρωτα-
θλήτρια έχοντας την υψηλότερη τιμή 
ηλεκτρικού ρεύματος.

Εντωμεταξύ, δεν έχουν τέλος οι 
καταγγελίες καταναλωτών που κα-
λούνται να πληρώσουν εξωφρενικά 
υψηλούς λογαριασμούς ρεύματος, 
οι οποίοι έχουν εκτοξευθεί λόγω της 
ρήτρας αναπροσαρμογής.

Όπως είπε ο ίδιος, το συμβόλαιο 
που είχε συνάψει με τον πάροχο ρεύ-
ματος έληγε τον Φεβρουάριο του 
2023. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, 
ο πάροχος έσπασε το συμβόλαιο, το 
άλλαξε και πρόσθεσε ρήτρα αναπρο-
σαρμογής, χωρίς να τον ειδοποιή-
σουν. Όπως είπε, το μόνο που του 
είπαν ήταν ότι το συμβόλαιό του θα 
πάψει να ισχύει, χωρίς να του ανα-
φέρουν κάτι παραπάνω.

Ένας στους τέσσερις δεν 
μπορεί να πληρώσει τους 
λογαριασμούς

Ενδεικτικά της κατάστασης που 
επικρατεί με τους αυξημένους λο-
γαριασμούς ρεύματος είναι τα απο-
τελέσματα της τελευταίας έρευνας 
του του Εμποροβιομηχανικού Επι-
μελητηρίου Θεσσαλονίκη. Από την 
έρευνα οικονομικής συγκυρίας νομού 
Θεσσαλονίκης, προκύπτει ότι ένας 

στους τέσσερις καταναλωτές στο νο-
μό δεν είναι σε θέση να πληρώσουν 
τα φουσκωμένα τιμολόγια, ενώ πάνω 
από έξι στους δέκα (ποσοστό 65%) 
δηλώνουν πως τους θεωρούν υψη-
λούς και τους δυσκολεύει η αποπλη-
ρωμή τους.

Αντίθετα, μόλις το 9% και 13% 
των νοικοκυριών δηλώνουν ότι οι 
λογαριασμοί είναι φυσιολογικοί ή χα-
μηλοί και δεν δυσκολεύονται στην 
αποπληρωμή τους, αντίστοιχα ενώ 
και οι επιχειρήσεις βρίσκονται στη 
δίνη της ενεργειακής ακρίβειας, με 
το 82% εξ’ αυτών να αντιμετωπίζει 
αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Κάλεσμα Εργατικών 
Σωματείων της Καβάλας για 
παράσταση διαμαρτυρίας στη 
ΔΕΗ

Κάλεσμα για παράσταση διαμαρ-
τυρίας έξω από το κατάστημα της 
ΔΕΗ στην Καβάλα για σήμερα Πέ-
μπτη 28 Απριλίου στις 11:00 για την 
ακρίβεια στην ενέργεια απευθύνουν 
Εργατικά και Συνταξιουχικά Σωμα-
τεία της Καβάλας και συγκεκριμένα:

•  Το Σωματείο Εμποροϋπάλλη-
λων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νο-
μού Καβάλας

•  Το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων 
Επισιτισμού-Τουρισμού και Συναφών 
Επαγγελμάτων Περιφερειακής Ενό-
τητας Καβάλας-Θάσου

•  Το Σωματείο Οικοδόμων και Συ-

ναφών Επαγγελμάτων Καβάλας
•  Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ 

Νομού Καβάλας «Η ενσωμάτωση»
•  Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συντα-

ξιούχων Καβάλας
•  Η ανακοίνωση-κάλεσμα των Σω-

ματείων

Όπως αναφέρουν στο κάλεσμά 
τους, «δεν πάει άλλο! Δεν θα ανε-
χτούμε τη μίζερη ζωή ενώ γύρω μας 
στήνουν χορό και επιδοτούν με εκα-
τομμύρια τις επιχειρήσεις και τους 
ομίλους που ανήκουν

Δεν θα ανεχτούμε να ζούμε με 
ψίχουλα, να τελειώνει ο μισθός, ενώ 
απομένει άλλος τόσος μήνας, να επι-
λέγουμε αν θα έχουμε φως ή αν θα 
πάμε στο super market! Ένας δρό-
μος υπάρχει! Να ενώσουμε τις δυ-
νάμεις μας και να αντιταχθούμε στις 
συνέπειες που φέρνει η τρομακτική 
ακρίβεια στις ζωές. Να οργανωθού-
με, έτσι ώστε με αγώνα και αλληλεγ-
γύη να κάνουμε πράξη το σύνθημα: 
Καμία οικογένεια μόνη της! Όλοι για 
έναν και ένας για όλους! Αυτός είναι 
αγώνας για την επιβίωσή μας. 

Διεκδικούμε:
•  Γενναία μείωση και πλαφόν στην 

τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και του 
φυσικού αερίου Κατάργηση του Ει-
δικού Φόρου Κατανάλωσης και του 
ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό 

αέριο και ηλεκτρική ενέργεια
•  Κατάργηση της Ρήτρας Αναπρο-

σαρμογής και του χαρατσιού επιδό-
τησης των ΑΠΕ

•  Μείωση των δημοτικών τελών 
για τα λαϊκά νοικοκυριά

•  Κανένα εργατικό και λαϊκό σπίτι 
χωρίς ρεύμα, νερό, τηλέφωνο

•  Διεύρυνση των κριτηρίων έντα-
ξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 
και στο επίδομα θέρμανσης, αύξηση 
του οικογενειακού εισοδηματικού κρι-
τηρίου στα 30.000 ευρώ

•  Δωρεάν δρομολόγια στις αστι-
κές συγκοινωνίες για τους εργαζόμε-
νους κατά την έναρξη και τη λήξη των 
βαρδιών, μείωση της τιμής του εισι-
τηρίου στα ΜΜΜ κατά 50%. Δωρεάν 
μετακινήσεις για μαθητές, φοιτητές, 
ανέργους, ΑμεΑ και συνταξιούχους

•  Επιδότηση ενοικίου για εργα-
τικά-λαϊκά νοικοκυριά, φοιτητές και 
μικρές επιχειρήσεις, διεύρυνση των 
κριτηρίων ένταξης και αύξησης της 
επιδότησης

•  Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τα 
εργατικά-λαϊκά νοικοκυριά

•  Κατάργηση του τέλους επιτηδεύ-
ματος για τους επαγγελματίες

•  Αφορολόγητο στα 12.000 ευ-
ρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ 
για κάθε παιδί

•  Διαγραφή χρεών σε τράπεζες 
και εφορία για μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις» 

1.200 διακοπές ρεύματος την 
εβδομάδα σε Θράκη και Μακεδονία

ΠΆΝΩ ΆΠΌ 1.000 ΕΝΤΌΛΕΣ ΣΕ ΌΛΗ 
ΤΗ ΧΩΡΆ ΚΆΘΗΜΕΡΙΝΆ - ΣΤΌΥΣ ΔΥΌ 
ΆΠΛΗΡΩΤΌΥΣ ΛΌΓΆΡΙΆΣΜΌΥΣ Η ΔΙΆΚΌΠΗ      
                               
Ένας στους τέσσερις δεν μπορεί να πληρώσει 
τους λογαριασμούς

Συνάντηση εργασίας για 
την αναβίωση του Δημοσι-
ογραφικού Συνεδρίου Σα-
μοθράκης θα πραγματο-
ποιηθεί σήμερα Πέμπτη 28 

Απριλίου, στο Νομαρχείο 
στην Αλεξανδρούπολη. Θα 
συμμετάσχουν εκπρόσωποι 
της Περιφέρειας Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης, 
της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Ενώσεων Συντακτών 
και της Ένωσης Συντακτών 
Μακεδονίας-Θράκης.

 Στις 12 το μεσημέρι, με-

τά την ολοκλήρωση της συ-
νάντησης, οι διοργανωτές 
θα παραχωρήσουν στους 
εκπροσώπους των Μέσων 
Ενημέρωσης σε συνέντευξη 
Τύπου, για να ανακοινώσουν 
το σχεδιασμό του ανανεω-
μένου Συνεδρίου.

Αναβιώνει το Δημοσιογραφικό 
Συνέδριο Σαμοθράκης

Σήμερα οι 
ανακοινώσεις
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Συνεχίζεται το «σήριαλ» με 
τη διεκδίκηση της δυτικής χερ-
σαίας ζώνης του λιμένα από 
τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. 
Λίγες ώρες προτού συζητηθεί 
στο δημοτικό συμβούλιο, το 
οποίο ήταν προγραμματισμένο 
να συνεδριάσει χθες, Τετάρ-
τη, στις 6 το απόγευμα, την 

πρόταση της διαπαραταξιακής 
επιτροπής του Δήμου για συ-
νάντηση με τον πρόεδρο του 
ΤΑΙΠΕΔ, κοινοποιήθηκε έγ-
γραφο του Δήμου προς τους 
συμβούλους της αντιπολίτευ-
σης, το οποίο τους ενημέρωνε 
ότι ο Δήμαρχος και τα μέλη 
της παράταξής του κατέθε-

σαν προσφυγή στην Αποκε-
ντρωμένη Μακεδονίας-Θρά-
κης, ζητώντας την ακύρωση 
της απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου που προέβλεπε τη 
διεκδίκηση της έκτασης και 
τη σύσταση διαπαραταξιακής 
επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι στην το-
ποθέτησή του στη συνεδρία-
ση της 4ης Μαρτίου, ο Δή-
μαρχος Γιάννης Ζαμπούκης 
είχε αντιπροτείνει να τηρήσει 
το δημοτικό συμβούλιο στά-
ση αναμονής, έως ότου ολο-
κληρωθεί ο διαγωνισμός για 
την ιδιωτικοποίηση του λιμέ-
να, καθώς όποια κίνηση γίνει 
τη συγκεκριμένη χρονική στιγ-
μή, «μπορεί να κάνει κακό στο 
διαγωνισμό».

Τελικώς, η απόφαση για δι-
εκδίκηση της δυτικής χερσαίας 
ζώνης και για σύσταση διαπα-
ραταξιακής επιτροπής, ψηφί-
στηκε μόνο από συμβούλους 

της αντιπολίτευσης, αφού η 
παράταξη Ζαμπούκη απείχε.

Εναντίον αυτής της από-
φασης, ο κ. Ζαμπούκης και 
οι σύμβουλοι της παράταξής 
του, κατέθεσαν στις 7/4 προ-
σφυγή στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Μακεδονίας-Θρά-
κης ζητώντας την ακύρωσή 
της. Στο αιτιολογικό της προ-
σφυγής, μεταξύ άλλων, ανα-
φέρεται ότι η απόφαση για 
σύσταση της διαπαραταξια-
κής επιτροπής δεν έγινε με 
τον τρόπο που προβλέπει ο 
κανονισμός λειτουργίας του 
δημοτικού συμβουλίου, δη-
λαδή μετά από εισήγηση του 

προέδρου, ενώ τα 3/5 των με-
λών της εκάστοτε επιτροπής 
ορίζονται από τον Δήμαρχο  
και τα υπόλοιπα από τις πα-
ρατάξεις που ψηφίζουν με-
ταξύ τους. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία, ο Δήμαρχος εί-
ναι αυτός που εκπροσωπεί 
τον Δήμο στα δικαστήρια και 
σε κάθε δημόσια αρχή. Έτσι, 
όπως αναφέρεται στην προ-
σφυγή, τον Δήμο, ενώπιον του 
Οργανισμού Λιμένα Αλεξαν-
δρούπολης, μπορεί να εκπρο-
σωπεί  μόνο ο Δήμαρχος. 

Τέλος, όπως επισημαίνε-
ται, στη διαδικασία ψηφοφο-

ρίας για το θέμα δεν ζητήθη-
κε η ψήφος του προέδρου της 
Κοινότητας Αλεξανδρούπολης 
Γιάννη Ναϊτίδη, όπως ορίζει η 
νομοθεσία. 

Οι σύμβουλοι της αντιπο-
λίτευσης ενημερώθηκαν για 
την κίνηση αυτή της δημοτι-
κής αρχής, όταν έλαβαν στις 
26/4 την πρόσκληση της Απο-
κεντρωμένης  (με ημερομηνία 
12/4) να εκφράσουν τις από-
ψεις τους επί της προσφυγής, 
εντός 5 ημερών. Το θέμα θα 
απασχολούσε τη χθεσινή συ-
νεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου, με το κλίμα να μυρί-
ζει μπαρούτι… 

Προσφυγή της παράταξης Ζαμπούκη κατά 
της απόφασης για τη δυτική χερσαία ζώνη 

«Η ΔΙΆΠΆΡΆΤΆΞΙΆΚΗ ΕΠΙΤΡΌΠΗ 
ΔΕΝ ΜΠΌΡΕΙ ΝΆ ΕΚΠΡΌΣΩΠΕΙ 
ΤΌΝ ΔΗΜΌ, ΕΝΩ ΣΥΣΤΆΘΗΚΕ 
ΚΆΤΆ ΠΆΡΆΒΆΣΗ ΤΌΥ 
ΚΆΝΌΝΙΣΜΌΥ ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΆΣ ΤΌΥ 
ΔΗΜΌΤΙΚΌΥ ΣΥΜΒΌΥΛΙΌΥ»      
                               
Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης 
καλούνται από την Αποκεντρωμένη να 
διατυπώσουν τις απόψεις τους

Το επίμαχο έγγραφο της Αποκεντρωμένης, το οποίο διαβιβάστηκε στους 
συμβούλους της αντιπολίτευσης μία μέρα πριν τη χθεσινή συνεδρίαση 

Το θέμα της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης του λιμανιού 
προκαλεί αναταράξεις στο Δήμο Αλεξανδρούπολης 

Ο Εμπορικός Σύλλογος 
Αλεξανδρούπολης ενημερώνει 
ότι σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του Αναγκαστι-
κού Νόμου 380/1968, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρ-
θρο 14 ν. 4468/2017, η πρώτη 
Μαΐου προστέθηκε στις ημέρες 
υποχρεωτικής αργίας. Σύμφω-
να δε με την παρ. 2 του αυτού 
άρθρου, ο Υπουργός Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων μπορεί με απόφασή του να 
μεταθέτει την αργία σε άλλη 
εργάσιμη ημέρα, εφόσον συ-
μπίπτει με Κυριακή, ημέρα της 
Μεγάλης Εβδομάδας ή με την 
Δευτέρα του Πάσχα.

