
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

www.gnomionline.gr 
Τετάρτη 11 Μαΐου 2022

αρ. φύλλου 9314
€0.60H ΓΝΩΜΗ

Διδυμότειχο: Ανησυχία για την τύχη των 
σχολών Νοσηλευτικής και Ψυχολογίας 

Χατζηγιάννογλου: Έχει καθυστερήσει το ΦΕΚ για το τμήμα 
Ψυχολογίας, δεν έχει ενημέρωση ο δήμος. Πρόταση Καζαλτζή για 

προσωρινή λειτουργίας της Ψυχολογίας στην Ορεστιάδα
▶ 5

Με 31 προσλήψεις ενισχύεται η 
υπηρεσία καθαριότητας στο Δήμο 

Αλεξανδρούπολης

Όλες οι ειδικότητες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τα προσόντα και οι 
προθεσμίες. 13 προσλήψεις προσωπικού στο Δήμο Σουφλίου για 8 μήνες 

▶ 7

Μαθητική συναυλία 
1ου Πειραματικού 

Δημοτικού - 
Μουσικού Σχολείου 

Αλεξ/πολης 

Μουσική σύμπραξη με 
αφιέρωμα μας σε έργα του 

μεγάλου μας μουσικοσυνθέτη 
Μίκη Θεοδωράκη

▶ 9

Πανελλήνιες: 
Προτεινόμενα 
θέματα στην 

Πληροφορική

Από το Φροντιστήριο 
«Εξέλιξη»

▶ 10

Παρέλαση 14ης Μαΐου Παρέλαση 14ης Μαΐου 
στην παραλιακή της στην παραλιακή της 
Αλεξανδρούπολης Αλεξανδρούπολης 

Εντυπώσεις και μετάλλια κέρδισαν Εντυπώσεις και μετάλλια κέρδισαν 
οι δρομείς του ΔΡΟΜΕΑ οι δρομείς του ΔΡΟΜΕΑ 
Θράκης στην Αδριανούπολη Θράκης στην Αδριανούπολη 

▶ 1616Στο ειδώλιο ο 30χρονος που 
σκότωσε στο ξύλο την Τζεβριέ

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες από τη γυναικοκτονία που 
σημειώθηκε τον Δεκέμβριο στην Αλεξανδρούπολη. 
Την 1η Ιουνίου θα αρχίσει η δίκη του Καδήρ Ιναν 

Ραμαζαν Ογλού που χτύπησε τόσο πολύ την σύζυγο 
του που τελικά κατέληξε

▶ 6▶ 9 9

▶ 3

● Β. Κασαπίδης: «Δεν υπάρ-
χει επαγγελματίας που να μην 
έχει προβεί σε διακανονισμό» 

● Τα 600 ευρώ ως ανώτατο 
ποσό επιστροφής δεν καλύ-
πτει τις υπέρογκες αυξήσεις 
στους λογαριασμούς ρεύμα-
τος, σημειώνει ο Πρόεδρος 
του Εμπορικού Συλλόγου 
Αλεξ/πολης 

● Μάχη κατά των εταιρειών 
ηλεκτρικής ενέργειας και της 
ρήτρας αναπροσαρμογής από 
τη ΓΣΕΒΕΕ και τους Δικηγο-
ρικούς Συλλόγους της χώρας

● Την ίδια στιγμή, νέο ρε-
κόρ κατέγραψε ο πληθωρι-
σμός για τον Απρίλιο, καθώς 
"σκαρφάλωσε" στο 10,2% 
σύμφωνα με τα στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ, το υψηλότερο εδώ 
και 28 χρόνια !!!

● Βενζίνη: Θα πληρώνουμε 
πάνω από 2 ευρώ για αρκε-
τό καιρό. 8η πιο ακριβή χώρα 
στον κόσμο η Ελλάδα 

«Σταγόνα στον ωκεανό» 
τα μέτρα της κυβέρνησης 
για τον εμπορικό κόσμο 
του Έβρου ▶ 3, 6, 8
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
330
Το Βυζάντιο μετονομάζεται σε 
Νέα Ρώμη και γίνεται πρωτεύου-
σα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

1894
Ξεσπά μεγάλη απεργία στο ερ-
γοστάσιο κατασκευής βαγονιών 
«Πούλμαν» στο Ιλινόις.

1926
Με διαταγή του δικτάτορα Θεό-
δωρου Πάγκαλου απαγορεύεται 
στις γυναίκες να φοράνε κοντή 
φούστα... Η άκρη του υφάσματος 
πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από 
το έδαφος.

1927
Ιδρύεται στο Χόλιγουντ η Ακαδη-
μία Κινηματογραφικών Τεχνών 
και Επιστημών των ΗΠΑ, που από 
το 1929 και μετά απονέμει κάθε 
χρόνο τα κινηματογραφικά Βρα-
βεία Όσκαρ.

1958
Η ΕΡΕ και ο Κωνσταντίνος Κα-
ραμανλής κερδίζουν και πάλι τις 
εκλογές, με ποσοστό 41,16%. Η 
Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά 
(ΕΔΑ) αναδεικνύεται αξιωματική 
αντιπολίτευση, με ποσοστό - έκ-
πληξη 24,42%.

1970
Μαζική αποδοκιμασία του Παττα-
κού στο Στάδιο από μαθητές, σε 
συγκέντρωση για τα τρία χρόνια 
της χούντας.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
483
Ιουστινιανός (Φλάβιος Πέτρος 
Σαββάτιος Ιουστινιανός), αυτο-
κράτορας του Βυζαντίου. (Θαν. 
14/11/565)

1771
Λασκαρίνα Πινότση, γνωστότερη 
ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της 
ελληνικής επανάστασης. (Θαν. 
22/5/1825)

ΘΑΝΑΤΟΙ
912
Λέων 6ος ο Σοφός, μακεδόνας 
αυτοκράτορας του Βυζαντίου. 
(Γεν. 19/9/866) 

1990
Στράτος Διονυσίου, έλληνας λαϊ-
κός τραγουδιστής από τη Νιγρίτα. 
(Γεν. 8/11/1935)

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

3

11...21

12...22

Ανατολή - 06:03
Δύση - 20:23

13...21

11 Μαΐου 1981 …. 11 Μαΐου 2011 
30 χρόνια ΓΝΩΜΗ, συνεχούς, καθαρής και 
αγωνιστικής δημοσιογραφίας

11
MAI
2011

33

8...21
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Μικρογνωμικά

Τον χρόνο πίσω, στο μακρινό 1994, «γυρίζει» την Ελλάδα ο διψήφιος πληθωρισμός ο οποίος 
τραβά την ανηφόρα σε επίπεδα άνω του 10%. Μετά από 28 έτη ο καταναλωτής στην Ελλάδα 
νιώθει το βάρος της ακρίβειας όχι μόνο στους λογαριασμούς του ρεύματος αλλά και σε βασικά 
είδη διατροφής. Με το νέο, πρόσφατο πακέτο παρεμβάσεων ύψους 3,2 δισ. ευρώ στην ενέρ-
γεια προβλέπεται να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός το 2022 πέριξ του 5%.
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Οι σελίδες του νέου μας 
διαβατηρίου, που είναι ένα 
από τα πιο ασφαλή διαβα-
τήρια στον κόσμο, ξεκινούν 
με το παλάτι Τοπ Καπί και 
τελειώνουν με το πρώτο 
κτίριο του κοινοβουλίου 
και στη μέση ακριβώς είναι 
το τζαμί της Αγίας Σοφίας.      

Τ. ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

Είπαν

Αυτό που συνέβη τις προηγού-
μενες μέρες με τις παραβιάσεις 
προφανώς έχει να κάνει με την 
ενόχληση της Τουρκίας για την 
εξοπλισμό της Ελλάδας. Δεν 
παύει να είναι όμως μια πα-
ραβίαση εθνικής κυριαρχίας. 
Ακόμα και αν είμαστε μαθημέ-
νοι στις πρακτικές της Τουρκίας 
δεν πρέπει να περνάμε στα ψι-
λά αυτό που συμβαίνει.

Κ. ΦΙΛΗΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΕΘΝΏΝ 
ΣΧΕΣΕΏΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ  

«Σπάει τα κοντέρ» η ακρίβεια. 
Ρεκόρ 28ετίας ο πληθωρισμός

Νέο ρεκόρ κατέγραψε ο πληθωρισμός 
για τον μήνα Απρίλιο, καθώς "σκαρφά-
λωσε" στο 10,2% σύμφωνα με τα στοι-
χεία της ΕΛΣΤΑΤ, το υψηλότερο εδώ και 
28 χρόνια !!!

Η νέα έκθεση της Ελληνιστικής Στα-
τιστικής Αρχής για τον Δείκτη Τιμών Κα-
ταναλωτή καταγράφει αυτό που χιλιάδες 
νοικοκυριά βιώνουν τους τελευταίους μή-
νες σε βενζινάδικα, αρτοποιεία και σού-
περ μάρκετ. Η ενεργειακή κρίση - με την 
κατακόρυφη αύξηση της τιμής του φυ-

σικού αερίου - έχει πλέον συμπαρασύρει 
μία σειρά προϊόντα, αλλά και υπηρεσίες, 
εκτοξεύοντας το κόστος ζωής.

Από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του 
μηνός Απριλίου 2022 με τον αντίστοιχο 
Δείκτη του Απριλίου 2021 προέκυψε αύ-
ξηση 10,2% έναντι μείωσης 0,3% που ση-
μειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση 
του έτους 2021 με το 2020. Ο Γενικός 
ΔΤΚ κατά τον μήνα Απρίλιο 2022, σε σύ-
γκριση με τον Μάρτιο 2022, παρουσίασε 
αύξηση 2,1% έναντι αύξησης 0,9% που 
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκρι-
ση του προηγούμενου έτους.

Ένα ορφανό αρκουδάκι, περίπου 3 
μηνών, σώθηκε έπειτα από κινητοποίη-
ση κατοίκων του Πολυπόταμου Φλώρι-
νας, που ειδοποίησαν την Ομάδα Άμε-
σης Επέμβασης (ΟΑΕ) του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ.

Ο Θωμάς, -οι κάτοικοι του έδωσαν 
αυτό το όνομα γιατί βρέθηκε την Κυ-
ριακή του Θωμά- είναι ένας… survivor. 
Έχασε τη μαμά του για άγνωστους λό-
γους και περιπλανήθηκε μόνος για του-
λάχιστον 2-3 ημέρες σε 
μία ηλικία που η επιβίωσή 
του εξαρτάται άμεσα από 
το μητρικό γάλα, καθώς εί-
ναι η κύρια τροφή του. Αυ-
τός, όμως, επιβίωσε τρώ-
γοντας καρπούς και χόρτα!  
Ο Θωμάς νοσηλεύεται στο 
Κτηνιατρείο Άγριων Ζώων 
του Διεθνούς Περιβαλλο-
ντικού Κέντρου ΑΡΚΤΟΥ-
ΡΟΥ. Ο πρώτος έλεγχος 
έδειξε μόνο ότι ήταν ελα-
φρώς λιποβαρές και υπο-
σιτισμένο, όμως σε άριστη 
υγεία! Ο Θωμάς θα εντα-
χθεί στο πρόγραμμα πε-

ρίθαλψης και επανένταξης του ΑΡ-
ΚΤΟΥΡΟΥ με σκοπό την επιστροφή του 
στο φυσικό περιβάλλον σε ένα περί-
που χρόνο. Αν και συνήθως τα ορφα-
νά αρκουδάκια αναζητούν τη στοργή 
από τους φροντιστές τους τις πρώτες 
ημέρες, ο Θωμάς τους αποφεύγει δεί-
χνοντας ήδη την άγρια φύση του! Και 
πολύ καλά κάνει…  

Κ.Η.

Θωμάς, ο survivor! 

H πιο μεγάλη άνοδος - συγκρίνοντας 
τις τιμές του Απριλίου 2022 με τον Απρί-
λιο 2021 - καταγράφεται στο φυσικό αέ-
ριο και είναι της τάξης του 122,6%. Στον 
ηλεκτρισμό η άνοδος άγγιξε το 88,8%, 
ενώ στο πετρέλαιο θέρμανσης η άνοδος 
είναι στο 65,1%. Στα καύσιμα και λιπαντι-
κά, πάλι, υπολογίζεται στο 29%.

Γ.Π.

12η Μαθηματική Εβδομάδα στην 
Αλεξανδρούπολη

Το παράρτημα Έβρου της Ελληνικής 

Μαθηματικής Εταιρείας σε συνεργασία 
με το Δήμο Αλεξανδρούπολης σας καλεί 
να παρακολουθήσετε τις εργασίες της 3ης 
ημέρας της 12ης Μαθηματικής Εβδομά-
δας «Τα Μαθηματικά στη διασυνδεδεμένη 
κοινωνία της γνώσης» που θα πραγμα-
τοποιηθεί στο ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ της Αλεξαν-
δρούπολης (αίθουσα διαλέξεων ΑΛΕΞΑΝ-
ΡΟΥ ΚΡΗΤΗ) την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 
και ώρα 16:30. 

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ο Ντέμης με το διεθνές 
βραβείο Fair Play

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας 10 Μαΐ-
ου 2000…Στο 32ο λεπτό του αγώνα, η 
ΑΕΚ άνοιξε το σκορ απέναντι στον Ιω-
νικό. Το γκολ κατοχυρώθηκε κανονικά 
από τον διαιτητή, ωστόσο ο Ντέμης 
είχε διαφορετική άπο-
ψη, καθώς ενημέρωσε 
τον ρέφερι πως το γκολ 
δεν θα πρέπει να μετρή-
σει κι αυτό διότι έστειλε 
την μπάλα στο πλεκτό 
με το χέρι. 

Για την κίνησή του αυ-
τή, τιμήθηκε με τον διε-
θνές βραβείο Fair Play.

«Δηλαδή θα ήμουν 
αυτή τη στιγμή και θα εί-
χα κερδίσει ένα Κύπελλο 
"κλέβοντας" τους παίκτες 
και την ομάδα του Ιωνι-
κού; Θα κοιμόμουν ήσυ-
χος; Δεν γίνεται, δεν το 
συζητάω. Δεν είναι καν 

θέμα προς συζήτηση».
Πριν από 22 χρόνια ο Νικολαϊδης 

κατάφερε να γίνει παράδειγμα προς 
μίμηση. (gazzetta.gr)

Γ.Π.
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ΑΔΑ: ΑΔΑ:6ΓΓΖΟΡΝΗ-ΡΣΖ   
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 09-05-2022

       ΑΡ. ΠΡΏΤ.: 2263
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                       
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                                                                  
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) προκηρύσσει ανοι-
κτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Εφαρμογής Μεθόδου 
Βιοενίσχυσης Στις Ε.Ε.Λ. Αλεξανδρούπολης Και Φερών Έτους 2022 – 2024», προϋπολογισμού 396.000,00 € 
πλέον Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφο-
ρά μόνο βάσει τιμής. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Προσφέρεται ελεύθερη,  πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της σύμβασης 
στον ειδικό, δημόσιο, προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς 
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.deyaalex.gr).

Η συγκεκριμένη υπηρεσία αφορά την εφαρμογή της μεθόδου βιοεξυγίανσης με την χρήση μικροοργανισμών 
για την μείωση της παραγόμενης ιλύος του Βιολογικού καθαρισμού σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, στις εγκατα-
στάσεις της Ε.Ε.Λ. Αλεξανδρούπολης και Φερών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην 
οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.

promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξης, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο του συστήματος.

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

Α/Α ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙ-
ΑΓΏΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ Ε.Σ.ΗΔ.ΗΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟ-
ΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ

96165
09-05-2022
Ώρα: 14:00

09-05-2022
Ώρα: 14:00

25-05-2022
Ώρα: 13:00

31-05-2022
Ώρα: 10:00 π.μ.

Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και συγκεκριμένα από τον Κ.Α. 61.03.0003 και για 
το ΦΠΑ τον Κ.Α. 54.00.2990, με 95.040,00 €, του προϋπολογισμού των ετών 2022, 2023 και 2024 της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται 
στο ποσό των Επτά χιλιάδων Εννιακοσίων Είκοσι ευρώ (7.920,00 €). Η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών θα 
πρέπει κατ’ ελάχιστον να είναι 210 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Την 1η Ιουνίου θα αρχίσει η 
δίκη του Καδήρ Ιναν Ραμαζαν 
Ογλού που χτύπησε τόσο πο-
λύ την σύζυγο του που τελικά 
κατέληξε. Με βούλευμα που 
εκδόθηκε παραπέμπεται στο 
Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της 
περιφέρειας Εφετείου Θράκης 
με την κατηγορία ανθρωποκτο-
νίας από πρόθεση σε ήρεμη 
ψυχική κατάσταση. Μετά από 6 
μήνες θα ξυπνήσουν οι μνήμες 
για την οικογένεια της Τζεβριέ 
Εδινέρλη αλλά και για τα τρία 
παιδιά που είχε αποκτήσει με 
τον 30χρονο.

Όλα έγιναν το πρωί της 5ης 
Δεκεμβρίου του 2021, σε έναν 
άγριο καυγά που ο κατηγορού-
μενος χτύπησε θανάσιμα την 
29χρονη, προκαλώντας την 
ρήξη ύπατος. Η νεαρή γυναί-
κα νοσηλεύτηκε για τέσσερις 
ημέρες στο νοσοκομείο Αλε-
ξανδρούπολης, όπου κατέλη-
ξε στις 9/12/2021 και ώρα 
20:50. Υποβλήθηκε σε τέσσε-
ρις χειρουργικές επεμβάσεις 
αλλά δεν κατέστησαν ικανές 
να ανατρέψουν το θάνατο της. 
Μάλιστα είχε διαγνωστεί κατά 
την νοσηλεία της και θετική 
στον κορονοϊό. Σύμφωνα με 
το σχετικό βούλευμα, ως αι-
τία θανάτου καταγράφτηκε η 
τραυματική ρήξη ήπατος, η με-
θαιμορραγική καταπληξία και 
η οξεία ηπατική ανεπάρκεια.

Ο άγριος τσακωμός
Ο 30χρονος το βράδυ του 

Σαββάτου είχε βγει με φίλους 
και έπινε ως τα ξημερώματα 
της Κυριακής. Όπως αναγρά-
φεται στη δικογραφία γύρισε 

σπίτι του στις 9:00 το πρωί της 
Κυριακής «αφού προηγουμέ-
νως έχοντας μεταβεί από την 
προηγούμενη ημέρα Σάββα-
το στην αλάνα Μουστάκα με 
φίλους του, έχοντας προη-
γουμένως καταναλώσει κατά 
τους ισχυρισμούς του ιδιαί-
τερα αυξημένη ποσότητα οι-
νοπνευματώδους ποτού (τσί-
πουρο), φαρμακευτικά δισκία 
(ΖΑΝΑΞ) και υπό την επήρεια 
χρήσης ινδικής κάνναβης κοι-
μήθηκε». Περίπου στη 1:00 το 
μεσημέρι η Τζεβριέ άρχισε να 
τον ξυπνάει.

«Σε βαρέθηκα, κάθε φορά 
αυτό κάνεις» φέρεται να του 
είπε και του τράβηξε το σκέ-
πασμα ζητώντας να ξυπνήσει. 
Ο κατηγορούμενος στράφηκε 
εναντίον της αρχικά λεκτικά 
και εν συνεχεία μετά την απο-
μάκρυνση των ανήλικων τους 
τέκνων εκ της οικίας, της επι-
τέθηκε με αδιανόητη σκληρό-
τητα, μανία και βαναυσότητα 
χτυπώντας της επανειλημμένα 
με γροθιές και κλωτσιές. Την 
χτύπησε με τέτοιο τρόπο που 
ούτε ο ίδιος δεν θυμάται να 
παραθέσει «πόσες φορές την 
χτύπησε, σε ποια σημεία του 
σώματος, ούτε αν την χτύπη-
σε με κάποιο αντικείμενο, ούτε 
πόση ώρα τη χτυπούσε» ανα-
φέρεται στην δικογραφία.

Οι γιατροί διαπίστωσαν πως 
η άτυχη γυναίκα είχε εκχύμω-
ση δεξιάς οφθαλμικής χώρας, 
εκχύμωση δεξιού υποχόνδρι-
ου, εκχύμωση δεξιού βραχίονα, 
εκχύμωση αριστερής οπίσθι-
ας λαγόνιας χώρας, εκχύμω-
ση αριστερής κοιλιακής χώ-

ρας, εκτεταμένα αιματώματα 
στην κοιλιακή χώρα και στον 
πνευμοθώρακα και εκτεταμέ-
νες ρήξεις ήπατος. Ο φόβος 
που είχε η 29χρονη αποτυπώ-
θηκε και στα ψέματα που είπε 
η ίδια στους γιατρούς ότι όλα 
αυτά τα έπαθε επειδή έπεσε 
από τις σκάλες. Το ίδιο υπο-
στήριζε μέχρι και τον θάνατο 
της ο 30χρονος, αποποιούμε-
νος κάθε ευθύνη.