Σε υλοποίηση της σχετικής 
δυνατότητας, εκδόθηκε η υπ’ 
αριθμ. 33566/2022 απόφα-
ση του Υπουργού Εργασίας, με 
την οποία, η αργία της Πρω-

τομαγιάς μεταφέρεται φέτος 
για την αμέσως επόμενη ημέ-
ρα, Δευτέρα, 2 Μαΐου 2022. 
Συνεπώς κατά την ημέρα αυτή 
απαγορεύεται γενικά η απα-
σχόληση των μισθωτών και η 
λειτουργία των επιχειρήσεων, 
εκτός αυτών που νόμιμα λει-
τουργούν κατά τις Κυριακές 
και αργίες.

Παράλληλα, σύμφωνα 
με το ισχύον πλαίσιο του ν. 
4177/2013, πλησιάζει και η 
ενδιάμεση εαρινή εκπτωτική 
περίοδος (1η Μαΐου έως 15 
Μαΐου), για όλες τις περιοχές 
που δεν έχει οριστεί διαφο-
ρετική περίοδος από τον αρ-
μόδιο Αντιπεριφερειάρχη.  Οι 
15 ημέρες είναι ημερολογιακές 
και όχι εργάσιμες. Σε ότι αφο-
ρά την λειτουργία των κατα-
στημάτων την πρώτη Κυρια-
κή των φετινών ενδιάμεσων 
εκπτώσεων που συμπίπτει με 
την αργία της Πρωτομαγιάς, 
το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων εξέδωσε την υπ’ 
αριθμ. 40002/2022 εγκύ-

κλιο, σύμφωνα με την οποία, 
η δυνατότητα λειτουργίας των 
εμπορικών καταστημάτων με-
τατίθεται χρονικά την επόμενη 
Κυριακή, δηλαδή στις 8 Μαΐ-

ου 2022.
Συνεπώς, τα εμπορικά κα-

ταστήματα την Κυριακή 1η 
Μαΐου 2022 θα παραμείνουν 
κλειστά.  Για την Κυριακή 8 

Μαΐου, τονίζουμε ότι, το προ-
τεινόμενο ωράριο για τα κα-
ταστήματα της Αλεξανδρού-
πολης καθορίζεται από ώρα 
11:00 έως ώρα 14:00. Υπενθυ-

μίζεται ότι, τόσο η συμμετοχή 
στις ενδιάμεσες εκπτώσεις όσο 
και η λειτουργία των καταστη-
μάτων την Κυριακή, 8 Μαΐου, 
είναι προαιρετικές.

Ενημέρωση από τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης
Για Πρωτομαγιά 
και ενδιάμεσες 
εκπτώσεις
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Σαν μάννα εξ ουρανού 
περίμεναν οι αλιείς ένα πρό-
γραμμα απόσυρσης αλιευ-
τικών σκαφών, αλλά μία 
συνάντηση στο υπουργείο 
αρκούσε για να τους στε-
ρήσει και την τελευταία ελ-
πίδα. 

«Αποφασίστηκε τα σκάφη 
να παραμείνουν ενεργά, λό-
γω της επισιτιστικής κρίσης. 
Είναι δυσάρεστη έκπληξη. 
Ήταν η τελευταία ελπίδα για 
τους αλιείς της παράκτιας 
και της μέσης αλιείας, που 
αντιμετωπίζουν εντονότατα 
προβλήματα με όσα συμβαί-
νουν στο Θρακικό Πέλαγος 
και δεν μπορούν να αντεπε-
ξέλθουν στα έξοδα», σχο-
λιάζει στο ypaithros.gr ο 
πρόεδρος του Αλιευτικού 
Συλλόγου Αλεξανδρούπο-
λης, Δημήτρης Σαρίκας.

«Στην Αλεξανδρούπολη 
έμειναν 12 σκάφη μέσης 

αλιείας, από τα οποία τα 
5 σταμάτησαν τις εργασίες 
τους, άρα 7». Οι Θρακιώτες 
ψαράδες κρούουν από και-
ρό τον κώδωνα κινδύνου για 
την εγκατάσταση και τη λει-
τουργία του πλωτού σταθ-
μού υγροποιημένου φυσικού 
αερίου (LNG) στην Αλεξαν-

δρούπολη.
«Θα προκληθεί μείω-

ση του αλιευτικού μας πε-
δίου, ειδικά τους παραγω-
γικούς μήνες, ταυτόχρονα 
θα υπάρξουν περιβαλλο-
ντικές επιπτώσεις με σοβα-
ρές αλλαγές στο θαλάσσιο 
περιβάλλον. Θα προκληθεί 

μεγάλη αύξηση της θερμο-
κρασίας στην περιοχή». Η 
διαδικασία θα χρησιμοποιεί 
θαλασσινό νερό και θα προ-
καλεί προβλήματα κατά την 
εξαγωγή του στη θάλασσα.

Οι αλιείς αναμένουν συ-
νάντηση με την εταιρεία 
κατασκευής του σταθμού, 

την οποία προγραμματίζει ο 
εντεταλμένος περιφερειακός 
σύμβουλος Αλιείας, Ανδρέ-
ας Καραγιώργης, που είναι 
γνώστης του προβλήματος.

Σε απόγνωση οι αλιείς στη Θράκη
ΣΤΌΝ «ΠΆΓΌ» ΤΌ ΠΡΌΓΡΆΜΜΆ 
ΆΠΌΣΥΡΣΗΣ ΆΛΙΕΥΤΙΚΩΝ 
ΣΚΆΦΩΝ, ΠΌΥ ΗΤΆΝ Η ΤΕΛΕΥΤΆΙΆ 
ΕΛΠΙΔΆ ΤΌΥ ΚΛΆΔΌΥ  
                               
Μόλις 7 σκάφη μέσης αλιείας είναι 
ενεργά στην 
Αλεξανδρούπολη

ΚΑΒΑΛΑ

ειδήσειςσύντομες ΚΟΜΟΤΗΝΗΔΡΑΜΑ

Ετοιμάζονται οι εθελοντές στην 
Εναλλακτική Κοινότητα του Πελίτι 
στο Μεσοχώρι του Δήμου Παρανε-
στίου Δράμας, για την 22η Γιορτή 
των Σπόρων, στις 30 Απρίλη. Δύο 
χρόνια η εκδήλωση δεν έγινε λόγω 
των μέτρων της πανδημίας, οπό-
τε η επανεκκίνηση θα σημάνει την 
επιστροφή στην …κανονικότητα. Για 
περισσότερες πληροφορίες για το 
πρόγραμμα και τις εκδηλώσεις στην 
ιστοσελίδα.peliti.gr (ertnews.gr)

Το πρόγραμμα επετειακών εκδηλώσε-
ων για τη συμπλήρωση 102 ετών από 
την απελευθέρωση της Κομοτηνής κυ-
κλοφόρησε η ΔΚΕΠΠΑΚ  Οι εκδηλώ-
σεις ξεκινούν τη Δευτέρα 2 Μαΐου κι 
ολοκληρώνονται την Τετάρτη 18 Μα-
ΐου. Ξεχωρίζει η συναυλία της Ελευ-
θερίας Αρβανιτάκη (12/5), όπως και 
πλήθος άλλων μουσικών εκδηλώσε-
ων, βιβλιοπαρουσιάσεων, ιστορικών 
εκδηλώσεων κτλ.

ΞΑΝΘΗ

Μείωση του ιικού φορτίου του 
κορονοιού κατά 19% κατέγρα-
ψαν οι υγειονομικές αρχές την 
εβδομάδα από 18-24 Απρι-
λίου στα αστικά λύματα της 
Αλεξανδρούπολης σε σχέση 
με την προηγούμενη εβδομά-
δα, ύστερα από έλεγχο που 
πραγματοποίησε το Εθνικό Δί-
κτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων 
του ΕΟΔΥ.

Αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές και 
αποτρόπαιο θέαμα ήρθαν οι συγγε-
νείς θανούντος στην Ξάνθη. Άγνω-
στοι μέχρι στιγμής δράστες προ-
χώρησαν σε… επιδρομή μέσα στα 
Δημοτικά Κοιμητήρια της πόλης, βαν-
δαλίζοντας έναν τάφο, ενώ δεν δί-
στασαν να ξηλώσουν τα μάρμαρα 
από τον τάφο και να τον αφήσουν 
ανοιχτό!

Ληστεία σημειώθηκε  το βράδυ 
της Τρίτης σε πρατήριο υγρών 
καυσίμων. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες του Πρωινού Τύπου, 
στις 21:25 η ομάδα ΔΙ.ΑΣ έλα-
βε σήμα για  απόπειρα ληστεί-
ας από δύο νεαρά άτομα, σε 
πρατήριο υγρών καυσίμων.  
Άμεσα αστυνομικοί ξεκίνησαν 
τις αναζητήσεις και σε λιγότερο 
από πέντε λεπτά  εντόπισαν το 
όχημα με τους δύο δράστες.

Κάλεσμα για παράσταση δια-
μαρτυρίας για την ακρίβεια στην 
ενέργεια έξω από το κατάστημα 
της ΔΕΗ, για σήμερα Πέμπτη 28 
Απριλίου στις 11:00, απευθύ-
νουν Εργατικά και Συνταξιουχικά 
Σωματεία της περιοχής, με σύν-
θημα:  «Καμία οικογένεια μόνη 
της! Όλοι για έναν και ένας για 
όλους» (kavalapost.gr)

ΔΡΑΜΑ
AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Αποφασίστηκε τα σκάφη να πα-
ραμείνουν ενεργά, λόγω της 
επισιτιστικής κρίσης. Είναι δυ-
σάρεστη έκπληξη. Ήταν η τε-
λευταία μας ελπίδα 

Δ. ΣΑΡΙΚΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Οι Θρακιώτες ψαράδες κρούουν 
από καιρό τον κώδωνα κινδύνου 

και για την εγκατάσταση και 
τη λειτουργία του  LNG στην 

Αλεξανδρούπολη.
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 Στην τελική ευθεία για την 
ανασυγκρότηση του ΠΑΣΟΚ-
Κινήματος Αλλαγής, το «σπά-
σιμο» των κομματικών τειχών 
και την εδραίωση ενός ανοι-
κτού κόμματος με την ανάδειξη 
των μελών του σε κεντρικούς 
πρωταγωνιστές, μπαίνει η Χα-
ριλάου Τρικούπη.

Στις 8 Μαΐου εκλέγονται τα 
μέλη των τοπικών και νομαρ-
χιακών οργανώσεων καθώς 
και οι 4.200 σύνεδροι ενόψει 
του 3ου Συνεδρίου του Κινή-
ματος Αλλαγής, που θα λάβει 
χώρα στις 20-22 Μαΐου στο 
ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ αλλά και την 
επιλογή του ονόματος της πα-
ράταξης στις προσεχείς εθνι-
κές εκλογές.

Η πολιτική προίκα των 270 
χιλιάδων ψηφοφόρων στις 
διαδικασίες για την ανάδειξη 
Προέδρου τον Δεκέμβριο σε 
συνδυασμό με την ρητή δέ-
σμευση του Νίκου Ανδρουλάκη 
για ανανέωση-ενότητα-πολιτι-

κή αυτονομία και ένα λαογέν-
νητο Κίνημα, έχουν θέσει σε 
εγρήγορση τα μέλη του ΠΑ-
ΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Αυτό που εκπέμπεται σε 
όλους τους τόνους είναι πόσο 
απλή είναι η διαδικασία, αλλά 
και οι αυξημένες δυνατότητες 
εκλογής των ενδιαφερόμενων 
συνέδρων χάρις τη μονοσταυ-
ρία, ανοίγοντας το κόμμα στην 
κοινωνία και βάζοντας στο πε-
ριθώριο τους κομματικούς μη-
χανισμούς. Δηλαδή κάνοντας 
στην πράξη ξανά ελκυστική την 
ενασχόληση με την πολιτική 
ιδίως των νέων και την κοινω-
νία δυναμικά παρούσα στο Συ-
νέδριο-πολιτικής αναγέννησης.

Οι υποψηφιότητες για τα 
όργανα και για τους συνέ-
δρους κατατίθενται μέχρι και 
την Τετάρτη 4 Μαΐου και ώρα 
14:00 είτε ηλεκτρονικά μέσω 
φόρμας που βρίσκουν οι εν-
διαφερόμενοι στον ιστότοπο 
του Κινήματος Αλλαγής, εί-

τε με την υποβολή email στο: 
ekloges8maiou@gmail.com 
ή ακόμη και τηλεφωνικά στο 
210-3665302. Δικαίωμα υπο-
βολής υποψηφιότητας έχουν 
αποκλειστικά και μόνο τα μέλη 
του Κινήματος. Κανένα μέλος 
δεν έχει δικαίωμα να καταθέ-
σει υποψηφιότητα σε περισ-
σότερα του ενός οργάνου, έχει 
όμως δικαίωμα να θέσει υπο-
ψηφιότητα για τη συμμετοχή 
του σε ένα όργανο και επίσης 
για να εκλεγεί σύνεδρος.

Η κατανομή των 
συνέδρων
Ο αριθμός των συνέδρων στην 
Περιφέρεια ΑΜΘ είναι 198 και 
κατανέμονται ως εξής: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ   48 
ΔΗΜΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  27 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  5 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   12 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ   1 
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ   3 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ   4 
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ  4 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΒΑΛΑΣ   48 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  26 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ  8 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ   14 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΞΑΝΘΗΣ  31 
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ  5 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ  3 
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  18 
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ   5 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΡΟΔΟΠΗΣ   29 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ   5 
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ  2 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ   18 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - 
ΣΑΠΩΝ  4 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΔΡΑΜΑΣ   38 
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ   6 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ   19 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ 
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ   4 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ   3 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  6

Στις κάλπες το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ 
για ένα ανοικτό κόμμα

ΣΤΙΣ 8 ΜΆΐΌΥ ΕΚΛΕΓΌΝΤΆΙ 
ΤΆ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΤΌΠΙΚΩΝ ΚΆΙ 
ΝΌΜΆΡΧΙΆΚΩΝ ΌΡΓΆΝΩΣΕΩΝ 
ΚΆΘΩΣ ΚΆΙ ΌΙ 4.200 ΣΥΝΕΔΡΌΙ 
ΕΝΌΨΕΙ ΤΌΥ 3ΌΥ ΣΥΝΕΔΡΙΌΥ  
                               
198 σύνεδροι από την ΑΜΘ, 
οι 48 από τον Έβρο 

Τη διενέργεια υποχρεωτικών 
self test μόνο σε μαθητές που 
παρουσιάζουν συμπτώματα, 
ανακοίνωσε η καθηγήτρια Βάνα 
Παπαευαγγέλου, κατά την ενη-
μέρωση του υπουργείου Υγείας 
για την πανδημία.