Μετά έκανε καφέ να πιει
Μετά τον άγριο ξυλοδαρμό, 

ο ίδιος συμπεριφέρθηκε σαν 
να μην συνέβη τίποτα. Μάλι-
στα καθ’ ομολογίαν του «βγήκε 
στην αυλή και έκανε καφέ για 
να συνέλθει». Άργησαν πολύ 
να ενημερώσουν το ΕΚΑΒ για 
να παραλάβει την 29χρονη, γε-
γονός που έθιξε ιδιαίτερα και 
η οικογένειας της. Συγκεκριμέ-
να ο πατέρας της, με κραυγές 
απόγνωσης αναρωτιόταν «για-
τί δεν κάλεσε αμέσως ασθε-
νοφόρο, γιατί την άφησε να 
πεθάνει;».

Την χτυπούσε για… το 
φαγητό και τα ρούχα

Ο 30χρονος και η 29χρο-
νη ήταν για 11 χρόνια μαζί. 
Από τότε που παντρεύτηκαν 
η 29χρονη δεν είχε επαφές 
με την οικογένεια της και την 
έβλεπαν ελάχιστες φορές. «Ο 
κατηγορούμενος καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έγγαμου βίου 
επιδείκνυε βίαιη συμπεριφο-
ρά απέναντι στη σύζυγό του 
γεγονός το οποίο επιβεβαιώ-
νεται εκ του περιεχομένου των 
ενόρκων καταθέσεων και αφε-
νός του πατρός της 29χρονης» 
αναφέρεται στο βούλευμα που 
παραπέμπεται σε δίκη. Ώστό-
σο και ο ίδιος παραδέχθηκε 
ότι χτυπούσε την 29χρονη για 
ασήμαντους λόγους. «Είχα χτυ-
πήσει τη σύζυγό μου δυο τρεις 
φορές στο παρελθόν αλλά όχι 
πολύ… στο παρελθόν την εί-
χα χτύπησε π.χ. δεν είχα κα-
θαρά ρούχα, είχε αργήσει να 
έχει έτοιμο το φαγητό, το πολύ 
να της έδωσα ένα χαστούκι σε 

αυτές τις περιπτώσεις… Μαλώ-
ναμε περίπου δυο φορές την 
εβδομάδα» είχε πει στην απο-
λογία του.

«Η πολιτική αγωγή θα 
είναι εκεί ως η φωνή της 
πεθαμένης Τζεβριέ»

Η δικηγόρος της οικογέ-
νειας της Τζεβριέ, Ανθού-
λα Ανάσογλου μιλώντας στο 
makthes.gr τονίζει πως στο 
δικαστήριο θα είναι η φωνή 
της Τζεβριέ, ώστε να δικαι-
ωθεί έστω και μεταθανάτια. 
Μάλιστα, η γνωστή ποινικο-
λόγος αναφέρεται στον γάμο 
του ζευγαριού που ήταν βίαι-
ος με πολλά περιστατικά κα-
κοποίησης.

Η δήλωση της 
ποινικολόγου Ανθούλας 
Ανάσογλου:

«Σε μερικές ημέρες ξεκινάει 
η δίκη για τον άδικο και βασα-
νιστικό τρόπο που έφυγε από 
τη ζωή η γλυκιά Τζεβριέ. Ένα 
κορίτσι που παντρεύτηκε από 

έρωτα, ένα κορίτσι που κλέ-
φτηκε ενώ πήγαινε σχολείο. 
Ένα κορίτσι που σκλαβώθηκε 
μέσα σε ένα σπίτι από τον έρω-
τα τελικά πέθανε βασανιστικό 
τρόπο από το χέρι του συζύ-
γου της. Πολλαπλά χτυπήμα-
τα, ρήξη ήπατος, πολυοργανική 
ανεπάρκεια, κώμα. Είναι λέξεις 
που χαρακτηρίζουν τις τελευ-
ταίες ώρες της Τζεβριέ. Δυ-
στυχώς ο γάμος της δεν ήταν 
απλώς άτυχος ήταν βίαιος, πο-
λύ βίαιος . Ένας κακοποιητικός 
άνθρωπος, που την χτυπού-
σε πλέον συνεχώς και ύστε-
ρα της έλεγε «συγνώμη δε σε 
ξανά χτυπήσω» αλλά συνέχιζε 
με περισσότερη ορμή. Και ίδια 
να υπομένει χωρίς να φεύγει 
χωρίς να ζητάει βοήθεια. Έτσι 
έκανε την τελευταία μέρα όταν 
είχε λιποθυμήσει από το ξύ-
λο. Δε φώναζε, δεν ούρλιαζε, 
αφού την ψυχή της να φύγει 
μακριά από την βία. Η πολιτι-
κή αγωγή θα είναι εκεί συνει-
σφέροντας με μάρτυρες και 
έγγραφα για την καταδίκη του 
δράστη στη μεγαλύτερη ποινή 
. Η πολιτική αγωγή θα είναι 
εκεί ως η φωνή της πεθαμέ-
νης Τζεβριέ».

Μήνυση και στον πατέρα 
του 30χρονου

Η οικογένεια της Τζεβριέ 
προχώρησε σε μήνυση για έκ-
θεση κινδύνου κατά του πατέ-
ρα του 30χρονου, καθώς κα-
ταγγέλλουν ότι ήταν μπροστά 
σε πολλά βίαια περιστατικά 
αλλά δεν αντέδρασε ώστε να 
την προστατέψει. «Στην πα-
ρούσα δίκη ο κατηγορούμε-
νος σύζυγος της όμορφης Τζε-
βριέ φαίνεται ότι έδρασε μόνος 
του χωρίς εξωτερική βοήθεια. 
Οι γονείς της άτυχης κοπέλας 
προχώρησαν σε μήνυση, ανα-
φορικά με τον πεθερό της κο-
πέλας και πατέρα του δράστη. 
Ήτανε παρών στα επεισόδια 
και δεν κάλεσε έγκυρα για βο-
ήθεια προσπαθώντας ταυτό-
χρονα να παραπλανήσει τις 
αρχές για τα γεγονότα. Έχει 
διαταχθεί προκαταρκτική έρευ-
να» αναφέρει στο makthes.gr 
η κ. Ανάσογλου.
makthes.gr

Στο ειδώλιο ο 30χρονος που 
σκότωσε στο ξύλο την Τζεβριέ

ΣΟΚΆΡΟΥΝ ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΆΠΟ ΤΗ ΓΥΝΆΙΚΟΚΤΟΝΙΆ ΠΟΥ 
ΣΗΜΕΙΏΘΗΚΕ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 
ΣΤΗΝ ΆΛΕΞΆΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
                               
Την 1η Ιουνίου θα αρχίσει η δίκη του 
Καδήρ Ιναν Ραμαζαν Ογλού που χτύπησε 
τόσο πολύ την σύζυγο του που τελικά 
κατέληξε
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Προβληματισμό προκαλούν στη 
δημοτική αρχή Διδυμοτείχου οι ανε-
πίσημα διακινούμενες πληροφορίες 
περί μη συμπερίληψης του Τμήμα-
τος Ψυχολογίας στο φετινό μηχανο-
γραφικό, καθώς όπως επισημαίνεται, 
«καμία επίσημη ενημέρωση δεν έχει 
ο δήμος για κάτι τέτοιο». 

Μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, 
ο δήμαρχος Διδυμοτείχου, Ρωμύλος 
Χατζηγιάννογλου, παραδέχτηκε ότι 
«διαπιστώνεται καθυστέρηση» και 
πως «πριν το Πάσχα ακόμη, θα έπρε-
πε να έχει γίνει γνωστό τι θα γίνει και 
να υπάρχει το ΦΕΚ της ίδρυσης του 
τμήματος», ωστόσο, όπως υπογράμ-
μισε, εάν υπήρχε κάποιο πρόβλημα ή 
κώλυμα στις διαδικασίες, θα έπρεπε ο 
δήμος να έχει ενημερωθεί από τους 
προηγούμενους μήνες, ώστε να βρε-
θούν λύσεις.  

«Φαίνεται ότι κάτι υπάρχει, για το 
οποίο δεν ειδοποιηθήκαμε, παρότι 
και συναντήσεις κάναμε στο υπουρ-
γείο και επικοινωνίες είχαμε μαζί 
τους», ανέφερε ο κ. Χατζηγιάννο-
γλου. Ο ίδιος πρόσθεσε πως η ανη-
συχία που προκάλεσαν τα τελευταία 
δημοσιεύματα μεταφέρθηκε εκ νέ-
ου στο υπουργείο Παιδείας, και πά-

λι όμως δεν υπήρξε κάποια επίσημη 
τοποθέτηση που να ξεκαθαρίζει τα 
πράγματα. 

«Δεν νομίζω ότι πάει καλά η υπό-
θεση, δεν νομίζω ότι έχουν δρομολο-
γηθεί όλα, κάποιο πρόβλημα φαίνε-
ται ότι υπάρχει και θέλουμε επίσημες 
απαντήσεις», ανέφερε συγκεκριμένα 
ο δήμαρχος Διδυμοτείχου. 

Εκτίμησε, πάντως, πως ακόμα κι 
αν το Τμήμα δεν συμπεριληφθεί τε-
λικά στο φετινό μηχανογραφικό, θα 
πρόκειται για προσωρινή αναβολή 
και όχι για ματαίωση του σχεδιασμού 
ίδρυσής του στο Διδυμότειχο, αφού, 
όπως υπογράμμισε, «είναι κάτι που 
ανακοινώθηκε επίσημα από τον κ. 
Συρίγο μέσα στη Βουλή». 

Αναφορικά με τη Νοσηλευτική 
Σχολή, ο κ. Χατζηγιάννογλου εκτίμησε 
ότι θα λειτουργήσει κανονικά από το 
νέο ακαδημαϊκό έτος στο Διδυμότει-
χο, ενώ απάντησε για μία ακόμα φορά 
σε «εκείνους που συνδέουν τη Νοση-
λευτική με το Τμήμα Ψυχολογίας, με 
την έννοια της ανταλλαγής. Για εμάς 
είναι ξεκάθαρο ότι δεν συναινούμε 
σε κάτι τέτοιο, δεν μπαίνει θέμα “σού 
παίρνω τη Νοσηλευτική σού δίνω το 
Ψυχολογίας, παρότι επί πολλά χρόνια 

η Νοσηλευτική δέχεται επίθεση από 
κάποιους που για δικούς τους λόγους 
θέλουν να τη μεταφέρουν στην Αλε-
ξανδρούπολη…», ανέφερε συγκεκρι-
μένα στις δηλώσεις του.

Η πρόταση Καζαλτζή 
Σε αυτό το κλίμα, την προσωρινή 

λειτουργία της σχολής Ψυχολογίας 
στην Ορεστιάδα προτείνει ο επικε-
φαλής του συνδυασμού ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Χρήστος Καζαλτζής. 

Η ανακοίνωση του συνδυασμού:

«Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ προ-
τείνει την άμεση ενεργοποίηση των 
αντανακλαστικών του δημάρχου Ορε-
στιάδας και των συνεργατών του, 
προκειμένου να μη χαθεί για πάντα 
η σχολή της ψυχολογίας στο Διδυ-
μότειχο. 

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευ-
μα στο radioevros.gr, την ερχόμενη 
εβδομάδα αναμένεται να ανακοινω-
θεί ο φετινός αριθμός των εισακτέων 
στα πανεπιστήμια της χώρας, χωρίς 
να περιλαμβάνεται η εν λόγω σχολή. 

Προτείνουμε λοιπόν ο κ. Μαυρί-
δης (δήμαρχος Ορεστιάδας), σε συ-
νεργασία με τον κ. Χατζηγιάννογλου 
(δήμαρχο Διδ/χου), να ζητήσουν την 
προσωρινή στέγαση της σχολής, για 
το ακαδημαϊκό έτος που έρχεται, 
στις εγκαταστάσεις του Δημοκρίτει-
ου στην Ορεστιάδα και για όσο και-
ρό χρειάζεται ο γειτονικός – αδελφός 
δήμος να προετοιμαστεί. Νομίζουμε 
πως είναι η ώρα να φανεί το ενδια-
φέρον του κράτους και για το Βό-
ρειο Έβρο!».

Διδυμότειχο: Ανησυχία για την τύχη των 
σχολών Νοσηλευτικής και Ψυχολογίας 

ΧΆΤΖΗΓΙΆΝΝΟΓΛΟΥ: ΕΧΕΙ ΚΆΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ ΤΟ 
ΦΕΚ ΓΙΆ ΤΟ ΤΜΗΜΆ ΨΥΧΟΛΟΓΙΆΣ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΕΝΗΜΕΡΏΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ       
                               
Πρόταση Καζαλτζή για προσωρινή λειτουργίας της 
Ψυχολογίας στην Ορεστιάδα

Με νέα υπερσύγχρονα μη-
χανήματα έργου και καθαρι-
ότητας ενισχύεται ο στόλος 
του Δήμος Αλεξανδρούπο-

λης . Οι δύο συμβάσεις για 
την προμήθεια των μηχανη-
μάτων υπογραφηκε σήμερα 
από τον δήμαρχο Γιάννης Ζα-
μπούκης και τους εκπροσώ-
πων των αναδόχων εταιριών, 
οι οποίες προέκυψαν με την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας 
ανοιχτού διαγωνισμού.

Με την παραλαβή των νέ-

ων φορτωτών-εκσκαφέων 
JCB και του καλαθοφόρου 
μηχανήματος για έργα οδο-
φωτισμού, πρασίνου και άλ-
λων ανυψωτικών εργασιών, 
διευκολύνεται το έργο των 
υπηρεσιών μας και οι πα-
ρεμβάσεις θα γίνονται άμε-
σα ακόμη και στις πιο απο-
μακρυσμένες περιοχές. 

Με νέα υπερσύγχρονα 
μηχανήματα έργου και 
καθαριότητας

Η Δ. Ε. Υ. Α. Αλεξανδρού-
πολης ενημερώνει τους δημό-
τες στην περιοχή από το 8ο 
χλμ (Αλεξανδρούπολης- Κο-
μοτηνής) έως περιοχή Ιεράς 
Μονής Κοιμήσεως της Θε-
οτόκου αλλά και εντός της 
Μάκρης για διακοπή υδρο-
δότησης την Τετάρτη 11 Μα-
ΐου 2022

Λόγω εργασιών στο πλαί-
σιο της σύμβασης με τίτλο ΄΄ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣ-
ΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΏΜΕΝΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓ-
ΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΏΝ ΔΙΚΤΥΏΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΏΣΗ 
ΤΟΥ ΑΤΙΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑ-
ΒΑΘΜΙΣΗ ΤΏΝ Η/Μ ΕΓΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΕΏΝ-ΦΑΣΗ Α’΄΄ 

θα πραγματοποιηθούν από 
την Ανάδοχο εταιρεία εργα-
σίες τοποθέτησης του ηλε-
κτρονικού εξοπλισμού (πα-

ροχόμετρα) στην δεξαμενή 
της περιοχής. Παράλληλα με 
τις εργασίες τοποθέτησης του 
εξοπλισμού, έχουν προγραμ-
ματιστεί στο πλαίσιο της περι-
οδικής συντήρησης, εργασίες 

καθαρισμού του εσωτερικού 
των δεξαμενών (θαλάμων). 
Για το λόγο αυτό θα πραγμα-
τοποιηθεί διακοπή υδροδό-
τησης στις 11-05-2022 από 
08:00 έως 16:00. Το νερό θα 
επανέλθει σταδιακά.

Από την Υπηρεσία μας θα 
καταβληθεί προσπάθεια για 
μείωση του χρόνου διακοπής 
υδροδότησης.

Ενημέρωση για διακοπή 
υδροδότησης σήμερα στην 
Αλεξανδρούπολη 
Από το 8 χλμ, προς Μάκρη έως την 
ευρύτερη περιοχή προς την Κυανή Ακτή 

Ενισχύεται ο στόλος του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης
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Προετοιμασμένοι για να 
πληρώνουν την βενζίνη πά-
νω από τα 2 ευρώ για μεγά-
λο χρονικό διάστημα θα πρέ-
πει να είναι οι καταναλωτές. 
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η 
ανακοίνωση της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Πρατηριούχων 
Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), 
από την Τρίτη 10 Μαΐου, ανα-
μένονται σημαντικές αυξήσεις 
στην χονδρική τιμή διυλιστη-
ρίου για τις νέες παραγγελίες 
στις βενζίνες και στο υγραέριο 
κίνησης.

Έτσι, με την τιμή χονδρικής 
να εκτοξεύεται στα 1,666 ευ-
ρώ ανά λίτρο, η λιανική από 

αύριο, Τρίτη, θα αγγίξει τα 2,2 
ευρώ το λίτρο (μέσο πανελλα-
δικό όριο), την ώρα που στα 
νησιά δεν αποκλείεται να αγ-
γίξει και τα 2,5 ευρώ.

Σύμφωνα με τον αντιπρόε-
δρο της ΠΟΠΕΚ Γιώργο Ασμά-
τογλου, οι τιμές της βενζίνης 
κινούνται σε ιστορικά υψηλά.

Ο πρόεδρος του συνδέσμου 
πρατηριούχων και εμπόρων 
καυσίμων, Γιώργος Ασμάτο-
γλου σχολίασε επίσης ότι «σε 
αυτήν τη φάση που βρισκόμα-
στε πλέον δεν μπορούμε να 
κάνουμε προβλέψεις. Όλα δεί-
χνουν ότι θα έχουμε και άλ-
λες αυξήσεις αλλά κανείς δεν 

μπορεί να πει πόσο. Όλα έχουν 
να κάνουν με τη τιμή στα δι-
υλιστήρια».

Και πρόσθεσε: «αυτή την 
στιγμή η μέση τιμή της βεν-
ζίνης πανελλαδικά είναι στα 
2,20 ευρώ το λίτρο ενώ στα 
νησιά κυμαίνεται στα 2,50. 
Επαναλαμβάνω ότι η κατάστα-
ση δεν επιδέχεται προβλέψεις. 
Μπορείς να δεις αύριο να γίνει 
ένα νέο μπαμ και να αυξηθεί 

περεταίρω σε επίπεδο που δεν 
περιμέναμε».

Σύμφωνα με το tvxs.gr, η 
μέση τιμή της βενζίνης στη 
χώρα σύμφωνα με τον πλατ-
φόρμα e-katanalotis, διαμορ-
φώθηκε την περασμένη Παρα-
σκευή 6 Μαΐου 2022 σε 2,165 
ευρώ το λίτρο. Ακόμη και στην 
Αττική η μέση τιμή στις 4 Μα-
ΐου 2022 ξεπέρασε το 2,1 ευ-
ρώ. Στα νησιά δε των Κυκλά-

δων, η τιμή του λίτρου ξεπερνά 
σε ορισμένες περιπτώσεις ακό-
μη και τα 2,5 ευρώ.

Με βάση την πλατφόρμα 
globalpetrolprices.com, στις 
αρχές Μαΐου η Ελλάδα είχε 
την 8η πιο ακριβή βενζίνη στον 
πλανήτη και η τρίτη πιο ακριβή 
στην ευρωζώνη.

Συγκεκριμένα, η τιμή της 
αμόλυβδης στη χώρα μας 
στις 2 Μαΐου 2022, είχε δια-

μορφωθεί σε 2,107 ευρώ ανά 
λίτρο και ήταν λίγο χαμηλό-
τερη από εκείνη που είχε στη 
Δανία (2,186 ευρώ/λίτρο) και 
την Φινλανδία (2,174 ευρώ/
λίτρο). Επίσης ήταν ακριβότε-
ρη από την Ολλανδία,όπου η 
τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 
95 οκτανίων ήταν στα 2,095 
ευρώ/λίτρο.

Σε επίπεδο Ευρωζώνης, την 
πιο φθηνή βενζίνη 95 οκτα-
νίων στις αρχές Μαΐου είχε 
η Μάλτα (1,340 ευρώ/λίτρο) 
και ακολουθούσε η Κύπρος 
(1,528 ευρώ/λίτρο). Στον πλα-
νήτη, την πιο ακριβή βενζίνη 
συναντάει κάποιος στο Χονγκ 
Κονγκ (2,793 ευρώ/λίτρο) και 
την πιο φθηνή στην Βενεζου-
έλα (0,021 ευρώ/λίτρο).