Αναφερόμενη στη λειτουρ-
γία των σχολείων και στο πώς 
θα πορευτούμε από εδώ και πέ-
ρα, είπε ότι  από την 3η Μαϊου  
που θα επιστρέψουν μαθητές 
και εκπαιδευτικοί στα σχολεία 
ο έλεγχος θα επικεντρώνε-
ται στα άτομα με συμπτώμα-
τα. «Έτσι όταν επιστρέψουν τα 
παιδιά στο σχολείο, μετά το Πά-
σχα, δεν θα υποχρεούνται πια 
σε τακτικό, προσυμπρωματικό, 
αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self 
test) αλλά ο έλεγχος θα είναι 
στοχευμένος μόνο στα παιδιά 
με συμπτώματα», δήλωσε.

Στοχευμένος έλεγχος 
-Τι γίνεται σε περίπτωση 
κρούσματος

 Η κ. Παπαευαγγέλου τόνισε 
ότι παραμένουν σε ισχύ όλα τα 
βασικά μέτρα και μέτρα συστη-

ματικής ιχνηλάτησης των επα-
φών κρούσματος.

Εάν δηλαδή εντοπίζεται με 
Covid ένα παιδί- ανεξάρτητα 
με το από πού κόλλησε- θα 
εφαρμόζεται άμεσα έλεγχος 
σε όλους τους συμμαθητές με 
τη χρήση δύο τεστ, την πρώ-
τη και την τέταρτη μέρα μετά 
τη διάγνωση του κρούσματος.

Η κ. Παπαευαγγέλου κάλε-
σε τους γονείς να είναι ευαι-
σθητοποιημένοι παρατηρώντας 
πιθανά συμπτώματα- όχι μόνο 
για κορωνοϊό, καθώς υπάρχουν 
εξάρσεις λοιμώξεων γαστρεντε-
ρικού και αναπνευστικού- και 
εφόσον εντοπιστούν να κρα-
τάνε στο σπίτι τα παιδιά και να 
συμβουλεύονται τον παιδίατρό 
τους.

Τα παιδιά θα επιστρέφουν 
στο σχολείο έπειτα από τουλά-

χιστον 24 ώρες μετά την πλήρη 
υποχώρηση του πυρετού, είπε.

Παραμένει η μάσκα
Η Βάνα Παπαευαγγέλου 

είπε επίσης ότι «τα μέτρα πε-
ριορισμού της διασποράς στο 
σχολικό περιβάλλον που περι-
λαμβάνουν τη συστηματική χρή-
ση της μάσκας, τον καλό αερι-
σμό των χώρων, των τάξεων 
και την υγιεινή των χεριών συ-
νεχίζουν να ισχύουν. Ο καλός 
καιρός βοηθάει, έτσι ώστε όταν 
γυρίσουν τα παιδιά πίσω στο 
σχολείο, τα παράθυρα των τά-
ξεων να μένουν ανοιχτά συνε-
χώς. Θα πρέπει όμως να τονι-
στεί, να γίνει ξεκάθαρο, ότι όλα 
τα μέτρα σχολαστικής ιχνηλάτη-
σης των επαφών επιβεβαιωμέ-
νου κρούσματος θα συνεχίσουν 
ναι ισχύουν».

Τι ισχύει για self test 
και μάσκες

Εντατικούς και στοχευμένους 
ελέγχους πραγματοποίησαν οι 
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυ-
νομίας για την αντιμετώπιση της 
διακίνησης και χρήσης παράνο-
μων κροτίδων, παιδικών αθυρ-
μάτων και βεγγαλικών κατά την 
περίοδο των εορτών του Πάσχα.

Σκοπός των ελέγχων, πέραν 
της τήρησης της νομοθεσίας, 
ήταν η πρόληψη και η αποτρο-
πή ατυχημάτων που εγκυμονούν 
κινδύνους για σοβαρούς τραυ-
ματισμούς και απώλεια ζωής, 
από την καύση πυροτεχνικών 
ειδών κατά την εορταστική πε-
ρίοδο. Στο πλαίσιο αυτό κατά 
το διάστημα 31 Μαρτίου έως 
26 Απριλίου:

• διενεργήθηκαν συνολικά 
21.974 έλεγχοι ,

• βεβαιώθηκαν 41 παραβά-
σεις και

• συνελήφθησαν 70 άτομα, 
σε βάρος των οποίων σχηματί-
στηκαν δικογραφίες, για τα κα-
τά περίπτωση αδικήματα, της 
πώλησης, εμπορίας, διάθεσης 
και κατοχής κροτίδων, παιδικών 

αθυρμάτων και βεγγαλικών.
Κατασχέθηκαν ακόμα 

422.424 πυροτεχνικά είδη, και 
συγκεκριμένα:

• 394.981 κροτίδες,
• 19.242 παιδικά αθύρματα,
• 5.239 βεγγαλικά,
• 1.970 πυροτεχνήματα,
•  662 αυτοσχέδιοι πυροτε-

χνικοί μηχανισμοί,
• 280 φωτοβολίδες,

• 45 συσκευές εκτόξευσης 
φωτοβολίδων –ρουκετών και

•  5 λοιπά είδη.
Σημειώνεται επίσης ότι κατά 

την περίοδο των εορτών του 
Πάσχα, δεν αναφέρθηκαν στις 
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυ-
νομίας τραυματισμοί από χρήση 
κροτίδων, βεγγαλικών και παι-
δικών αθυρμάτων.

70 συλλήψεις για παράνομες 
κροτίδες και βεγγαλικά
Κατά τις εορτές 
του Πάσχα 

Σχολεία: Τι αλλάζει 
από την 3η Μαϊου 
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Του Ιωάννη 
Καρακασιλιώτη*

Η γονιδιωματική αποτελεί 
ένα διεπιστημονικό πεδίο της 
βιολογίας που συνδυάζει τις 
πρόσφατες τεχνολογικές εξε-
λίξεις της τεχνολογίας των να-
νοϋλικών και των υπολογιστι-
κών συστημάτων. Η ανάπτυξή 
της, ξεκινώντας από το Πρό-
γραμμα Ανθρώπινου Γονιδι-
ώματος (1990-2003), έφερε 
επανάσταση στην κατανόηση 
της σύστασης του γενετικού 
υλικού μιας πληθώρας οργα-
νισμών, από τον άνθρωπο μέ-
χρι τα βακτήρια.

Η έννοια της γονιδιωμα-
τικής όταν μεταφέρθηκε στο 
επίπεδο της ταυτόχρονης, μα-
ζικής μελέτης του γενετικού 
υλικού ενός συνόλου οργανι-
σμών ονομάστηκε μεταγονι-
διωματική, ήδη από το 1998. 
Παρότι τότε οι δυνατότητες 
της τεχνολογίας δεν επέτρε-
παν την εφαρμογή της μετα-
γονιδιωματικής, η μείωση του 
κόστους ανάλυσης του γενετι-
κού υλικού οδήγησε στην ευ-
ρεία χρήση της.

Η μεταγονιδιωματική βρήκε 
χώρο σε πλήθος εφαρμογές 
που αφορούν στην υγεία και 
τη διατροφή, από την ανάλυ-
ση της σύστασης μιας μικρο-
βιακής κοινότητας στο περι-
βάλλον, στο ανθρώπινο σώμα 
ή ακόμα και σε μία επιφάνεια, 
μέχρι την ανάλυση της προέ-
λευσης των συστατικών προ-
ϊόντων κρέατος.

Η δυνατότητα προσαρμο-
γής της τεχνολογίας της με-
ταγονιδιωματικής για την ανά-
λυση κάθε είδους μείγματος 
οργανισμών ήταν η απαρχή 
ενός ερευνητικού προγράμ-
ματος που χρηματοδοτήθη-
κε από την Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης και Εφαρμογής 
Δράσεων στους τομείς Έρευ-
νας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων.

Η μελέτη εντάχθηκε στο 
πλαίσιο της πρώτης δράσης 
ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙ-
ΝΟΤΟΜΩ του ΕΣΠΑ 2014-
2020 και αποτέλεσε την πρώ-
τη εφαρμογή της τεχνολογίας 
της μεταγονιδιωματικής στην 
ανάλυση των κουνουπιών και 
άλλων αιματοφάγων εντόμων.

Η ανάλυση της σύστασης 
και εποχικής διακύμανσης του 
πληθυσμού των κουνουπιών 
μιας περιοχής αποτελεί έναν 
από τους βασικότερους πα-
ράγοντες στην επιδημιολογία 
νοσημάτων που μεταφέρονται 
από  τα κουνούπια.

Ο προσδιορισμός των ει-
δών των κουνουπιών που κυ-
κλοφορούν σε μια περιοχή έχει 
άμεση σχέση τόσο με την απο-
τελεσματικότητα και την οικο-
νομία των ψεκασμών, όσο και 
με την εκτίμηση του κινδύνου 
εμφάνισης νοσημάτων, όπως ο 
πυρετός του Δυτικού Νείλου, 
η ελονοσία, κ.λ.π. Τέτοια είναι 
η σημασία του προσδιορισμού 
της σύστασης του πληθυσμού 
των κουνουπιών που στη χώ-
ρα μας, αλλά και παγκοσμίως, 
λειτουργούν προγράμματα επι-
τήρησής τους αξίας πολλών 
εκατομμυρίων ευρώ.

Μέχρι σήμερα, η ανάλυση 
των κουνουπιών που συλλέ-
γονται σε παγίδες γίνεται με 
τη μορφολογική ταυτοποίηση 
των ειδών ένα προς ένα κάτω 
από το μικροσκόπιο. Η διαδι-
κασία αυτή εκτός από χρονο-
βόρα, εξαρτάται άμεσα από 
την εμπειρία του παρατηρητή. 
Η διαδικασία της ταυτοποίη-
σης περιπλέκεται ακόμα περισ-
σότερο καθώς σε αρκετά είδη 
κουνουπιών υπάρχει αδυναμία 
διαχωρισμού, καθώς έχουν την 
ίδια μορφολογία. Δεν αποτέ-
λεσε έκπληξη η μειωμένη δυ-

νατότητα προσδιορισμού πολ-
λών ειδών κουνουπιών από 
Ευρωπαϊκά εργαστήρια που 
συμμετείχαν σε πρόσφατο εθε-
λοντικό ποιοτικό έλεγχο των 
υπηρεσιών τους.

Από την άλλη μεριά, η δι-
αφοροποίηση των ειδών με 
βάση το γενετικό υλικό τους 
(barcoding) αποτελεί εδώ και 
χρόνια το χρυσό κανόνα για 
την ακρίβεια στην ταυτοποίη-
ση. Μια τέτοια ανάλυση (βασι-
ζόμενη στη μέθοδο PCR) που 

γίνεται για κάθε ένα κουνούπι 
της παγίδας ξεχωριστά, είναι 
απαγορευτική τεχνικά αλλά και 
οικονομικά εμποδίζοντας την 
ευρεία χρήση της.

Η μεθοδολογία, που πρό-
τεινε ομάδα επιστημόνων από 
τα Τμήματα Ιατρικής και Μορι-
ακής Βιολογίας και Γενετικής 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης (ΔΠΘ) με εταί-
ρους τις εταιρείες Εβροφάρμα 
και Γεωτεχνοϋγειονομική Βο-
ρείου Ελλάδος, ενσωμάτωσε 
την τεχνολογία της μεταγονι-
διωματικής στην ταυτοποίηση 

των κουνουπιών.
Η παράλληλη ανάλυση του 

γενετικού υλικού όλων των 
κουνουπιών (metabarcoding)  
σε μια παγίδα με το πάτημα 
ενός κουμπιού έφερε την ακρί-
βεια της ταυτοποίησης ενός εί-
δους στο επίπεδο του πληθυ-
σμού. Με πολύ υψηλή ακρίβεια 
(95.94%), η νέα μεθοδολογία 
ξεπερνά σε ακρίβεια αλλά και 
ταχύτητα οποιαδήποτε μεθο-
δολογία παρατήρησης, ενώ 
έχει τη δυνατότητα αναγνώ-

ρισης ακόμη και νέων ειδών 
κουνουπιών (από τα 3500 που 
υπάρχουν στο κόσμο) που ο 
παρατηρητής δεν έχει συνα-
ντήσει ποτέ. Ιδιαίτερα η τε-
λευταία ιδιότητα θα βοηθήσει 
στον εντοπισμό χωροκατακτη-
τικών ειδών που προωθούνται 
σε νέες περιοχές, κυρίως λόγω 
της κλιματικής αλλαγής, μετα-
φέροντας εξωτικούς λοιμογό-
νους παράγοντες όπως οι ιοί.

Μια τεχνολογία που έχει 
την ικανότητα να μελετά ταυ-
τόχρονα το γενετικό υλικό με-
γάλου αριθμού ατόμων έχει 

φυσικά χρησιμοποιηθεί και 
στην ανάλυση της παρουσί-
ας όλων των ιών (ίωμα) σε 
δείγματα ανθρώπινης ή περι-
βαλλοντικής προέλευσης, κατ’ 
αντιστοιχία με τη μελέτη του 
εντερικού μικροβιώματος. Χι-
λιάδες νέοι ιοί, άγνωστοι μέχρι 
σήμερα, έχουν αναγνωριστεί 
παγκοσμίως και αποτελούν βά-
ση αναφοράς σε περίπτωση 
νέων επιδημιών.