Σύμφωνα με τον αντιπρόε-
δρο της ΠΟΠΕΚ Γιώργο Ασμά-
τογλου, τα μέτρα της κυβέρ-
νησης ίσα που ανέσχεσαν τις 
αυξήσεις. Η τιμή του πετρε-
λαίου κίνησης, όπως αναφέ-
ρει, κυμαίνεται στα ίδια επίπε-
δα με εκείνα που είχε προ της 
εφαρμογής της έκπτωσης των 
12 λεπτών (χωρίς το ΦΠΑ). 
«Η αύξηση (των τιμών) τρώ-
ει την επιδότηση» λέει χαρα-
κτηριστικά.
tvxs.gr

Θα πληρώνουμε πάνω 
από 2 ευρώ για αρκετό καιρό 

ΠΆΝΕΛΛΗΝΙΆ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΆ 
ΠΡΆΤΗΡΙΟΥΧΏΝ ΕΜΠΟΡΏΝ 
ΚΆΥΣΙΜΏΝ: ΆΠΟ ΤΙΣ 10 ΜΆΐΟΥ, 
ΆΝΆΜΕΝΟΝΤΆΙ ΣΗΜΆΝΤΙΚΕΣ 
ΆΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΆ ΤΙΣ ΝΕΕΣ 
ΠΆΡΆΓΓΕΛΙΕΣ 
                               
Βενζίνη: 8η πιο ακριβή χώρα στον 
κόσμο η Ελλάδα Airbnb στην 
περιφέρεια ΑΜΘ

ΚΑΒΑΛΑ

ειδήσειςσύντομες ΚΟΜΟΤΗΝΗΔΡΑΜΑ

Στην υπογραφή ΜΝΗΜΟ-
ΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  με το 
Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και την Εταιρεία 
Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) 
Α.Ε. προχωρά ο Δήμος Δρά-
μας για την παραχώρηση του 
στρατοπέδου «Ανδρικάκη», με 
σκοπό τη δημιουργία θεματι-
κού πάρκου οπτικοακουστικών 
μέσων με χρηματοδότηση από 
το Ταμείο Ανάκαμψης!

Η Κομοτηνή απέκτησε το πρώτο πάρκο τσέπης της 
στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού. Πρόκει-
ται για έναν μέχρι πρότινος αναξιοποίητο πράσινο 
χώρο στην οδό Φαβιέρου δίπλα από μια παιδική χα-
ρά. Το συγκεκριμένο πάρκο αποτελεί μια πρωτοβου-
λία του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Κομοτηνής, με 
την υποστήριξη του Κέντρου Νεολαίας και Εθελο-
ντισμού exagono του Δήμου Κομοτηνής (xronos.gr)

ΞΑΝΘΗ

187 τεστ πραγματοποιήθη-
καν χθες στον Έβρο από τον 
ΕΟΔΥ. Εντοπίστηκαν συνο-
λικά 26 κρούσματα, τα μι-
σά από τα οποία αφορούν 
τους ελέγχους που έγιναν 
στο Κέντρο Υγείας Ορεστι-
άδας, όπου καταγράφηκε 
θετικότητα άνω του 20%. 
Πιο συγκεκριμένα, έγιναν 63 
rapid test και βρέθηκαν 13 
θετικά. Αφορούν σε 5 άν-
δρες και 8 γυναίκες με διά-
μεση ηλικία τα 47 έτη. 

Απίστευτη είναι η εφευρετικότητα 
όσων ασχολούνται με την κλοπή με-
ταλλικών αντικειμένων στην περιοχή 
της Ξάνθης αλλά και ο κίνδυνος για 
την οδική ασφάλεια. Τα ξημερώματα 
της Δευτέρας συνελήφθη ένας ημε-
δαπός, διότι εντοπίσθηκε να αφαιρεί 
και να εναποθέτει σε Ι.Χ.Ε. αυτοκί-
νητο, εννέα  προστατευτικές μπά-
ρες συνολικού μήκους 36 μέτρων.

Πράσινο φως έδωσε το 
Υπουργείο Παιδείας για την 
λειτουργία Κινηματογραφι-
κής Σχολής στη Δράμα από 
το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπι-
στήμιο. Η σχολή (προπτυχια-
κό πρόγραμμα σπουδών), που 
θα διασυνδέεται με το Διεθνές 
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μή-
κους Δράμας, αναμένεται να 
λειτουργήσει από το εαρι-
νό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους 2022-2023.  

Την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με πρώ-
το σταθμό την Καβάλα θα επισκεφθεί στις 14 και 
15 Μάη, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επι-
τροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Στις 
11 το πρωί του Σαββάτου θα έχει συνάντηση με 
τους εργαζομένους στα «Πετρέλαια Καβάλας» 
και στη «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων», 
στην πλατεία Καπνεργάτη και στις 9 το βράδυ θα 
παρευρεθεί στη συνεστίαση της ΤΕ Καβάλας στο 
εστιατόριο «yalos».

ΔΡΑΜΑ 

OΡΕΣΤΙΑΔΑ 

2 

1 
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Την πρόσληψη, με σύμβα-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, συνολικά 
τριάντα ενός (31) ατόμων  για 
την κάλυψη εποχικών ή παρο-
δικών αναγκών των υπηρεσι-
ών του Δήμου Αλεξανδρού-
πολης που εδρεύει στο Δήμο 
Αλεξανδρούπολης και συγκε-
κριμένα του εξής, ανά υπη-
ρεσία, έδρα, ειδικότητα και 
διάρκεια σύμβασης, αριθμού 
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα 
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπι-
κά και τυχόν πρόσθετα) προ-
σόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι ειδικότητες
•  3 άτομα ΔΕ28 Χειριστών 

Μηχανημάτων (τύπου jcb)
• 8 άτομα ΔΕ29 Οδηγών 

Απορριμματοφόρων
• 10 άτομα Εργατών-τριών 

Γενικά / ΥΕ16 Συνοδών Απορ-
ριμματοφόρων

• 10 άτομα Εργατών Γενικά 
ΥΕ16 (χειράμαξα)

Κύρια προσόντα
Για τους Χειριστές 
Μηχανημάτων (τύπου 
jcb): 

α) Ισχύουσα άδεια μηχα-
νοδηγού-χειριστή μηχανημά-
των εκτέλεσης τεχνικών έρ-
γων Ομάδας Β΄ και Τάξης Γ΄ 
ή Β΄ ή Α΄, σύμφωνα με το π.δ. 
31/1990 ή άδεια χειριστή μη-
χανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομά-
δας Α΄ ή Β΄, 1ης Ειδικότητας 
του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 
1.3 της κατάταξης του άρθρου 
2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/
Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 (ΦΕΚ 
519/τ.Β΄/6-3-2013) υπουρ-
γικής απόφασης, όπως αυτή  
τροποποιήθηκε και ισχύει (*).  

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοι-
χος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματι-
κού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγ-
γελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' 
ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενι-
αίου Πολυκλαδικού Λυκείου 
ή  Τεχνικού Επαγγελματικού 
Λυκείου ή Επαγγελματικής 
Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελ-
ματικών Σχολών δευτεροβάθ-

μιας εκπαίδευσης ή σχολών 
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 
1346/1983 ή  Ν. 3475/2006 
ή άλλος ισότιμος τίτλος σχο-
λικών μονάδων της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδι-
κότητας, ο οποίος οδηγεί στην 
απαιτούμενη άδεια άσκησης 
επαγγέλματος.

Γίνεται επίσης δεκτός 
οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή με-
ταδευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ή δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ή άλλος ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος σχολικών 
μονάδων της ημεδαπής ή αλ-
λοδαπής, υπό την προϋπόθε-
ση ότι ο υποψήφιος υποβάλ-
λει βεβαίωση της αρμόδιας για 
την έκδοση της άδειας υπηρε-
σίας, ότι η ανωτέρω άδεια μη-
χανοδηγού – χειριστή χορηγή-
θηκε βάσει του συγκεκριμένου 
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με 
συνυπολογισμό και εμπειρίας.

γ) Ισχύουσα άδεια οδήγη-
σης αυτοκινήτου ερασιτεχνική 
ή επαγγελματική (Υπουργική 
απόφαση 3486/1979).

Για τους Οδηγούς 
Απορριμματοφόρων

α) Ισχύουσα επαγγελματική 
άδεια οδήγησης Γ΄ ή C κατη-
γορίας (π.δ. 51/2012, όπως 
ισχύει).

β) Δίπλωμα Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικο-
τήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων 
Οχημάτων ή  Εκπαιδευτή Υπο-
ψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων 
ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων 
Οδηγών Αυτοκινήτων και Μο-
τοσικλετών ή πτυχίο Α' ή Β' κύ-
κλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότη-
τας Μηχανών και Συστημάτων 
Αυτοκινήτου ή απολυτήριος 
τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου τμήματος Μηχανικών 
Αυτοκινήτων ή απολυτήριος 
τίτλος Επαγγελματικού Λυκεί-
ου ειδικότητας Τεχνικού Οχη-
μάτων  ή ειδικότητας Μηχα-
νικής Αυτοκινήτων του Τομέα 
Μηχανολογίας ή ειδικότητας 
Μηχανικών και Ηλεκτρολο-

γικών Συστημάτων Αυτοκι-
νήτου του Τομέα Οχημάτων 
ή  Τεχνικής Επαγγελματικής 
Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης ειδικότητας Μη-
χανών Αυτοκινήτου ή Σχο-
λής Μαθητείας του ΟΑΕΔ 
του ν. 1346/1983 ειδικότη-
τας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινή-
του  ή συναφούς ειδικότητας, 
δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα 
ή απολυτήριος τίτλος Ηλε-
κτρολογικών Συστημάτων 
Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομη-
χανικών Συστημάτων και Αυ-
τοματισμού Αυτοκινήτου ή 
Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτο-
κινήτων Οχημάτων  ή Ηλεκτρι-
κού Συστήματος Αυτοκινήτου 
ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινή-
του ή Τεχνιτών Ηλεκτρολο-
γικών Συστημάτων Αυτοκινή-
των ή Τεχνιτών Μηχανών και 
Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων 
Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχα-
νοτρονικής ή αντίστοιχο πτυ-
χίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελ-
ματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή 
Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τε-
χνικού Επαγγελματικού Λυκεί-
ου ή Επαγγελματικής Σχολής ή 
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχο-
λής δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ή Σχολής Μαθητείας του 
ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 
3475/2006  ή άλλος ισότιμος 
τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντί-
στοιχης ειδικότητας.

γ)  Πιστοποιητικό Επαγγελ-
ματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχο-
γράφου Οδηγού, η οποία να 
είναι σε ισχύ.

Για τους Συνοδούς 
Απορριμματοφόρων 
και τους Εργάτες 
(χειράμαξα) 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυ-
πικά προσόντα. 

Οι υποψήφιοι των ανωτέ-
ρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι 
ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Υποβολή αιτήσεων 
συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλού-
νται να συμπληρώσουν την 
αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ 

ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την 
υποβάλουν, μαζί με τα απαι-
τούμενα από την παρούσα 
Ανακοίνωση δικαιολογητικά, 
ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στην ακόλουθη δι-
εύθυνση: Δήμος Αλεξανδρού-
πολης, Λ. Δημοκρατίας 306 
Τ.Κ. 681 32 Αλεξανδρούπο-
λη Διεύθυνση Διοικητικών 
Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπι-
νου Δυναμικού υπόψη κ. Ει-
ρήνης  Παπαδοπούλου (τηλ. 
επικοινωνίας: 2551064219, 
2551064161, 2551064162,  
2551064163). 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσε-
ων κρίνεται με βάση την ημε-
ρομηνία που φέρει ο φάκελος 
αποστολής, ο οποίος μετά την 
αποσφράγισή του επισυνάπτε-
ται στην αίτηση των υποψη-
φίων. 