Η ανάλυση ιών κορώνα 
σε νυχτερίδες τα χρόνια που 
προηγήθηκαν της πανδημίας 
COVID-19 αποτέλεσε κρίσιμο 
εργαλείο στην αναγνώριση του 
ιού SARS-CoV-2 αλλά και της 
φυσικής πηγής του. Παρότι η 
ανάλυση αυτή διεξάγεται πα-
γκοσμίως δεν έχει μέχρι σήμε-
ρα εφαρμοστεί στην Ελλάδα.

Με υλικό από παγίδες που 
τοποθετήθηκαν στην Περιφέ-
ρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης (ΠΑΜΘ), εντοπί-
στηκαν 34 ιοί σε 24 διαφορε-
τικά είδη κουνουπιών. Πολλοί 
από τους ιούς που εντοπίστη-
καν αποτελούν στελέχη ήδη 
γνωστών ιών που έχουν ανα-
γνωριστεί από την Κίνα μέχρι 
τη Νότια Αμερική.

Ωστόσο, 15 ιοί απέχουν 
τόσο πολύ από οποιονδήπο-
τε άλλο ιό που έχει εντοπιστεί 
παγκοσμίως και αναγνωρίστη-
καν ως νέα είδη. Οι νέοι αυτοί 
ιοί, παρόλο που δεν γνωρίζου-
με ακόμη ποιους οργανισμούς 
μολύνουν, ή αν έχουν τη δυνα-
τότητα να μεταφερθούν στον 
άνθρωπο, χρήζουν άμεσης με-
λέτης καθώς φαίνεται να βρί-
σκονται σε αρκετά κουνούπια 

της περιοχής της ΠΑΜΘ.
Η ανάλυση των ιών επεκτά-

θηκε και σε άλλα αιματοφά-
γα έντομα, φορείς ασθενειών, 
όπως οι σκνίπες Culicoides. 
Οι σκνίπες αυτές, παρότι είναι 
κατά πολύ μικρότερες από τα 
κουνούπια, αποτελούν όχληση 
σε ζώα και ανθρώπους, κυρί-
ως γύρω από κτηνοτροφικές 
μονάδες, ενώ μεταφέρουν ση-
μαντικές ασθένειες, όπως ο 
καταρροϊκός πυρετός των προ-
βάτων. Η μελέτη σε 10 είδη 
Culicoides της Θράκης οδήγη-
σε στην αναγνώριση 14 νέων 
ιών, με τη μελέτη να αποτε-
λεί την πρώτη του είδους στην 
περιοχή της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης.

Η δυνατότητα που δίνουν οι 
νέες τεχνολογίες για τη γρήγο-
ρη και με ακρίβεια παράλλη-
λη ανάλυση των κουνουπιών 
και των ιών που δυνητικά με-
ταφέρουν προσφέρει μια νέα 
δυναμική στην εκτίμηση των 
μέτρων που πρέπει να εφαρ-
μοστούν κάθε χρόνο σε μια 
περιοχή για την πρόληψη της 
εμφάνισης μεταδοτικών ασθε-
νειών.

Η στοχευμένη χρήση μέ-
τρων πρόληψης με τη χρήση 
της μεθοδολογίας που ανα-
πτύχθηκε στο ΔΠΘ θα μπορέ-
σει άμεσα να φέρει αποτελέ-
σματα στην Ελλάδα αλλά και 
παγκοσμίως στην αντιμετώπι-
ση των νοσημάτων που μετα-
δίδονται από έντομα.

Η μεθοδολογία αυτή σε 
συνδυασμό με τεχνολογί-
ες ανάλυσης μετεωρολογι-
κών δεδομένων και μαθημα-
τικών μοντέλων αναμένεται 
να αποτελέσει μια συνολική 
νέα πρόταση από το ΔΠΘ στην 
αντιμετώπιση των ασθενειών 
μεταδιδόμενων από έντομα.

Η συνολική αυτή πρόταση 
ανακοινώθηκε (θα ανακοινω-
θεί) σε ειδικό συμπόσιο με τη 
συμμετοχή ειδικών επιστημό-
νων από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Σημαντική θα είναι 
(ήταν) η παρουσία ομάδας κα-
θηγητών και ερευνητών από 
το Lousisina State University 
με σκοπό την επέκταση της συ-
νεργασίας πάνω στη μεθοδο-
λογία που αναπτύξαμε.
οt.gr

* Ιωάννης Καρακασιλιώτης, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Ια-
τρικής Βιολογίας – Μοριακής 
Ιολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ

Μελέτη του ΔΠΘ – «κλειδί» για την 
αντιμετώπιση των κουνουπιών και 
των ιών που μεταφέρουν

Η ΜΕΛΕΤΗ – ΠΡΌΤΥΠΌ ΓΙΆ 
ΤΗΝ ΝΆ ΕΥΡΩΠΗ, ΕΣΤΙΆΣΕ ΣΕ 
10 ΕΙΔΗ ΚΆΙ ΌΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ 
ΆΝΆΓΝΩΡΙΣΗ 14 ΝΕΩΝ ΙΩΝ    

Ανάλυση του γενετικού υλικού των 
κουνουπιών με το πάτημα ενός 
κουμπιού και ακρίβεια 96% 

Με πολύ υψηλή ακρίβεια (95.94%), η 
νέα μεθοδολογία ξεπερνά σε ακρίβεια 

αλλά και ταχύτητα οποιαδήποτε 
μεθοδολογία παρατήρησης, ενώ έχει 
τη δυνατότητα αναγνώρισης ακόμη 
και νέων ειδών κουνουπιών (από τα 
3500 που υπάρχουν στο κόσμο) που 
ο παρατηρητής δεν έχει συναντήσει 

ποτέ

Η στοχευμένη χρήση μέτρων πρόληψης με τη χρήση της 
μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε στο ΔΠΘ θα μπορέσει άμεσα να 
φέρει αποτελέσματα στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως στην 
αντιμετώπιση των νοσημάτων που μεταδίδονται από έντομα 
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Λίγο πριν το οικονομικό 
«κραχ» βρίσκονται οι έμποροι 
σε Έβρο και Ροδόπη, αφού 
ούτε η περίοδος του Πάσχα 
ήταν ικανή να ενισχύσει τους 
τζίρους τους, με το «κύμα» 
των καταναλωτών που επι-
λέγουν για τις αγορές τους 
την Τουρκία και τη Βουλγαρία 
να έχει εξελιχθεί σε πραγμα-
τικό «τσουνάμι» που απειλεί, 
περισσότερο από κάθε άλλη 
φορά, τη βιωσιμότητα των 
τοπικών επιχειρήσεων.

Η κατάσταση είναι δραμα-
τική κυρίως στον κεντρικό και 
βόρειο Έβρο, όπου σχεδόν 
σε καθημερινή βάση, χιλιά-
δες καταναλωτές  περνούν τα 
σύνορα με Τουρκία και Βουλ-
γαρία προκειμένου να φου-
λάρουν τα ρεζερβουάρ τους, 
να ψωνίσουν από τα σούπερ 
– μάρκετ, αλλά και να ανα-
νεώσουν την ντουλάπα τους. 

Χαρακτηριστική η δήλω-
ση της προέδρου του Εμπο-
ρικού Συλλόγου Ορεστιάδας 
Φιλιώς Μυλωνά, στην «καρ-
διά» της Μεγάλης Εβδομά-
δας. 

«Είναι τέτοια η εκροή κα-
ταναλωτών προς τις γειτονι-
κές χώρες, που αν μπορούσα 
να σας στείλω τώρα μια φω-
τογραφία από τους δρόμους 
της Ορεστιάδας, δεν θα πι-
στεύατε ότι είναι απόγευμα 
Μ. Πέμπτης, αλλά μια τυπική 
Κυριακή όπου τα καταστήμα-
τα είναι κλειστά. Η αγορα-
στική κίνηση είναι τόσο υπο-
τονική που πολύ απλά…δεν 
υπάρχει». 

Την ίδια ώρα σύμφωνα 
πάντα με την πρόεδρο του 
Εμπορικού Συλλόγου, «τα κα-
ταστήματα της περιοχής «ψυ-
χορραγούν». Δεν γνωρίζω τι 
γίνεται στις υπόλοιπες πό-
λεις, όμως εμείς ζούμε, ερ-
γαζόμαστε και κατοικούμε σε 
μια περιοχή με τρεις πύλες 
εξόδου. Σε ποια άλλη πόλη 
της χώρας συμβαίνει αυτό; 
Και βέβαια χωρίς καμία ιδι-
αίτερη μεταχείριση από την 
πλευρά της Πολιτείας, γεγο-
νός που σημαίνει ότι αν συνε-
χίσουμε έτσι, σύντομα αυτός 
ο τόπος θα ερημώσει».

Σε ερώτηση για το αν οι 
εκροές σημειώνονται εξαιτί-
ας των μεγάλων ανατιμήσε-
ων που υπάρχουν στον κλάδο 

των καυσίμων,  η κα. Μυλωνά 
σημειώνει, ότι «η αιμορραγι-
κή κατάσταση οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στο φουλάρισμα 
του ρεζερβουάρ, ενώ εμείς 
εδώ, λόγω χαμηλών θερμο-
κρασιών  χρειαζόμαστε ακό-
μα το πετρέλαιο θέρμανσης. 
Την ίδια στιγμή οι τιμές έχουν 
φτάσει στο Θεό και προσεύ-
χονται» τονίζει και συμπλη-
ρώνει ότι «σύντομα ο λόγος 
που περνά ο κόσμος τα σύ-
νορα επεκτάθηκε για προμή-
θειες και αγορές όλων των 
ειδών. Από αυτά που ψωνί-
ζουμε από το σούπερ – μάρ-
κετ, μέχρι απλά προϊόντα από 
καταστήματα. Η κατάσταση 
μοιάζει πλέον με αλατισμένο 
μαχαίρι που περιστρέφεται 
στις πληγές μας. Δεν ξέρω κι 
εγώ πώς θα βγούμε νικητές 
από όλο αυτό».

Σε ερώτηση για το αν 
υπάρχουν προτάσεις προς 
την Πολιτεία, ώστε ακόμη 
και τώρα να αναστραφεί η 
κατάσταση, η πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου Ορεστι-
άδας συμπληρώνει ότι «δυ-
στυχώς δεν υπάρχει πολιτική 
βούληση. Εάν υπήρχε, με δύο 
– τρεις κινήσεις θα άλλαζαν 
όλα. Δε χρειαζόμαστε πολλά. 
Απλά, να διορθωθούν οι ατέ-
λειες στα τελωνεία επιβάλλο-
ντας ειδικούς φόρους, μείω-
ση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα 
είδη για να σταματήσουν οι 
εκροές και να φτιάξουμε δύο 
– τρία βενζινάδικα, τα οποία 
θα λειτουργούν χωρίς φόρο 
κατανάλωσης».

«Με αυτόν τον τρόπο θα 
έμεναν χιλιάδες ευρώ στη 
χώρα μας, τα οποία αυτή τη 
στιγμή χάνονται στη Βουλγα-
ρία και την Τουρκία. Αν μπο-
ρούσατε να σκεφτείτε πόσες 
χιλιάδες ευρώ χάνονται κα-
θημερινά, θα διαπιστώσετε 
ότι εκτός από τον εμπορικό 
κόσμο και τα τοπικά κατα-
στήματα, το πρώτο που ζη-
μιώνεται από αυτές τις με-
τακινήσεις, είναι το ίδιο το 
κράτος» συμπληρώνει η κα. 
Μυλωνά.

Στο μεταξύ δεν παραλείπει 
να σημειώσει ότι σε περίπτω-
ση που δεν παρθούν άμεσα 
γενναίες αποφάσεις, εάν το 
πρόβλημα δεν λυθεί στη ρίζα 
του, τότε μετά το Πάσχα ανα-

μένεται «βροχή» από λουκέτα 
στην Ορεστιάδα.

«Ήδη έχουν κλείσει δεκά-
δες επιχειρήσεις και έχουν 
καταστραφεί άνθρωποι που 
ξόδεψαν χρόνο, χρήμα και 
έφυγαν νύχτα. Χθες μάλιστα, 
μας ήρθαν οι λογαριασμοί, 
τα «έναντι», του ρεύματος. 
Μας ήρθαν σαν μποναμάς σε 
μια πολύ άσχημη χρονική συ-
γκυρία για τον εμπορικό κό-
σμο και όχι μόνο. Στο πλαίσιο 
αυτό επιχειρήσεις που μέχρι 
πέρσι πλήρωναν 500 ευρώ 
στο ρεύμα, πλέον καλούνται 
να πληρώσουν 1.050 ευρώ 
και στο μαγαζί δεν μπαίνει 
άνθρωπος. Πως θα ανταπε-
ξέλθει αυτός ο επιχειρημα-
τίας άραγε;» αναρωτιέται η 
κα. Μυλωνά, η οποία κλείνει 
με μια ευχή.

Μαζικά λουκέτα και στην 
Κομοτηνή

Με μαζικό λουκέτο επιχει-
ρήσεων απειλείται η αγορά 
της Κομοτηνής , σύμφωνα με 
ρεπορτάζ του «Χρόνου». Η 
«έξοδος» Κομοτηναίων προς 
τη Βουλγαρία για ανεφοδια-
σμό καυσίμων, ψιλικά, είδη 
μάρκετ και… τυχερά παιχνί-
δια έχει ενταθεί τους τελευ-
ταίους μήνες λόγω των με-
γάλων ανατιμήσεων στην 
εγχώρια αγορά, με την ακρί-
βεια να «καίει» το πορτοφόλι 
των κατοίκων.

Ελλείψει επαρκούς στή-
ριξης από την πολιτεία και 
με δεδομένο πλέον ότι οι μι-
σθοί δεν επαρκούν ώστε αρ-
κετά νοικοκυριά του τόπου 
να βγάλουν τον μήνα, η κα-
τανάλωση στη (φθηνότερη 
από την Ελλάδα) Βουλγαρία 
αποτελεί για πολλούς μονό-
δρομο. Ακόμη και συμπολίτες 
μας που διαχρονικά επέμεναν 
να καταναλώνουν εντός Ρο-
δόπης, στηρίζοντας την τοπι-
κή αγορά κι αντιλαμβανόμε-
νοι πως η οικονομία αποτελεί 

«αλυσίδα», πλέον -αδυνατώ-
ντας να ανταποκριθούν με 
άνεση στα καθημερινά τους 
έξοδα- αναγκάζονται να κα-
ταναλώσουν στη Βουλγαρία.

Βούλγαροι επιχειρηματί-
ες, αντιλαμβανόμενοι πως 
ό,τι ανοίγει λίγα μέτρα από 
τα σύνορα είναι… χρυσωρυ-
χείο, επενδύουν. Πριν μερικά 
χρόνια άνοιξε μεγάλο πρα-
τήριο στο 1 χλμ από τα σύ-
νορα, ενώ έχουν αυξηθεί κι 
οι επιλογές σε μάρκετ, εστι-
ατόρια, ξενοδοχεία, τυχερά 
παιχνίδια. Πληροφορίες ανα-
φέρουν πως υπήρχαν προχω-
ρημένες συζητήσεις ακόμη 
και για ανέγερση εμπορικού 
κέντρου κοντά στα σύνορα, 
που θα είχε ως αποτέλεσμα 
τον «θάνατο» και του λιανε-
μπορίου στην Κομοτηνή. Ο 
covid φαίνεται πως «φρέ-
ναρε» την επενδυτική σκέ-
ψη, ωστόσο δεδομένο είναι 
πως κι άλλες επιχειρήσεις θα 
ανοίξουν στα σύνορα, με αρ-
νητικές επιπτώσεις για την 
εγχώρια αγορά. Όσο για το 
branding των επιχειρήσεων, 
αυτό γίνεται -έξυπνα- σε 
βουλγαρικά, αγγλικά ακόμη 
κι ελληνικά, ενώ από τη δι-
κιά μας πλευρά δεν υπάρχουν 
ακόμη ούτε βασικές τουριστι-
κές πινακίδες! 

Την ίδια ώρα, η ακρίβεια 
αυτών των μηνών επιτάχυνε 
τη φθορά στην τοπική αγο-
ρά, αφού μέσα σε μερικές 
εβδομάδες αυξήθηκαν κατα-
κόρυφα οι Κομοτηναίοι που 
έβαλαν τη Βουλγαρία στο κα-
λεντάρι τους. Χαρακτηριστι-
κές είναι οι εικόνες με ου-
ρές ακόμη και 2 χιλιομέτρων 
που σχηματίστηκαν μέσα στο 
τριήμερο στον κάθετο άξονα 
Μακάζα-Νυμφαία για είσοδο 
στη Βουλγαρία. Προφανώς οι 
ουρές ήταν τόσο μεγάλες, δι-
ότι δεκάδες ήταν και τα αυ-
τοκίνητα Βαλκάνιων που επέ-
στρεφαν μετά από τριήμερο 

στη χώρα μας.

Κοιτούν, δεν αντιδρούν 
πολιτικοί και φορείς

Τα χέρια ψηλά φαίνεται 
πως έχουν σηκώσει πολιτι-
κοί, αυτοδιοικητικοί και φο-
ρείς. Καλές οι προτάσεις που 
έχουν διατυπωθεί από όλους, 
καλές κι οι προθέσεις, αλλά 
οι ενέργειες φαίνονται εκ του 
αποτελέσματος αναιμικές κι 
αν μη τι άλλο κατώτερες των 
περιστάσεων.

Μία από τις ελάχιστες ορ-
γανωμένες προτάσεις, δηλα-
δή το ειδικό φορολογικό κα-
θεστώς που είχε ζητήσει στα 
πρατήρια της Ροδόπης παλιό-
τερα ο βουλευτής Ροδόπης 
Ιλχάν Αχμέτ, επικαλούμενος 
αντίστοιχο ευρωπαϊκό παρά-
δειγμα εφαρμογής -πρόταση 
στην οποία συμφώνησαν κι οι 
φορείς-, δεν προχώρησε ού-
τε όμως διεκδικήθηκε μαζικά 
από τις τοπικές δυνάμεις.

Τοψίδης: «Πρέπει 
επιτέλους συντονισμένα 
και οργανωμένα η 
πολιτεία να λάβει τα 
μέτρα» 

Με δήλωσή του στη «ΓΝΩ-
ΜΗ», ο πρόεδρος του Επιμε-
λητηρίου Έβρου Χριστόδου-
λος Τοψίδης, αναγνωρίζει το 
γεγονός ότι υπάρχει μεγά-
λος αριθμός καταναλωτών 
που επιλέγει τις αγορές εκτός 
συνόρων, τονίζοντας πως θα 
ασκηθεί κάθε δυνατή πίεση 
προς την πολιτεία, προκειμέ-
νου, επιτέλους, να ληφθούν 
εκείνα τα μέτρα που θα επι-
τρέπουν στις τοπικές επιχει-
ρήσεις να πωλούν σε χαμη-
λότερες τιμές από την μία, σε 
συνδυασμό με το πάγιο αίτη-
μα για μείωση της ατέλειας 
στις αγορές από την Τουρκία.

«Ως Επιμελητήριο Έβρου 
έχουμε επισημάνει πολλές 
φορές την ανάγκη λήψης μέ-
τρων προκειμένου να αντι-

μετωπιστεί ο αθέμιτος αντα-
γωνισμός που υφίστανται οι 
επιχειρήσεις του νομού μας, 
σε σχέση με τις αντίστοιχες 
των όμορων χωρών, όπου τα 
φορολογικά καθεστώτα είναι 
διαφορετικά και άρα οι τελι-
κές τιμές των προϊόντων χα-
μηλότερες. 

Δυστυχώς δεν πρέπει πια 
να εθελοτυφλούμε: υπάρχει 
ένας μεγάλος αριθμός συ-
μπολιτών μας που επιλέγει 
τις αγορές της Τουρκίας και 
της Βουλγαρίας για ψώνια 
και κάποιοι απ’ αυτούς έχουν 
τις αγορές της αλλοδαπής ως 
πρώτη επιλογή. Το γιατί το 
κάνουν αυτό, είναι μία με-
γάλη συζήτηση, ωστόσο κα-
ταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν 
μπορούμε να «κλείσουμε» τα 
σύνορα ούτε να επιβάλλουμε 
σε κανέναν το πώς θα ξοδέ-
ψει τα χρήματά του. 

Αυτό που μπορούμε και 
πρέπει να κάνουμε όμως, ως 
οργανωμένη πολιτεία, είναι 
να καταστήσουμε την τοπική 
μας αγορά προσιτή και ελκυ-
στική σε επίπεδο τιμών. Την 
ποιότητα των τοπικών μας 
προϊόντων δεν τη διαπραγμα-
τεύομαι. Είναι άριστη. Όμως 
πρέπει επιτέλους συντονισμέ-
να και οργανωμένα η πολι-
τεία να λάβει τα μέτρα εκεί-
να που θα επιτρέπουν στις 
τοπικές μας επιχειρήσεις να 
πωλούν σε χαμηλότερες τιμές 
από την μία, αλλά και από την 
άλλη έχουμε πολλές φορές 
ζητήσει την μείωση της ατέ-
λειας στις αγορές από την 
Τουρκία. 

Ως Επιμελητήριο Έβρου, 
θα εντείνουμε τις πιέσεις 
προς αυτή την κατεύθυνση 
και με γνώμονα την επιβίω-
ση των εμπόρων/επιχειρημα-
τιών, αλλά και την πρόσβαση 
των καταναλωτών σε ποιοτι-
κά προϊόντα με προσιτές τι-
μές», κατέληξε ο κ. Τοψίδης.

Κ.Η. 

Πάσχα χωρίς Ανάσταση για τους 
εμπόρους σε Έβρο και Ροδόπη 

ΌΙ ΚΆΤΆΝΆΛΩΤΕΣ 
ΣΥΝΕΧΙΖΌΥΝ ΝΆ ΠΡΌΤΙΜΌΥΝ 
ΤΙΣ ΆΓΌΡΕΣ ΤΗΣ ΒΌΥΛΓΆΡΙΆΣ 
ΚΆΙ ΤΗΣ ΤΌΥΡΚΙΆΣ, ΤΌΣΌ ΓΙΆ 
ΤΆ ΨΩΝΙΆ ΤΌΥΣ, ΌΣΌ ΚΆΙ ΓΙΆ 
ΚΆΥΣΙΜΆ ΚΆΙ ΕΙΔΗ ΠΡΩΤΗΣ 
ΆΝΆΓΚΗΣ   

Τοψίδης: «Μέτρα από την πολιτεία 
για χαμηλότερες τιμές και μείωση της 
ατέλειας στις αγορές από την Τουρκία»
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ     Ορεστιάδα:   26-04-2022 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ    Αριθμ. Πρωτ.: 2236
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 202  Τ.Κ. 68200                                                           
Τηλ: 2552081882
E mail: deyaor@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ›  αριθμ.  ΣΟΧ  1/2022
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ο.) του ΔΗΜΟΥ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων 

για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ορεστι-
άδας,  που εδρεύει στην Ορεστιάδα και συγκεκριμένα με τους κωδικούς θέσης ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα 
και διάρκεια σύμβασης, καθώς και τον αριθμό ατόμων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα με τα αντίστοι-
χα απαιτούμενα προσόντα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδι-
κός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα
Διάρκεια 
σύμβα-
σης

Αριθμός
ατόμων

101
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥ-
ΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΤΕ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

8 μήνες 1

102

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥ-
ΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΔΕ
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

8 μήνες 1

103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥ-
ΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΔΕ
  ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
(ελλείψει αυτού ΔΕ 
Βοηθών Τεχνιτών
Υδραυλικών)

8 μήνες 1

104

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥ-
ΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΔΕ 
 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙ-
ΤΩΝ

8 μήνες 1

Οι υποψήφιοι  των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιασδήποτε πρόσθετες 

πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2022 (ΑΔΑ:612ΠΟΡΥΤ-ΟΦΤ), στο <<Παράρ-
τημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)>> (10-06-2021) και στο Ειδικό Παράρ-
τημα: Α(1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ  (9-12-2021), τα οποία έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της  
υπηρεσίας μας (Αγ. Θεοδώρων 202, Ορεστιάδα), στο δημοτικό   κατάστημα του Δήμου Ορεστιάδας και στην 
ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΟ.

 ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
 Για τις θέσεις με κωδικό  103 και 104  προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται με τα ίδια 

προσόντα πρόσληψης, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι  των 
Δήμων Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας, Σαμοθράκης και Σουφλίου της Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου (περ. στ παρ. 1 άρ. 12 του Ν.4765/2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 
8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών).         

Για τις θέσεις με κωδικό 101 και 102  προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο 
των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι  των Δήμων   Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Ορεστι-
άδας, Σαμοθράκης και Σουφλίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (περ. στ παρ. 1 άρ. 12 του Ν.4765/2021, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του Υπουρ-
γού Εσωτερικών).                                               

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό κατά περίπτωση,  εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1 

ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ  2 ΔΕ/ΥΕ και να την αποστείλουν ,μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιο-
λογητικά μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, Αγ. Θεοδώρων 202 - 68200 Ορεστιάδα, 
απευθύνοντάς την στο Διοικητικό Τμήμα, Γραφείο Γραμματείας υπόψη κ. Ειρήνης Χατζηβασιλείου (τηλ. επικοι-
νωνίας: 25520 81882). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος 
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού 
(ΤΕ ή ΔΕ ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπά-
γεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την 
περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και  συγκεκρι-
μένα από 29-04-2022 έως 09-05-2022   από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας 
σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ορεστιάδας, καθώς και στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας www.deyao.
gr εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει 
με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία 
ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στo δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας 
www.deyao.gr  β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κε-
ντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα -  Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου (ΣΟΧ)· γ) 
στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.
gov.gr), απ› όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι→ Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην 
κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρο-
μής: Πολίτες→ Έντυπα - Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων →  Ορ. Χρόνου (ΣΟΧ).

                                                                                           
           -Ο-ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Ε.Υ.ΑΟ.

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                                                                                                                                     
                                                                                 

ΑΔΑΜ: 22PROC010448214               
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:  ΩΑΟΖΟΡ1Ο-ΓΧΠ
 

Περίληψη της με αριθμ. 25/2022 διακήρυξης ηλεκτρονικου 
δημοσίου ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, 
βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 17213/13.4.2022 Απόφασης (ΑΔΑ: 6ΓΝ0Ο-
Ρ1Ο-74Ρ), 

Προκηρύσσει
Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την 

«Παροχή εσωτερικού ελέγχου (εσωτερικός έλεγχος - αξιολόγηση κινδύ-
νου-εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας) (cpv 79212200-5 υπηρεσίες 
εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου) για τις ανάγκες της Διοίκησης (Κε-
ντρική Υπηρεσία και Κέντρα Υγείας) της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Μακεδονίας και Θράκης για ένα χρόνο, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, 
ετήσιου προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων 
ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα:      12.05.2022  και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 17.05.2022 
και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης: 18.05.2022 και ώρα 11:00π.μ. στα γρα-

φεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος 
ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε  (15) ημερών από την ημε-
ρομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων.

Ο συστημικός αριθμός των ηλεκτρονικών διαγωνισμών της διακήρυξης 
είναι 159749 [Παροχή εσωτερικού ελέγχου (εσωτερικός έλεγχος-αξιολό-
γηση κινδύνου-εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας)]. 

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 
147/Α/2016).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται 
στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγ-
γύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύ-
πτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των προσφερόμενων ειδών, εκτός ΦΠΑ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα πέ-
ντε (365) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας 
και Θράκης, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, αρμόδια υπάλληλος: Νούσκα 
Μαρία, Δ/νση: Αριστοτέλους 16, Τηλ.2313/327821). 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr).

Θεσσαλονίκη,   21.04.2022
Ο Διοικητής 

της 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Θεσσαλονίκη  19-4-2022

               Αρ. Πρωτ          3792

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας γνωστοποιεί την προ-
κήρυξη τριών (3) θέσεων Καθηγητή, ως εξής : 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘ-

ΜΙΔΑΣ με γνωστικό αντικείμενο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 865/12-4-2022 τ. 
Γ΄ και αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ 
με κωδικό APP27101 

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘ-
ΜΙΔΑΣ με γνωστικό αντικείμενο «ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟ-
ΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
865/12-4-2022 τ. Γ΄ και αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό 
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP27105

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘ-

ΜΙΔΑΣ με γνωστικό αντικείμενο «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟ-
ΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ», η οποία δημο-
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 798/5-4-2022 τ. Γ΄ και αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP27095

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για τις παραπά-
νω θέσεις καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών, με έναρξη στις            
29-4-2022 και λήξη στις 12-6-2022.   