Επισημαίνεται ότι σύμφω-
να με το νέο Ευρωπαϊκό Γε-
νικό Κανονισμό Προστασίας 
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 
γνωστό ως GDPR, που ετέθη 
σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, 
καθιερώνεται ενιαίο νομικό 
πλαίσιο για την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων 
σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 
Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή 
των υποψηφίων στη διαδικα-
σία πρόσληψης με την οικειο-
θελή υποβολή αίτησης με τα 
συνημμένα σε αυτή δικαιολο-
γητικά προς τον Φορέα, συ-
νεπάγεται τη συναίνεση του 
υποψηφίου για τη συλλογή και 
επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που 
τους αφορούν, καθώς και για 
την ασφαλή διατήρησή τους 
σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) 
για συγκεκριμένο σκοπό και 
για όσο χρόνο απαιτείται, προ-
κειμένου να ολοκληρωθούν οι 

νόμιμες διαδικασίες πρόσλη-
ψης. Οι φορείς οφείλουν να 
προστατεύουν τα προσωπικά 
στοιχεία των υποψηφίων από 
τυχόν υποκλοπή προκειμένου 
να επιτυγχάνεται η ασφαλής 
επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Οι 
υποψήφιοι διατηρούν το δι-
καίωμα ανάκλησης της συναί-
νεσής τους ανά πάσα στιγμή 
και κατόπιν υποβολής σχετι-
κής αίτησης προς το Φορέα.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει 
θέση υπεύθυνης δήλωσης και 
η ευθύνη της ορθής συμπλή-
ρωσης της είναι αποκλειστικά 
του υποψηφίου.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται 
να υποβάλει μία μόνο αίτηση 
και για θέσεις μίας μόνο κατη-
γορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). 
Η σώρευση θέσεων διαφορε-
τικών κατηγοριών προσωπικού 
σε μία ή περισσότερες αιτή-
σεις συνεπάγεται αυτοδικαί-
ως σε κάθε περίπτωση ακύ-
ρωση όλων των αιτήσεων και 
αποκλεισμό του υποψηφίου 
από την περαιτέρω διαδικα-
σία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση 
θέσεων δύο κατηγοριών και 
συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ 
και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν 
στην Ανακοίνωση προβλέπο-
νται τόσο θέσεις κατηγορίας 
ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν 
επικουρικώς με εμπειρία και 
τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευ-
σης όσο και θέσεις κατηγορίας 
ΥΕ. Στην  περίπτωση αυτή ο 
υποψήφιος θα χρησιμοποιήσει 
μία μόνο αίτηση στην οποία θα 
αναγράψει κατά σειρά προτί-
μησης το σύνολο των θέσεων 
(κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που 
επιδιώκει. 

Η προθεσμία υποβολής των 
αιτήσεων δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των δέκα  ημερών 
(υπολογιζομένων ημερολογι-
ακά) και αρχίζει από την επό-
μενη ημέρα της τελευταίας 
δημοσίευσης της παρούσας 
σε τοπικές εφημερίδες ή της 
ανάρτησής της στο κατάστημα 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης, 
καθώς και στο δικτυακό τόπο 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
(www.alexpolis.gr) εφόσον η 
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγε-
νέστερη της δημοσίευσης στις 
εφημερίδες. Η ανωτέρω προ-
θεσμία λήγει με την παρέλευ-
ση ολόκληρης της τελευταίας 
ημέρας και εάν αυτή είναι, κα-
τά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια 
αργία ή μη εργάσιμη), τότε η 
λήξη της προθεσμίας μετατί-
θεται την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να 
αναζητήσουν τα έντυπα των 
αιτήσεων: α) Στην ανωτέρω 
διεύθυνση ή στο δικτυακό τό-
πο του Δήμου  Αλεξανδρού-
πολης (www.alexpolis.gr), β) 
στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ 
(www.asep.gr) και συγκεκρι-
μένα ακολουθώντας από την 
κεντρική σελίδα τη διαδρομή: 
Πολίτες - Έντυπα - Διαδικα-
σίες  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: Σύνδε-
σμοι - Ανεξάρτητες και άλλες 
αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν 
στην κεντρική σελίδα του δι-
κτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και 
από εκεί θα έχουν πρόσβαση 
στα έντυπα μέσω της διαδρο-
μής: Πολίτες -Έντυπα –Διαδι-
κασίες  Διαγωνισμών Φορέων 
- Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Με 31 προσλήψεις ενισχύεται η υπηρεσία 
καθαριότητας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΆΙ ΤΆ 
ΆΠΆΡΆΙΤΗΤΆ ΔΙΚΆΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ      
                               
Τα προσόντα και οι προθεσμίες

Ο Δήμος Σουφλίου ανακοινώ-
νει την πρόσληψη, με σύμβαση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου, συνολικά δεκατριών  
ατόμων για την κάλυψη εποχικών 
ή παροδικών αναγκών των υπη-
ρεσιών του Δήμου. 

Διάρκεια σύμβασης 8  μήνες 
Οι υποψήφιοι  της  ανωτέρω  

ειδικότητας   πρέπει  να  είναι  ηλι-
κίας  από  18  έως  65  ετών. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να συμπληρώσουν την αίτηση με 
κωδικό, κατά περίπτωση,  εντυ-
πο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την 
υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμε-
να από την παρούσα Ανακοίνωση 
δικαιολογητικά ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή στα γραφεία 
της υπηρεσίας μας στην ακόλου-
θη διεύθυνση: Δήμος Σουφλίου, 
Βασ. Γεωργίου 180, Σουφλί Τ.Κ. 
684 00, απευθύνοντάς την υπόψη 
κας. Αναγνωστοπούλου Αθανασί-
ας (τηλ. επικοινωνίας: 2554-350-
110). Η  προθεσμία  υποβολής  
των  αιτήσεων  είναι  από  06-05-
2022  έως  16-05-2022.                                          

13 προσλήψεις προσωπικού 
στο Δήμο Σουφλίου 

Για 8 μήνες 

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων

ΔΕ Οδηγών 8 μήνες 2

ΔΕ Ηλεκτρολόγων 8 μήνες 2

ΔΕ Χειριστών 
Μηχανημάτων Έργων
(Προωθητής γαιών) 

8 μήνες 1

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
(JCB) 8 μήνες 1

ΔΕ Τεχνιτών Ύδρευσης
(Υδραυλικών)  8 μήνες 2

ΥΕ Εργατών-τριών
Καθαριότητας
(Συνοδών Απορριματοφόρων)

8 μήνες 5
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Της Κικής Ηπειρώτου 
«Σταγόνα στον ωκεανό» 

αποτελούν τα μέτρα της κυ-
βέρνησης για την ενέργεια 
για τους επαγγελματίες του 
Έβρου. Παρά το γεγονός ότι 
γενικώς κρίνονται προς τη σω-
στή κατεύθυνση, με δεδομένες 
τις υπέρογκες αυξήσεις στους 
λογαριασμούς και τα χιλιάδες 
ευρώ που έχει χρειαστεί να 
πληρώσουν όλο αυτό το δι-
άστημα για να κρατήσουν τα 
καταστήματά τους ανοικτά, οι 
ενισχύσεις κρίνονται όχι μό-
νο καθυστερημένες, αλλά και 
ανεπαρκείς.

Όπως έχει γίνει γνωστό, για 
τους επαγγελματικούς κατα-
ναλωτές, η μοναδιαία τιμή 
της επιδότησης διαμορφώ-
νεται σε 120/MWh τον Μάιο 
για το σύνολο της κατανάλω-
σης. Επιπλέον, για τις μικρές 
και μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
με παροχή ισχύος έως 35kVA 
ενισχύεται με πρόσθετη επιδό-
τηση 50 ευρώ/MWh το σύνολο 
της κατανάλωσης.

Μιλώντας στη ΓΝΏΜΗ ο 
Πρόεδρος του Εμπορικού Συλ-
λόγου Αλεξανδρούπολης Βα-
σίλης Κασαπίδης σημείωσε 
πως σαφώς τα μέτρα που ανα-
κοινώθηκαν είναι προς τη σω-
στή κατεύθυνση, με την έννοια 
ότι αναγνωρίστηκε από την κυ-
βέρνηση η ανάγκη να αποζη-
μιωθούν οι πολίτες που όλο 
αυτό το διάστημα ήρθαν αντι-
μέτωποι με αστρονομικούς λο-
γαριασμούς ενέργειας. Ώστό-
σο, όπως υπογραμμίζει, για τις 
επιχειρήσεις, το «ταβάνι» των 
600 ευρώ δεν μπορεί σε κα-
μία περίπτωση να καλύψει τα 
χρέη που έχουν προκύψει όλο 
αυτό το διάστημα.

«Έχοντας ως ανώτατο πο-
σό επιστροφών τα 600 ευρώ 
για τις επιχειρήσεις, όταν οι 
επαγγελματίες έχουν δει πολ-
λαπλάσια ποσοστά αυξήσεων 
στους λογαριασμούς ρεύμα-
τος, καταλαβαίνετε ότι το πο-
σό αυτό φαντάζει ως σταγόνα 
στον ωκεανό» σημειώνει ο κ. 
Κασαπίδης, συμπληρώνοντας: 
«Επίσης, ένα μεγάλο παράπο-
νο των επαγγελματιών είναι 
όταν υπάρχει κάποιο μέτρο, 
που αφορά την υποχρέωση 
πληρωμής των πολιτών προς 
το κράτος, τότε η εφαρμογή 
του ξεκινά άμεσα. Στην αντί-
θετη περίπτωση, όταν δηλα-
δή το κράτος πρέπει να πλη-
ρώσει τους πολίτες, τα μέτρα 
ανακοινώνονται Απρίλιο για να 
εφαρμοστούν Ιούλιο. Δηλα-

δή, έχουμε μπροστά μας ακό-
μη δύο μήνες με μεγάλα κόστη 
και έξοδα».

Αναφορικά με τη ρήτρα 
προσαρμογής, η πρόταση των 
επαγγελματιών είναι η κάλυψη 
σε ποσοστό 80% του επιπλέον 
κόστους από το κράτος.

Αναφορικά με το πώς αντε-
πεξέρχονται οι επαγγελματί-
ες, όλο αυτό το διάστημα, ο 
κ. Κασαπίδης σημείωσε πως 
δεν υπάρχει λογαριασμός που 
να μην έχει υπαχθεί σε καθε-
στώς ρύθμισης, ενώ η συντρι-
πτική πλειοψηφία των εμπό-

ρων πληρώνει συνεχώς κάποια 
μικροποσά έναντι.