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

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του 
Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής κατά τις ώρες 8:30 π.μ. έως 
14:30 μ.μ. στα τηλέφωνα 2310 891218, 2310 891323, 2310 891217, 
e-mail : daisecr@uom.edu.gr και από τη Γραμματεία του Τμήματος Εκ-
παιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής κατά τις ώρες 8:30 π.μ. έως 14:30 
μ.μ. στα τηλέφωνα 2310 891253, 2310 891258 & 2310 891339  fax: 
2310 891287, e-mail : espsecr@uom.edu.gr

              Με εντολή Πρύτανη
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

της Δ/νσης Διοικητικού
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ

        
Πάτρα,  18/04/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκηρυσσει

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

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟ-

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

κατηγορίας ΠΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ’ με θητεία, στο γνωστικό αντι-
κείμενο «Ηλεκτρονική Μικροσκοπία και Μικροανάλυση». 

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

Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Διατμηματικού Εργαστηρίου Ενόργανης Ανά-

λυσης της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Μία (1) κενή θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 

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

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

καιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται στη 
Γραμματεία της Σχολής Θετικών Επιστημών στο email: nsdean@upatras.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοι-
νωνούν στα τηλέφωνο: 2610 969638 

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

 Ο Πρύτανης 
ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 



Η ΓΝΩΜΗ
28  AΠΡΙΛΙΟΥ  2022 ΕΙΔΗΣΕΙΣ   11

Αυξημένα μέτρα τροχαίας 
εφαρμόστηκαν κατά τη διάρ-
κεια της εορταστικής περιόδου 
του Πάσχα (15 - 25 Απριλίου 
2022), στο πλαίσιο του επι-
χειρησιακού σχεδιασμού της 
Διεύθυνσης Τροχαίας Αστυ-
νόμευσης του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας, με σκο-
πό την ασφαλή μετακίνηση των 
πολιτών και την πρόληψη των 
τροχαίων ατυχημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, συγκρο-
τήθηκαν 5.331 συνεργεία τρο-
χονομικών ελέγχων, πραγματο-
ποιήθηκαν έλεγχοι σε 139.024 
οχήματα και βεβαιώθηκαν συ-
νολικά 31.978 παραβάσεις, ως 
ακολούθως: 
•  Υπερβολική Ταχύτητα   7.889
•  Mη χρήση ζώνης ασφαλεί-

ας   848
•  Παραβάσεις Μέθης   737
•  Μη χρήση κράνους   730
•  Παραβάσεις οχημάτων 

(ΚΤΕΟ)   583
•  Κίνηση στο αντίθετο ρεύ-

μα   360
•  Χρήση κινητών τηλεφώ-

νων   266
•  Παραβίαση ερυθρού Σημα-

τοδότη   237
•  Αντικανονικοί ελιγμοί   175
•  Κίνηση στη Λωρίδα Έκτακτης 

Ανάγκης (Λ.Ε.Α.)  132
•  Αντικανονικό Προσπέρα-

σμα   123
•  Παραβίαση προτεραιότη-

τας   54
•  Mη χρήση παιδικών καθι-

σμάτων   29
•  Κίνηση στην αριστερή λω-

ρίδα   13
• Λοιπές παραβάσεις   19.802
• Σύνολο Παραβάσεων   

31.978

Αυξημένα μέτρα ενόψει 
Πρωτομαγιάς 

Τα μέτρα θα συνεχιστούν 
με την ίδια ένταση εν όψει και 
της εορταστικής περιόδου της 
Πρωτομαγιάς, με στοχευμένο 
σχεδιασμό ο οποίος περιλαμ-
βάνει:

•  Αστυνόμευση του οδικού 
δικτύου κατά τομείς, βάσει 
των ιδιαίτερων κυκλοφορια-
κών συνθηκών κάθε περιοχής

•  Αυξημένη αστυνομική πα-
ρουσία και στοχευμένη αστυνό-
μευση στα σημεία του οδικού 
δικτύου, όπου παρατηρείται συ-
χνότητα πρόκλησης τροχαίων 
ατυχημάτων.

•  Αυξημένα μέτρα τροχαί-
ας στις εισόδους-εξόδους με-
γάλων αστικών κέντρων, όπου 

παρατηρείται μεγάλη κίνηση 
οχημάτων.

•  Ρύθμιση της κυκλοφορί-
ας με πεζούς τροχονόμους, σε 
βασικές διασταυρώσεις, για την 
αποφυγή κυκλοφοριακής συμ-
φόρησης.

•  Συγκρότηση συνεργείων 
γενικών και ειδικών τροχονομι-
κών ελέγχων, εστιάζοντας την 
προσοχή στη βεβαίωση επικίν-
δυνων παραβάσεων (υπερβολι-
κή ταχύτητα, οδήγηση υπό την 
επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό 
προσπέρασμα, κ.λπ.), καθώς και 
παραβάσεων που βάσει στατι-
στικών στοιχείων ευθύνονται 
για την πρόκληση σοβαρών 
τροχαίων ατυχημάτων (χρήση 
κινητών τηλεφώνων κατά την 
οδήγηση).

•  Αυξημένα μέτρα τροχαίας 
σε χώρους όπου παρατηρείται 

μαζική συγκέντρωση επιβατών 
(αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, 
κ.λ.π.)

•  Κατά τόπο κυκλοφορια-
κές ρυθμίσεις, στις οποίες θα 
πραγματοποιηθούν εορταστι-
κές εκδηλώσεις.

•  Παρουσία τροχονόμων 
στους Σταθμούς Διοδίων της 
Χώρας για τη διευκόλυνση της 
κυκλοφορίας, την ενημέρωση 
και την παροχή συμβουλών 
στους οδηγούς και τους συ-
νεπιβάτες.

•  Ενημέρωση των πολιτών 
μέσω των Υπηρεσιών Επικοι-
νωνίας, σε κάθε περίπτωση που 
καθίσταται αναγκαία η ευρεία 
πληροφόρηση του κοινού για 
την ύπαρξη τυχόν κυκλοφορι-
ακών και άλλων προβλημάτων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρ-
μογής των μέτρων, θα βρίσκο-

νται σε αυξημένη επιχειρησιακή 
ετοιμότητα τόσο το προσωπικό 
όσο και τα μέσα της Ελληνικής 
Αστυνομίας, κυρίως των Υπη-
ρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευ-
σης. Συγκεκριμένα, θα διατε-
θούν περιπολικά, μοτοσικλέτες 
και συμβατικά οχήματα, με το 
ανάλογο προσωπικό και εξο-
πλισμό για την αποτελεσμα-
τική αστυνόμευση του οδικού 
δικτύου της χώρας.

Επιπρόσθετα, κατά την εορ-
τή της Πρωτομαγιάς, θα ισχύ-
σει απαγόρευση κυκλοφορίας 
φορτηγών μεγίστου επιτρεπό-
μενου βάρους άνω των 3,5 τό-
νων.

Υπενθυμίζεται ότι η σωστή 
οδική συμπεριφορά των χρη-
στών του οδικού δικτύου και 
η τήρηση των κανόνων οδι-
κής κυκλοφορίας είναι βασι-

κές προϋποθέσεις, τόσο για την 
ασφαλή μετακίνηση, όσο και 
για την αποφυγή των τροχαί-
ων ατυχημάτων. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η 
οδική ασφάλεια είναι υπόθεση 
όλων μας. 

Οδηγώ με Ασφάλεια 
σημαίνει: 

•  Μαθαίνω και εφαρμόζω 
τον Κ.Ο.Κ. 

•  Δεν οδηγώ όταν έχω κα-
ταναλώσει οινοπνευματώδη 
ποτά. 

•  Σέβομαι τα όρια ταχύτη-
τας. 

•  Δεν κάνω αντικανονικά 
προσπεράσματα. 

•  Δεν παραβιάζω τον κόκ-
κινο σηματοδότη. 

•  Σταματώ στο STOP και 
δίνω προτεραιότητα. 

•  Δίνω προτεραιότητα 
στους πεζούς και στα άτομα 
με ειδικές ανάγκες. 

•  Σέβομαι τα σήματα και τις 
υποδείξεις των τροχονόμων. 

•  Φορώ πάντοτε ζώνη 
ασφαλείας. 

•  Τοποθετώ τα παιδιά στο 
πίσω κάθισμα του αυτοκινή-
του και τους φορώ ζώνη ασφα-
λείας. 

•  Σε περίπτωση που οδηγώ 
ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτο-
σικλέτα φορώ πάντα κράνος. 

•  Πριν ξεκινήσω για ταξίδι 
ελέγχω το όχημα που θα οδη-
γήσω. 

Για περισσότερες χρήσιμες 
συμβουλές στον τομέα πρόλη-
ψης τροχαίων ατυχημάτων και 
οδικής ασφάλειας, οι πολίτες 
μπορούν να επισκέπτονται τον 
ιστότοπο της Ελληνικής Αστυ-
νομίας www.hellenicpolice.gr

32.000 παραβάσεις σε 10 μέρες βεβαίωσε 
η Τροχαία την περίοδο του Πάσχα

ΣΤΗΝ ΚΌΡΥΦΗ ΤΩΝ ΠΆΡΆΒΆΣΕΩΝ 
Η ΥΠΕΡΒΌΛΙΚΗ ΤΆΧΥΤΗΤΆ, Η ΜΗ 
ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ/ΚΡΆΝΌΥΣ ΚΆΙ Η 
ΜΕΘΗ      
                               
Τα μέτρα συνεχίζονται με αυξημένη 
επιχειρησιακή ετοιμότητα εν όψει της 
Πρωτομαγιάς

Την περασμένη εβδομάδα 
τα Σωματεία Συνοριακών Φυ-
λάκων Ανατολικής Μακεδονί-
ας & Θράκης (Έβρου, Ξάνθης, 
Καβάλας και Δράμας), παρου-
σία και του προέδρου της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Συνο-
ριακών Φυλάκων Παναγιώτη 
Χαρέλα, συναντήθηκαν στην 
Κομοτηνή με τον νέο επιθεω-
ρητή Βορείου Ελλάδας αντι-
στράτηγο Γιώργο Δούβαλη με-
τά από πρόσκληση του ιδίου. 
Στη συνάντηση παρέστη επί-
σης ο γενικός περιφερειακός 
αστυνομικός διευθυντής ΑΜΘ 
υποστράτηγος Πασχάλης Συ-
ριτούδης.

Οι συνοριοφύλακες γνω-
στοποίησαν τα ζητήματα που 
απασχολούν το προσωπικό 

και τον κλάδο γενικότερα στις 
Υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, 
«ζητήσαμε άμεσα την ενίσχυση 
με νέο εξειδικευμένο προσω-
πικό συνοριακών φυλάκων σε 
Έβρο, Κομοτηνή και Καβάλα με 
βάση τις επαναλαμβανόμενες 
εξαγγελίες της Πολιτικής Ηγε-
σίας του Υπουργείου μας αλλά 
κυρίως για την ιδιαίτερη ανα-
γκαιότητα ενίσχυσης των Υπη-
ρεσιών μας που έχουν πραγμα-
τικό πρόβλημα». Να σημειωθεί 
πως εδώ και δύο χρόνια έχουν 
ακουστεί κι επίσημα καταγρα-
φεί πάρα πολλές υπουργικές 
δεσμεύσεις για πρόσληψη του-
λάχιστον 100 συνοριακών φυ-
λάκων μόνο για τη Ροδόπη, 
αλλά πράξεις ακόμη δεν έχου-
με δει.

Τα υπόλοιπα αιτήματα 
των συνοριοφυλάκων 

Τονίστηκε για πολλοστή φο-
ρά η επιτακτική ανάγκη εξεύ-
ρεσης οριστικής λύσης στην 

παραμονή των αδαπάνως απο-
σπασμένων συναδέλφων με 
την επιχείρηση «Ασπίδα», προ-
τείνοντας συγκεκριμένες λύ-
σεις για την άρση του αδιεξό-
δου πολλών συναδέλφων που 
υπηρετούν εδώ και πολλά χρό-
νια στην πρώτη γραμμή μέσα 
σε ένα ιδιαίτερο και αβέβαιο 

καθεστώς.
Επισημάνθηκε για τους συ-

ναδέλφους συνοριακούς φύ-
λακες σε Δράμα και Ξάνθη οι 
οποίοι καλύπτουν μόνιμες και 
διαρκείς ανάγκες ότι θα πρέπει 
να υπηρετούν σε ένα ασφαλέ-
στερο και μονιμότερο εργασια-
κό περιβάλλον όπως το σύνολο 

των προηγούμενων συνορια-
κών φυλάκων που προσλή-
φθηκαν κατά το παρελθόν και 
με αρμοδιότητες που να μην 
συγχέονται από το ιδιότυπο κα-
θεστώς της πρόσληψης.

Επίσης, αναγνωρίστηκε η 
πρόοδος στις προμήθειες υλι-
κοτεχνικού εξοπλισμού που 

έχει επιτευχθεί τα τελευταία 
χρόνια αλλά παράλληλα τονί-
σαμε και τις ιδιαίτερες αστο-
χίες επί των συγκεκριμένων 
προμηθειών που καταγράφη-
καν και δυστυχώς επιβαρύνουν 
την υπηρεσιακή μας δραστη-
ριότητα.

xronos.gr

«Δύο χρόνια ακούμε υπουργικές δεσμεύσεις 
για τουλάχιστον 100 συνοριοφύλακες»
Νέους 
συνοριοφύλακες  
ζητούν τα Σωματεία
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένα ζευγάρι με τον τρίχρονο γιο τους πήγαν στο 
ζωολογικό κήπο.

Ο μικρός βλέπει για πρώτη φορά στη ζωή του 
παγώνια και εκστασιασμένος φωνάζει στον πα-

τέρα του:
- Μπαμπά μπαμπά κοίτα. Άνθισαν οι κότες!