Μάχη κατά των εταιρειών 
ηλεκτρικής ενέργειας

Τη δυνατότητα να προσφύ-
γουν συλλογικά κατά των πα-
ρόχων ηλεκτρικής ενέργειας 
για τη ρήτρα αναπροσαρμογής 
διερευνούν επιμελητήρια, ερ-
γοδοτικοί φορείς υπό τον συ-
ντονισμό του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) 
με την υποστήριξη της Γενικής 
Συνομοσπονδίας Επαγγελμα-
τιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελ-
λάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και των Δικη-
γορικών Συλλόγων της χώρας.

Οι αγωγές των καταναλω-
τικών οργανώσεων δικάζονται 
την 1η Ιουνίου στο Πολυμελές 
Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου 
αναμένεται πρόσθετη παρέμ-
βαση από τη ΓΣΕΒΕΕ υπέρ της 
προσφυγής.

Μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις εστίασης, με 
φούρνους, και ενεργοβόρες 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ζα-
χαροπλαστεία, κρεοπωλεία και 
αρτοποιεία που έχουν να αντι-
μετωπίσουν αυξημένα κόστη 
πρώτων υλών βρίσκονται σε 
αδιέξοδο με τους φουσκω-

μένους λογαριασμούς ρεύ-
ματος. Ξενοδοχειακές επι-
χειρήσεις που έχουν κλείσει 
συμβόλαια εποχικής λειτουργί-
ας με περσινά κόστη και μικρά 
supermarket που καλούνται 
να ανταγωνιστούν μεγάλες 
αλυσίδες διατηρώντας τις ίδιες 
τιμές βρίσκονται σε απόγνωση.

Tα παραπάνω ανέδειξαν 

εκπρόσωποι επιχειρηματικών 
κλάδων με σημαντική εξάρ-
τηση από την ενέργεια ή ση-
μαντικές έμμεσες επιπτώσεις 
από την ενεργειακή κρίση σε 
διαδικτυακή εκδήλωση που δι-
οργάνωσε  το ΕΕΑ σε συνέχεια 
του μπαράζ διαμαρτυριών που 
δέχεται καθημερινά από τα μέ-
λη του για τη ρήτρα αναπρο-
σαρμογής.

Όπως αναφέρθηκε από 
τους συμμετέχοντες στην 
εκδήλωση, σύμφωνα με το 
BusinessNews.gr, αν και κά-
θε ευρώ που προσφέρεται έχει 
αξία, με 600 ευρώ που είναι 
το ανώτατο όριο οικονομικής 
στήριξης στους λογαριασμούς, 
με βάση τις εξαγγελίες της κυ-
βέρνησης, δεν βλέπει σημαντι-
κή διαφορά ένας επαγγελμα-
τίας με λογαριασμό π.χ. 5.000 
ευρώ.

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ 

Γιώργος Καββαθάς και μέλος 
του ΔΣ του ΕΕΑ, σημείωσε 
ότι σύμφωνα με στοιχεία του 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ το 2021 μία στις 
δύο επιχειρήσεις επηρεάστη-
καν αρνητικά από αυξήσεις τι-
μών στην ενέργεια, πριν ακόμη 
από τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία. Το 35% των επιχειρήσεων 
προχώρησε σε αυξήσεις τιμών 

και αν κυβέρνηση δεν πάρει 
μέτρα το 50% των επιχειρή-
σεων θα περάσουν το κόστος 
ενέργειας, που δεν μπορούν να 
αντέξουν, στις τιμές. Ζήτησε να 
ληφθούν άμεσα μέτρα δομικού 
χαρακτήρα ώστε να επιστρέ-
ψει το κόστος ρεύματος στα 
επίπεδα του 2020 και τα πο-
σά που έχουν ήδη καταβληθεί 
από τον Σεπτέμβριο του 2021 
να πιστωθούν έστω σταδιακά 
στους λογαριασμούς.

Ο κ. Καββαθάς τάχθη-
κε υπέρ της κατάργησης της 
ρήτρας αναπροσαρμογής ως 
αθέμιτης πρακτικής που μετα-
κυλύει το κόστος στις πλάτες 
των καταναλωτών και αφαιρεί 
από τις επιχειρήσεις ενέργει-
ας κάθε κίνητρο εξασφάλισης 
φθηνής τιμής. Σύμφωνα με τον 
κ. Καββαθά πρέπει επίσης να 
αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού 
της τιμής του ρεύματος, που 

είναι σκανδαλώδης διότι δια-
μορφώνεται με βάση τον ακρι-
βότερο προμηθευτή.

«Σταγόνα στον ωκεανό» τα μέτρα 
της κυβέρνησης για τον εμπορικό 
κόσμο του Έβρου 

ΤΆ 600 ΕΥΡΏ ΏΣ ΆΝΏΤΆΤΟ 
ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΝ 
ΚΆΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ 
ΆΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 
ΛΟΓΆΡΙΆΣΜΟΥΣ ΡΕΥΜΆΤΟΣ, 
ΣΗΜΕΙΏΝΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΆΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ   

Β. Κασαπίδης: «Δεν υπάρχει 
επαγγελματίας που να μην έχει προβεί 
σε διακανονισμό» 

Με 600 ευρώ που είναι το ανώτατο 
όριο οικονομικής στήριξης στους 

λογαριασμούς, δεν βλέπει σημαντική 
διαφορά ένας επαγγελματίας με 

λογαριασμό π.χ. 5.000 ευρώ

Το 2021 μία στις δύο επιχειρήσεις 
επηρεάστηκαν αρνητικά από αυξήσεις 
τιμών στην ενέργεια, πριν ακόμη από 

τον πόλεμο στην Ουκρανία

Έχοντας ως ανώτατο ποσό 
επιστροφών τα 600 ευρώ επι-
δότηση για τις επιχειρήσεις, 
όταν οι επαγγελματίες έχουν 
δει πολλαπλάσια ποσοστά αυ-
ξήσεων στους λογαριασμούς 
ρεύματος, καταλαβαίνετε ότι 
το ποσό αυτό φαντάζει ως 
σταγόνα στον ωκεανό

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Είπαν

Είμαστε υπέρ της κατάργη-
σης της ρήτρας αναπροσαρ-
μογής ως αθέμιτης πρακτικής 
που μετακυλύει το κόστος στις 
πλάτες των καταναλωτών και 
αφαιρεί από τις επιχειρήσεις 
ενέργειας κάθε κίνητρο εξα-
σφάλισης φθηνής τιμής

ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΒΒΑΘΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ

«Σταγόνα στον ωκεανό» αποτελούν τα μέτρα της κυβέρνησης 
για την ενέργεια για τους επαγγελματίες του Έβρου
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Και επίσημα, όπως ανακοί-
νωσε η Περιφερειακή Ενό-
τητα Έβρου, η παρέλαση για 
τον εορτασμό της 14ης Μαΐου, 
επετείου Απελευθέρωσης της 
Αλεξανδρούπολης, θα πραγ-
ματοποιηθεί στην παραλιακή. 
Τα τμήματα που θα πάρουν 
μέρος θα συγκεντρωθούν στο 
ύψος της οδού Κύπρου και η 
παρέλαση θα ολοκληρωθεί επί 
της οδού Ελλης

Για τον εορτασμό της Επε-
τείου της απελευθέρωσης της 
Αλεξανδρούπολης, το πρό-
γραμμα των εκδηλώσεων, 
που θα γίνουν στην πόλη της 
Αλεξανδρούπολης, και έδρα 
της Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου, ορίζεται ως εξής:

ΓΕΝΙΚΑ
1. Γενικός σημαιοστολισμός 

του Δημοτικού Καταστήματος, 
των Δημοσίων Υπηρεσιών, των 
καταστημάτων Ν.Π.Δ.Δ. και 
Ι.Δ., των σπιτιών και των ιδι-
ωτικών καταστημάτων, καθώς 
και των πλοίων που θα βρί-
σκονται στο λιμάνι της πόλης 
από της 8ης πρωινής ώρας της 
13ης μέχρι και της δύσης του 
ηλίου της 14ης Μαΐου 2022. 

2. Φωταγώγηση του Δη-
μοτικού Καταστήματος, όλων 
των Δημοσίων Υπηρεσιών, των 
καταστημάτων Ν.Π.Δ.Δ., Ορ-
γανισμών και Τραπεζών κατά 
τις βραδινές ώρες της 13ης 

και 14ης Μαΐου 2022.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-5-2022
Ομιλία για την επέτειο της 

απελευθέρωσης, στα σχολεία 
όλων των βαθμίδων, κατά την 
τελευταία ώρα του προγράμ-
ματος.

Ώρα 19:00: Ακολουθία του 
Μεγάλου Εσπερινού στο Μη-
τροπολιτικό Ναό του Αγίου Νι-
κολάου, με τη συμμετοχή του 
Σεβασμιότατου Μητροπολίτη 
Ιερισσού κ.κ. Θεόκλητου, του 
Σεβασμιότατου Μητροπολίτη 
Ιωαννίνων κ.κ. Μαξίμου, του 
Σεβασμιότατου Μητροπολί-
τη Σιατίστης Αθανάσιου, του 
Σεβασμιότατου Μητροπολίτη 
Καλαβρύτων κ.κ. Ιερώνυμου.

Ώρα 20:45: Λιτάνευση της 
ιεράς εικόνας της Παναγίας 
της Ελευθερώτριας, με τη συμ-
μετοχή του ιερού κλήρου, των 
Αρχών και του λαού της πόλης. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 14-5-2022
Ώρα 7:00: Αρχιερατικό Συλ-

λείτουργο συγχοροστατού-
ντων του Σεβασμιότατου Μη-
τροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως 
κ.κ. Άνθιμου, του Σεβασμιότα-
του Μητροπολίτη Ιερισσού κ.κ. 
Θεόκλητου, του Σεβασμιότα-
του Μητροπολίτη Ιωαννίνων 
κ.κ. Μαξίμου, του Σεβασμιό-
τατου Μητροπολίτη Σιατίστης 
Αθανάσιου, του Σεβασμιότα-

του Μητροπολίτη Καλαβρύτων 
κ.κ. Ιερώνυμου. 

Ανάκρουση του Εθνικού 
Ύμνου στους κεντρικούς δρό-
μους της πόλης από τη Φιλαρ-
μονική του Δήμου.

Ώρα 10:30: Επίσημη δοξο-
λογία στο Μητροπολιτικό Ναό 
του Αγίου Νικολάου προεξάρ-
χοντος του Σεβασμιότατου 
Μητροπολίτη Αλεξανδρου-
πόλεως κ.κ. Άνθιμου.