* * * * * * 

Το πλοίο βρίσκεται στη μέση της Μεσογείου, 
όταν ακούγεται δυνατή η φωνή του παρατηρητή 
από ψηλά στο κατάρτι:

"Πειρατικό δεξιά μας".
"Γρήγορα φέρτε μου το κόκκινό μου πουκάμισο", 

φωνάζει ο καπετάνιος.
Περίεργος ο δεύτερος πλοίαρχος τον ρωτάει: 

"Γιατί θέλεις το κόκκινο πουκάμισο;"
"Κοίτα, μπορεί να πληγωθώ και δεν θέλω να 

φαίνεται το αίμα και να χάσει το ηθικό του το πλή-
ρωμα" του απαντά εκείνος.

Γίνεται η μάχη και βυθίζεται το πειρατικό.
Σε λίγες μέρες νέα κραυγή από τον παρατηρητή: 

"ΔΩΔΕΚΑ πειρατικά μπροστά μας !!!
Και αμέσως μετά η φωνή του καπετάνιου: "Το 

καφέ μου παντελόνι γρήγορα !!!"

* * * * * *

Ήταν μια φορά ένα παιδί, που ήθελε να κάνει 
εντύπωση στη μητέρα του με το ποδήλατο του.

Εκεί λοιπόν που οδηγούσε το ποδήλατο του, 
περνάει απ' τη μαμά του και της λέει:

- "Κοίτα μαμά, οδηγώ το ποδήλατό μου χω-
ρίς πόδια!"

Λίγο αργότερα, ξαναπερνάει και της λέει:
- "Κοίτα, μαμά οδηγώ το ποδήλατο μου, χω-

ρίς χέρια."
Λίγο αργότερα, ξαναπερνάει μπροστά απ` τη 

μαμά του κλαίγοντας:
- "Κοίτα μαμά, οδηγώ το ποδήλατο μου χω-

ρίς δόντια."

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Αντιπαθητικός.
2. Κέντρα για την… τρίτη ηλικία (αρχικά) — 
Μια νότα — Η κυρίως πόλη σε αντίθεση 
με τα προάστια (αρχ.).
3. Πυγμαίοι των βαλτωδών περιοχών του 
Κογκό — Ηλίας βαφτίστηκε — Το όνομα 
του κιθαρίστα Γκίλαν.
4. Ο αριθμός 305 — Ψηφίδα, πούλι — 
Κινηματογραφικός… δόκτωρ.
5. Μέλος μασονικής στοάς.
6. … Ρέινολντς: ηθοποιός — Η υλική φύ-
ση του ανθρώπου, με τις κατώτερες επι-
θυμίες του.
7. Ξαρμάτωτος — Μέρος ζευγαριού.
8. Άμφια… κληρικών.
9. Βρίσκονται στη… θήκη — … Μον Μπλαν: 
χιονοδρομικό κέντρο της Γαλλίας — Αρ-
χή… βόλτας.
10. Άγγλων… δέκα — Πόλη της Υεμένης 
— Μάρκα ξένων τσιγάρων.
11. Αντωνυμία της Αρχαίας — Ερμήνευσε 
το "Δράκουλα" στο σινεμά — Έργο του και 
το "Με οικογένεια".
12. Αντιμετωπίζει τα πάντα με δυσπιστία.

-- Συστατικά --

• 1 πακέτο φύλλο κρούστας
• 3 φλιτζάνια ζάχαρη
• 4 αυγά
• 1 κεσεδάκι γιαούρτι
• 1 ξυλάκι κανέλας
• 1/2 ποτήρι ελαιόλαδο
• 2 βανίλιες
• 1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ
• ξύσμα από ένα πορτοκάλι
• την φλούδα απο ένα πορτοκάλι

• 1 1/2 ποτήρι χυμό πορτοκαλιού 

            --Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάμε τα αυγά ελαφρά και ανα-
κατεύουμε χρησιμοποιώντας το σύρμα με το ένα φλι-
τζάνι ζάχαρη, το γιαούρτι, το ελαιόλαδο, τις βανίλιες, το 
μπέικιν πάουντερ και το ξύσμα του πορτοκαλιού.

• Όταν ομογενοποιηθούν τα υλικά μας (δε θέλει και πο-
λύ κόπο)προσθέτουμε σιγά σιγά τα φύλλα κρούστας.

• Εδώ θέλω τη φαντασία σας... Μπορείτε να τα κόψετε 
σε κομματάκια, να τα τσαλακώσετε ή να τα απλώσετε 
σε στρώσεις βάζοντας μία στρώση φύλλο, λίγη από τη 
γέμιση, ξανά φύλλο κ.ο.κ. Μια εξίσου καλή ιδέα είναι τα 

πιάσετε σαν βεντάλια (δηλαδή να τα σουρώσετε) ένα 
ένα και να τα τοποθετήσετε στο ταψί. Εγώ προσωπικά 
προτιμάω να τα κόβω σε μικρά κομμάτια,να τα βουτάω 
τσαλακωμένα στη γέμιση και στη συνέχεια να τα αρα-
διάζω στο ταψί. Όποιον τρόπο και αν ακολουθήσετε θα 
γίνει εξίσου όμορφη η πορτοκαλόπιτά σας.

• Ψήνουμε την πορτοκαλόπιτα στους 175 βαθμούς για 
30 λεπτά.

• Εντωμεταξύ ετοιμάζουμε το σιρόπι. Σε ένα κατσαρολάκι 
ανακατεύουμε 1 1/2 ποτήρι νερό με το χυμό πορτοκά-
λι, τα 2 φλιτζάνια ζάχαρη, το ξυλάκι της κανέλας και τη 
φλούδα του πορτοκαλιού.

• Τα αφήνουμε να βράσουν για 5 λεπτά και εν συνεχεία 
τα κατεβάζουμε απο την φωτιά.

• Αφαιρούμε τη φλούδα του πορτοκαλιού για να μην 
πικρίσει το σιρόπι. Το αφήνουμε να κρυώσει ελαφρά.

• Βγάζουμε την ψημένη πορτοκαλόπιτα από τον φούρ-
νο και την αφήνουμε για λίγο να κρυώσει (περίπου 10 
λεπτά).

• Μόλις το σιρόπι μας κρυώσει λίγο, περιχύνουμε την 
πορτοκαλόπιτα. Μη νομίσετε ότι το σιρόπι είναι πολύ. 
Το πολύ σε 2 ωρίτσες θα το έχει απορροφήσει όλο.

• Αφού η πορτοκαλόπιτα "πιεί" όλο της το σιρόπι είναι 
έτοιμη για σερβίρισμα. Καλή απόλαυση!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Πορτοκαλόπιτα, γλυκιά και κλασσική!

Κάθετα

1. Εραστής χωρίς… αντίπαλο.

2. Γιαπωνέζικο ποτό από ρύζι — Κεντρικά 

στο… έπος — Σπιτικό γλύκισμα.

3. Σ' αυτήν ανήκουν οι ελεγκτές εναέριας 

κυκλοφορίας (αρχικά) — Μένει ο… απέντα-

ρος — Νομικές και Οικονομικές Επιστήμες.

4. Προηγείται… απαγόρευσης — Αλλιώς τα 

μαργαριτάρια — Πρώτα στο… σπίτι.

5. Βοηθός καθηγητή πανεπιστημίου.

6. Η τελική πάσα για σκοράρισμα στο μπά-

σκετ — Είδος γλυκίσματος.

7. "Ο…": ταινία του Αγγελόπουλου — Πά-

ει με… τζιν.

8. Απλοποιημένη σονάτα.

9. Κτητικό της Αρχαίας — Κρυφή θλίψη, 

καημός (μτφ.) — Σύμφωνα του… Μωυσή.

10. Ιδίωμα νησιωτών μας — Τη δημιουργεί 

το φως — Νίκη στο σκάκι.

11. Εισάγει χρονική πρόταση — Λίρα χω-

ρίς… άκρες — Και η χαριστική αναφέρεται.

12. Σύντροφος σε κάποιο ταξίδι.
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Κοντά μας η πολυα-
ναμενόμενη περιπέτεια, 
«Ο Άνθρωπος απ’ τον 
Βορρά» του Ρόμπερτ 
Έγκερς (Η Μάγισσα, Ο 
Φάρος) με τους Αλε-
ξάντερ Σκάρσγκαρντ, 
Νικόλ Κίντμαν, Κλέις 
Μπανγκ, Άνια Τέιλορ-
Τζόι, Ίθαν Χοκ, Μπιορκ & 
Γουίλεμ Νταφόε... Υπό-
θεση: Ο AΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠ’ 
ΤΟΝ ΒΟΡΡΑ είναι ένα 

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

Έρχεται «Ο Άνθρωπος 
απ’ τον Βορρά» 

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

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

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

Δράση και γέλιο με τον 
«Σωματοφύλακα» 

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

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

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

Ο «Batman» και το σκοτάδι 
της Γκόθαμ

Πλούσιο πρόγραμμα προβολών στα «Ηλύσια» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δύο ταινίες για παιδιά 
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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

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

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

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Μαλγάρων 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551081455

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

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

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

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

ΕΠΑΠ ΑΕ  •  Βιομηχανία Αναψυκτικών
Λεπτή Ορεστιάδος 
Τηλέφωνο : 25520 81180

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

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

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

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

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

Καύσιμα

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

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

Φωτοβολταϊκά
Ενέργεια

Ακίνητα

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

Ξενοδοχεία

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

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

Καφέ
Εστίαση

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

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

Μηχανές
Ποδήλατα

Γερανοί

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

Εμπόριο

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

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

ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Εμπόριο 
Δίκαια Έβρου

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

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

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

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

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

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

Tρόφημα
Ποτά

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επεξεργασία Ξυλείας
Φυλάκιο  •  Κυπρίνος
Τηλέφωνο : 2552095493

Ξυλεία

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

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

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

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

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

Φροντιστήρια

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

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

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
INTERCITY 05.50, 

Αλεξ/λη-ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
08.40
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη 
12:19

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

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

08:00, 11:00 , 13.00, 
15.30, 17:30,  17:00 , 23:59
Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 

08.00, 11:30 , 16.00, 
18:45, 22:00
ΚΑΒΑλΑ - Αλεξ/ΠΟλη 

02.45, 10:45 , 14:30, 19:10
ξΑΝΘη -Αλεξ/ΠΟλη 

02.45, 10:45 , 15:10, 19:10
Αλεξ/ΠΟλη - ΦεΡεΣ - ΣΟΥΦλΙ - 
ΔΙΔ/ΧΟ -ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 

04:45, 06:30, 08:30, 11:15, 12:30, 
14.30, 15.30, 17:00, 19:30, 21.30 

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

07:45,  09:00, 11:15, 13:00, 
16:00, 18:30, 20:10
ΚΟμΟΤηΝη - Αλεξ/ΠΟλη

07:20,  09:00, 11:00, 12:30, 
14:40,  19:00, 20:10

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις από 
το αεροδρόμιο της Αλεξαν-
δρούπολης, μπορείτε να καλεί-
τε στα τηλέφωνα: Αεροδρόμιο: 
25510 89300, 25510 89305, 
AEGEAN: 25510 89150, 
ΟΛΥΜΠΙΑΚH: 25510 45198, 
SKY EXPRESS: 801-11-
28288, 2810-223800

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - AEGEAN 
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:15-12:15-21:45 
ΤΡΙΤΗ: 12:15 - 21:45
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:15 - 12:15 - 21:45
ΠΕΜΠΤΗ: 12:15 - 21:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:15 -12:55 - 21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 12:15 - 21:45
ΚΥΡΙΑΚΗ: 12:55 - 21:45
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 06:35 - 10:35 - 20:10
ΤΡΙΤΗ: 10:35 -20:10
ΤΕΤΑΡΤΗ: 06:35 - 10:35 - 20:10 
ΠΕΜΠΤΗ: 10:35 - 20:10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:35 -11:20 - 20:10

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

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

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα  09:00
Τρίτη  09:00 
Τετάρτη 15:00 
Πέμπτη 15:00 
Παρασκευή 15:00
Σάββατο  09:00 
Kυριακή  15:00

ΣΑμΟΘΡaΚη ΠΡΟΣ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα 16:00
Τρίτη 16:00 
Τεταρτη  -
Πέμπτη 07:00 - 17:30 
Παρασκευή 17:30
Σάββατο  - 12:00
Kυριακή  17:30

ΤηλEΦωΝΑ 
λΙμεΝΑΡΧεIωΝ
Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η ς : 
2551356200, 
Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 
Τηλ. Πρακτ.: 25510 38503, 
2551024694, 2551083911

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Βλάβες(ΔΕΔΔΗΕ): 8004004000
Βλάβες(ΔΕΥΑΑ): 25510-26046
Βλάβες ΟΤΕ:                  13888
Κ.Ε.Π. Αλεξ/πολης: 25513-50010
Κ.Ε.Π. Φερών:     25553-50101
Αστ.Τμ. Αλεξ/λης 25510 66300
Γραφείο Ταυτοτήτων: 2551066262
Τροχ. Αλ/λης  25510 66395
Δημ. Αλεξ/πολης 25510 64100
Δημ.Εν.Φερων     25555-50070
Γραμμή Δημότη:     25510-22222
Τμήμα Καθ/τητας: 25513-50040
Τμήμα Πρασίνου: 25513-50042
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων: 
25513-50068 , 25513-50069
Περ/κή Εν/τα Έβρου 25513-50405 
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ: 25510-26298
ΤΙΕΔΑ:                       25510-28735 
ΔΟΥ Αλεξ/πλης : 25510-89622
Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Νοσ/μείο Αλ/λης 25513-51000
Περ. Εν. Έβρου 25510 36500  
Λιμεναρχείο 25513-56200
Ο.Λ.Αλεξ/λης 25510-26251 
Αεροδρόμιο 25510 89300 
ΕΛΤΑ Αλεξ/λης  25510-41640
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844
ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:    25510-45198 
AEGEAN:              25510-89150  
Αεροδρόμιο:          25510-89300
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
ΔΕΗ 25510-53529
ΟΤΕ 25510-56160
ΔΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Παγιαννίδου Θ. - Κουκουβη Ι. Ηροδότου 
& Προκόπη 14 γωνία (δρόμος προς Παλαγία) 
✆2551083638

ΦΕΡΕΣ 
Μαλάκης Ορφέως 2 ✆25550 24333

ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 ✆25540 24303

ΔIΔYMOTEIXO
Πατσιουρίδης Παρασκευάς Βασ. Αλεξάν-
δρου 20 ✆2553022322

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Σ.Φ. Καλλινάκη Π.-Τσαβδαρίδου Δ. Ευρι-
πίδου 17 ✆2552022456

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει πολιτικό ή τοπογράφο 
μηχανικό με εμπειρία στα δημόσια έργα
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει εργατοτεχνίτες για να 
απασχοληθούν στα έργα της εταιρίας
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Αγαμέμνων, Αντίπατρος, 
Θέογνις, Μέμνων, Μεμνία.

Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία 
και την Ασφάλεια στην Εργασία / 
Διεθνής Ημέρα Μνήμης Εργατών

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ μου Κριέ, αυτή την Πέμπτη με 
το τρίγωνο Ερμή - Πλούτωνα διακρίνε-
σαι από τον δυναμισμό σου , είσαι γε-
μάτος αυτοπεποίθηση και η γνώμη σου 
είναι ισχυρή και ακλόνητη! Μέσα από 
επικοινωνίες, διεκδικείς επιθυμίες που 
έχουν να κάνουν με τον αισθηματικό ή 
τον οικονομικό τομέα με αποτέλεσμα 
την επιτυχία!

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ μου Ταύρε, αυτή την Πέμπτη με 
το τρίγωνο Ερμή - Πλούτωνα χρησιμο-
ποίησε τα εκφραστικά σου μέσα για να 
πετύχεις ακόμα και την πιο βαθιά σου 
επιθυμία. Ο λόγος σου σε καθιστά γοη-
τευτικό και μαγνητίζει τους γύρω σου!

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ μου Δίδυμε, αυτή την Πέμπτη 
με το τρίγωνο Ερμή - Πλούτωνα το μυα-
λό σου γυρνάει σε έναν ανεκπλήρωτο 
έρωτα και πολύ πιθανό να πάρεις ικα-
νοποίηση. Ένα μήνυμα, που έρχεται με 
παρασκηνιακό τρόπο, σου δίνει χαρά! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ μου Καρκίνε, αυτή την Πέμπτη 
με το τρίγωνο Ερμή - Πλούτωνα ο φιλι-
κός σου κύκλος βελτιώνεται κατά πολύ 
και αυτό χάρη σε σένα, είτε μέσω σημα-
ντικών νέων γνωριμιών, είτε μέσω ου-
σιαστικών συζητήσεων. Μεγαλεπήβολα 
όνειρα, πραγματοποιούνται! 

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ μου Λέοντα, αυτή την Πέμπτη 
με το τρίγωνο Ερμή - Πλούτωνα χρησι-
μοποίησε το επικοινωνιακό σου ταλέντο 
ώστε να κερδίσεις επαγγελματική εύνοια 
που αξίζεις! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ μου Παρθένε, αυτή την Πέμπτη 
με το τρίγωνο Ερμή - Πλούτωνα ήρθε 
η στιγμή για να αλλάξεις τα πάντα στη 
ζωή σου, να κάνεις την επανάσταση σου 
συνετά και όπως πρέπει, πετυχαίνοντας 
τους στόχους και τις επιθυμίες σου. Φρό-
ντισε να έχεις την αισιοδοξία σου ως 
σύμμαχο σε κάθε σου κοινωνική επαφή! 
 
ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ μου Ζυγέ, αυτή την Πέμπτη με 
το τρίγωνο Ερμή - Πλούτωνα βρίσκεις 
μόνιμες λύσεις σε οικονομικά αλλά και 
ερωτικά ζητήματα που σε απασχολού-
σαν καιρό. Χρησιμοποίησε την ισχυρή 
διαίσθηση σου αλλά και την ερωτική 
γοητεία σου για να πραγματοποιηθούν 
ακόμα και οι πιο βαθιές σου επιθυμίες!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ μου Σκορπιέ, αυτή την Πέ-
μπτη με το τρίγωνο Ερμή - Πλούτωνα 
η συντροφική ζωή βελτιώνεται και αυ-
τό οφείλεται στη σωστή επικοινωνία με 
το σύντροφο, αλλά και στην ικανότητα 
σου να γοητεύεις αβίαστα με τον ισχυ-
ρό σου λόγο! 

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

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ μου Αιγόκερε, αυτή την Πέμπτη 
με το τρίγωνο Ερμή - Πλούτωνα είσαι 
ο πλέον κερδισμένος στην ερωτική ζωή. 
Οι σημαντικότερες αλλά και οι πιο βα-
θιές σου επιθυμίες πραγματοποιούνται, 
αρκεί να εκφράσεις αυτά που νιώθεις 
και αισθάνεσαι.! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ μου Υδροχόε, αυτή την Πέμπτη 
με το τρίγωνο Ερμή - Πλούτωνα ο χώ-
ρος του σπιτιού και της οικογένειας βελ-
τιώνεται χάρη στις γέφυρες επικοινωνί-
ας που τώρα χτίζονται. Το ερωτικό σου 
παρελθόν σε απασχολεί ξανά, με ευχά-
ριστο τρόπο!

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, αυτή την Πέμπτη με το 
τρίγωνο Ερμή - Πλούτωνα είσαι κοινω-
νικός, ευφυής και ιδιαίτερα δημοφιλής, 
γεγονός που σε εξυπηρετεί απόλυτα, 
στο να πετύχεις στόχους και επιθυμίες!

Επέτειοι

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

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

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

1. Το βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες έχει το 
ρεκόρ ως το βιβλίο που κλέβουν πιο 
συχνά από δημόσιες βιβλιοθήκες.

2. Η πρώτη βόμβα που έριξαν οι Σύμ-
μαχοι στο Βερολίνο κατά τον Β’ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο σκότωσε το μονα-
δικό ελέφαντα στο ζωολογικό κήπο. 

3. Ο παγκόσμιος πληθυσμός το 1900 
ήταν 1,6 δισεκατομμύρια, ενώ το 
2000 περίπου 6 δισεκατομμύρια.

4.  Ζίγκμουντ Φρόιντ
5. Το 1880 ο Ζίγκμουντ Φρόιντ έγρα-

ψε μία σειρά από κείμενα, στα οποία 
εξυμνούσε την πιθανή χρήση κοκαΐ-
νης για τη θεραπεία της κατάθλιψης, 
του αλκοολισμού και του εθισμού 
στη μορφίνη.

6. Το παγωτό εφευρέθηκε στην Κίνα 
το 1000 π.Χ.

7. Στον Άλμπερτ Αϊνστάιν προσφέρθη-
κε η προεδρία του Ισραήλ το 1952.

8. Η βέρα φοριέται στο τέταρτο δάχτυ-
λο (παράμεσος), διότι τον παράμεσο 
διασχίζουν φλέβες που συνδέονται 
με την καρδιά.

9. Μεταξύ 1820 και 1992 οι ΗΠΑ υπο-
δέχτηκαν σχεδόν 60 εκατομμύρια 
επίσημους μετανάστες. Εκτός από 
αυτούς πέρασαν τα σύνορά τους και 
πολλοί παράνομοι. Σήμερα ο ένας 
στους 76 κατοίκους των ΗΠΑ δεν 
είναι εντάξει με τους νόμους περί 

μετανάστευσης.
10. Όταν τα κινούμενα σχέδια γίνονταν 

χωρίς τη βοήθεια των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, οι περισσότεροι ήρωες 
είχαν μόνο τρία ή τέσσερα δάχτυλα 
σε κάθε χέρι. Αυτή η επιλογή υπα-
γορευόταν από την ανάγκη να τε-
λειώνουν γρήγορα τα σχέδια. Αφαι-
ρώντας μερικά δάχτυλα, μειώνονταν 
αντίστοιχα οι χρόνοι παραγωγής.

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...
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Αθλητές, προπονητές, αλλά 
και γονείς πήραν τις… ανάσες 
τους και τις ώρες χαλάρωσης 
στις διακοπές του Πάσχα και 
μόλις μία εβδομάδα μετά από 
το Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
εφήβων-νεανίδων της Πάτρας 
ετοιμάζονται για την επόμε-
νη… εξόρμηση σε αντίστοιχη 
αγωνιστική εκδήλωση της επι-
τραπέζιας αντισφαίρισης. 

Στον μακρινό προορισμό 
της Ορεστιάδας, αλλά σε μία 
πόλη που και το άθλημα τιμά 
με συνέπεια εδώ και πολλά 
χρόνια και τις προϋποθέσεις 
πληροί για να οργανώσει πε-
τυχημένα ένα σπουδαίο event 
και ν’ αφήσει ικανοποιημένες 
όλες τις αποστολές”. 

Αυτά αναφέρει σε δημο-
σίευμά της η διοργανώτρια 
Ε.Φ.Ο.Επ.Α. (Ελληνική Φίλα-
θλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης) για τη διοργά-
νωση της Ορεστιάδας, και συ-
νεχίζει: “Η ακριτική Ορεστιάδα 
θα φιλοξενήσει το Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα παίδων-κορασί-
δων στο νέο κλειστό γυμνα-
στήριο «Νίκος Σαμαράς» από 
σήμερα Πέμπτη 28 Απριλίου 
έως την Κυριακή 1 Μαΐου. 

Το περιμένει πώς και πώς, 
όχι μόνο γιατί η εξαιρετική 
της δραστηριότητα έχει να 
κάνει και με τις μικρές ηλικί-
ες, αλλά και γιατί ήθελε από 
καιρό μία μεγάλη διοργάνω-
ση. Μην ξεχνάμε ότι το περα-
σμένο φθινόπωρο επρόκειτο 
να πραγματοποιήσει διεθνές 
τουρνουά νέων (έχοντας μπει 
στο καλεντάρι των WTT Youth 
Contender του 2021), όμως 
δεν το κατάφερε λόγω περι-

ορισμένου αριθμού στις δη-
λώσεις συμμετοχής. 

Το Πανελλήνιο πρωτάθλη-
μα διοργανώνει η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. 
(Τοπική Επιτροπή Βόρειας Ελ-
λάδας) με συνδιοργανωτή τον 

δήμο Ορεστιάδας και τη συν-
δρομή του τοπικού Γυμναστι-
κού Συλλόγου Φιλία. Περιλαμ-
βάνει το ομαδικό και όλα τα 
ατομικά αγωνίσματα, συνεπώς 
θ’ αναδείξει τους πρωταθλη-
τές Ελλάδας της περιόδου 
2021-2022 σε επτά συνολι-
κά αγωνίσματα. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής 
ολοκληρώθηκαν την περασμέ-
νη Τετάρτη και οι αριθμοί, με 
τους οποίους οδεύουμε προς 
την κορυφαία διοργάνωση για 
τα παιδιά έως 15 ετών, είναι 
οι ακόλουθοι: 

•  Θα έχουν εκπροσώπηση 
21 σωματεία απ’ όλη τη χώρα

•  Πρόκειται ν’ αγωνιστούν 

71 αγόρια και κορίτσια 
•  Στο ομαδικό οι συνολικές 

συμμετοχές είναι 16. 
•  Δέκα στους παίδες και 6 

στις κορασίδες. 
•  Στο απλό παίδων είναι να 

πάρουν μέρος 46 αθλητές και 
αντίστοιχα στο απλό κορασί-
δων 25 αθλήτριες. 

•  Στο διπλό παίδων έχουν 
δηλώσει 22 ζευγάρια, στο δι-
πλό κορασίδων 13 και στο 
διπλό μικτό (που επανεμφα-
νίζεται και σε αυτόν τον θε-
σμό ύστερα από 12 χρόνια), 
25 ζευγάρια. 

Την Τρίτη του Πάσχα έγινε 
η κλήρωση των γκρουπ για το 
ομαδικό, στην Ορεστιάδα επί 

των παρόντων θ’ ακολουθήσει 
η αντίστοιχη διαδικασία για τα 
ατομικά αγωνίσματα. 

Μεγάλο ατού της Ορεστιά-
δας το ότι θα εμφανίσει εξαι-
ρετικό εξοπλισμό για το άθλη-
μα. Το είχε προμηθευτεί από 
το διάστημα, που προετοιμα-
ζόταν για το διεθνές τουρ-
νουά νέων (το WTT Youth 
Contender, που ήταν να διεξα-
χθεί τον Οκτώβριο του 2021 
και δυστυχώς ακυρώθηκε λό-
γω περιορισμένων δηλώσεων 
συμμετοχής) και περιλαμβά-
νει τραπέζια, φιλέ, τάραφλεξ 

κ.α. σε πολύ καλή κατάσταση. 
Επίσης έγινε σκίαση με ειδικά 
χαρτιά σε όλα τα τζάμια από 
όπου θα μπορούσε να περάσει 
φυσικό φως. 

Το Πανελλήνιο πρωτάθλη-
μα θα διεξαχθεί σε συνολι-
κά 8 αγωνιστικά τραπέζια. Το 
ομαδικό ανοίγει το πρόγραμ-
μα και το πρώτο ωράριο είναι 
σήμερα Πέμπτη 28 Απριλίου 
στις 15:00. Σε ξεχωριστό χώ-
ρο του γυμναστηρίου θα λει-
τουργήσει προθερμαντήριο με 
4 τραπέζια.
radioevros.gr

Στην Ορεστιάδα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Παίδων-Κορασίδων 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΌΧΗ 21 
ΣΩΜΆΤΕΙΩΝ ΆΠΌ ΌΛΗ ΤΗ ΧΩΡΆ 
ΚΆΙ ΣΥΝΌΛΙΚΆ 71 ΆΘΛΗΤΩΝ ΚΆΙ 
ΆΘΛΗΤΡΙΩΝ      

Από  σήμερα 28 Απριλίου έως και την 
Κυριακή 1 Μαϊου  

* Απόρριψη αποβλήτων εκσκαφών σε χώρους που δεν είναι αδειοδοτημένοι απαγορεύεται με το νόμο 4042/2012

τηλ: 25510 27404 & 25510 80173 

 email: info@latomiamakris.gr

www.latomiamakris.gr

Καθαρό περιβάλλον,
εξοικονόμηση φυσικών πόρων

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

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

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

Πού θα πετάξω τα μπάζα;