Τον πανηγυρικό της ημέ-
ρας θα εκφωνήσει ο Δήμαρχος 
Αλεξανδρούπολης κ. Ιωάννης 
Ζαμπούκης. 

Ώρα 11:45: Έπαρση της ση-
μαίας στο χώρο δίπλα στο μνη-
μείο της Δόμνας Βισβίζη, σε 
ανάμνηση του γεγονότος της 
έπαρσης της σημαίας στο χώ-
ρο μπροστά στο Ταχυδρομείο, 
την ημέρα της απελευθέρω-
σης της πόλης, στις 14 Μαΐ-

ου 1920, με τη φροντίδα του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης και 
του Σώματος Ελλήνων Προ-
σκόπων.

Επιμνημόσυνη δέηση και 
κατάθεση στεφάνων στο μνη-
μείο της Δόμνας Βισβίζη από 
τον Υφυπουργό Εσωτερικών 
αρμόδιο για θέματα Μακεδο-
νίας – Θράκης Σταύρο Καλα-
φάτη, τους Βουλευτές, τον Δή-
μαρχο Αλεξανδρούπολης, τον 

Αντιπεριφερειάρχη Έβρου, τον 
Στρατηγό Δ/τη ΧΙΙ Μ/Κ Μ.Π., 
από τον εκπρόσωπο του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-
κης, τους εκπροσώπους της 
Ένωσης Απόστρατων Αξιωμα-
τικών, της Ένωσης Απόστρα-
των Αξιωματικών Ναυτικού, 
του Συνδέσμου Εφέδρων Αξι-
ωματικών, των Εφεδροπολεμι-
στικών Οργανώσεων και του 
Ερυθρού Σταυρού.

Στεφάνι εκ μέρους της 
Εθνικής Αντίστασης θα κατα-
θέσουν οι εκπρόσωποι όλων 
των παραρτημάτων των ανα-
γνωρισμένων Αντιστασιακών 
Οργανώσεων. 

Στο χώρο του μνημείου, με-
τά την εκκλησία, θα προσέλ-
θουν οι σημαιοφόροι και οι 
παραστάτες των σχολείων συ-
νοδεία καθηγητών.

Θα ακολουθήσει κατάθεση 
στεφάνων από τον Δήμαρχο 
Αλεξανδρούπολης στο μνη-
μείο των προσκόπων (στο χώ-
ρο μπροστά στο Ταχυδρομείο), 
με την παρουσία επισήμων.

Ώρα 12:15: Κοινή παρέλαση 
μαθητών, σπουδαστών, προ-
σκόπων, οδηγών, του παραρ-
τήματος του Ερυθρού Σταυ-
ρού, πολιτιστικών συλλόγων, 
των αναπήρων πολέμου με την 
συμμετοχή της Φιλαρμονικής 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης, 
και τμημάτων των Ενόπλων 
Δυνάμεων με τη συμμετοχή 
της στρατιωτικής μουσικής, 
παρουσία των Αρχών. 

Χώρος παρέλασης ορίζε-
ται η οδός Βασ. Αλεξάνδρου, 
από την οδό Κύπρου (από το 
άγαλμα της Δόμνας Βισβίζη) 
έως την οδό Έλλης. 

Χώρος συγκέντρωσης των 
τμημάτων ορίζεται η συνέχεια 
της οδού Κύπρου προς την εί-
σοδο του Λιμένα και ο χώρος 
προς το λιμάνι. 

Οι παρακάτω αρχές 
παρακαλούνται να 
φροντίσουν:

α) Η Ιερά Μητρόπολη για 
τις ιεροτελεστίες

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

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

δ) Η Αστυνομική Διεύθυν-
ση Αλεξανδρούπολης για την 
τάξη

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

Επίσημο: Παρέλαση 14ης Μαΐου στην 
παραλιακή της Αλεξανδρούπολης

ΆΝΆΚΟΙΝΏΘΗΚΕ ΆΠΟ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΆΚΗ ΕΝΟΤΗΤΆ 
ΕΒΡΟΥ, ΤΟ ΠΡΟΓΡΆΜΜΆ 
ΕΟΡΤΆΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 
ΆΠΕΛΕΥΘΕΡΏΣΗΣ ΤΗΣ 
ΆΛΕΞΆΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ   

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης ο 
Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιο για 
θέματα Μακεδονίας – Θράκης Σταύρος 
Καλαφάτης. Χώρος παρέλασης ορίζεται 
η οδός Βασ. Αλεξάνδρου, από την οδό 
Κύπρου έως την οδό Έλλης  

Χώρος παρέλασης ορίζεται η οδός 
Βασ. Αλεξάνδρου, από την οδό 

Κύπρου (από το άγαλμα της Δόμνας 
Βισβίζη) έως την οδό Έλλης

Για πρώτη φορά ο όμιλος μουσικής 
του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχο-
λείου Αλεξανδρούπολης συμπράττει με 
την συμφωνιέττα του Μουσικού Σχολεί-
ου της πόλης μας σε έργα του μεγάλου 
μας μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. 

Την Πέμπτη 12 Μαΐου στο Δημοτικό Θέ-

ατρο Αλεξανδρούπολης 90 μουσικοί κά-
θε γενιάς ενώνουν τις φωνές και τα μου-
σικά τους όργανα για να ταξιδέψουν το 
κοινό με στίχους και μελωδίες απαρά-
μιλλης ομορφιάς και διαχρονικότητας.

Από τις 10.30 π.μ έως τις 12.30 μ.μ, 
μαθητές της Στ΄ των Δημοτικών Σχολεί-

ων θα παρακολουθήσουν την ανοιχτή 
πρόβα. Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα 
πραγματοποιηθεί παρουσίαση μουσικών 
οργάνων από καθηγητές Μουσικής.

Το βράδυ της ίδιας μέρας στις 20.30 
θα γίνει η κανονική, ανοιχτή για το κοι-
νό, εκδήλωση.

Υπεύθυνοι καθηγητές είναι η κα Κα-
ραγιάννη Μαρία για το 1ο Πειραματι-
κό Δ.Σ. Αλεξ/πολης και ο κ. Κωνσταντί-
νος Βενετικίδης για το Μουσικό Σχολείο 
Αλεξ/πολης

Μαθητική συναυλία 1ου Πειραματικού 
Δημοτικού - Μουσικού Σχολείου  
Αλεξανδρούπολης 

Μουσική σύμπραξη με αφιέρωμα μας σε έργα του 
μεγάλου μας μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη
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ΘΕΜΑ Α
Α1. 1Λ,  2Λ, 3Σ,  4Λ, 5Λ
Α2. 
1.     Μια απλά συνδεδεμένη λίστα είναι ένα σύνο-
λο κόμβων διατεταγμένων γραμμι-κά. Κάθε κόμβος 
περιέχει εκτός από τα δεδομένα του και έναν δείκτη 
που δείχνει προς τον επόμενο κόμβο. Ο δείκτης του 
τελευταίου κόμβου δείχνει στο κενό (NULL).
2.     Ιδιότητες ονομάζονται τα δεδομένα που απο-
τελούν τα χαρακτηριστικά ενός α-ντικειμένου ενώ οι 
ενέργειες που καθορίζουν τη συμπεριφορά του ονο-
μάζονται μέθοδοι.
3.     Οι στατικές δομές απαιτούν μνήμη η οποία δε-
σμεύεται στην αρχή του προγράμ-ματος και  περιο-
ρίζουν τις δυνατότητες του προγράμματος.
Α3.
     Ι <- 2
     ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
          Κ <-  50
          ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
               ΑΝ Π[Κ] > Π[Κ-1] ΤΟΤΕ
                    ΠΡΟΣ <- Π[Κ]
                    Π[Κ] <- Π[Κ-1]
                    Π[Κ-1] <- ΠΡΟΣ
               ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
               Κ <- Κ - 1
          ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Κ < Ι
          Ι <- Ι + 1
     ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Ι > 50

Α4.
ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε στοιχείο για εισαγωγή στη στοίβα.’
ΔΙΑΒΑΣΕ στοιχείο
ΑΝ τοπ < 10 ΤΟΤΕ
     τοπ <- τοπ + 1
     Α[τοπ] <- στοιχείο
ΑΛΛΙΏΣ
     ΓΡΑΨΕ ‘Υπερχείλιση στοίβας’
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

Α5.
ΑΝ τοπ >= 10 ΤΟΤΕ
     ΓΡΑΨΕ Α[τοπ]
     τοπ <- τοπ - 1
ΑΛΛΙΏΣ
     ΓΡΑΨΕ ‘Υποχείλιση στοίβας’
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΘΕΜΑ Β
Β1.
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Είναι_τρίγωνο(α, β, γ): ΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
     ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: α, β, γ, μαχ, αθρ

ΑΡΧΗ
     μαχ <- α
     αθρ <- β + γ
     ΑΝ β > μαχ ΤΟΤΕ
          μαχ <- β
          αθρ <- α + γ
     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
     ΑΝ γ > μαχ ΤΟΤΕ
          μαχ <- γ
          αθρ <- α + β
     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
     ΑΝ αθρ > μαχ ΤΟΤΕ
          Είναι_τρίγωνο <- ΑΛΗΘΗΣ
     ΑΛΛΙΏΣ
          Είναι_τρίγωνο <- ΨΕΥΔΗΣ
     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ     

Β2.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Β2
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
     ΑΚΕΡΑΙΕΣ: χ, ψ, ζ
ΑΡΧΗ
     ΔΙΑΒΑΣΕ χ, ψ
     ζ <- ψ
     ΟΣΟ ζ <> 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
          ζ <- χ MOD ψ
          χ <- ψ
          ψ <- ζ
     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
     ΓΡΑΨΕ χ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ Γ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Γ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ΠΛΘ_ΜΑΧ
     ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΤΙΜΗ_Γ, ΤΙΜΗ_Ο, ΑΡ_Γ, ΑΡ_Ο,  
           ΚΟΣΤΟΣ_Γ, ΚΟΣΤΟΣ_Ο, & ΣΥΝ_ΠΑΡ, ΣΥΝ_Γ, 
           ΣΥΝ_Ο, ΜΑΧ, ΜΑΧ_Γ
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΕΠΏΝ, ΜΑΧ_ΕΠΏΝ, ΑΠ
ΑΡΧΗ
   ΣΥΝ_Γ <- 0
   ΣΥΝ_Ο <- 0
   ΜΑΧ <- -1
   ΜΑΧ_Γ <- -1
   ! ΕΡΩΤΗΜΑ Γ2
   ΓΡΑΨΕ 'Δώσε τιμή γαρδένιας και τιμή ορχιδέας'
   ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΙΜΗ_Γ, ΤΙΜΗ_Ο
   ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
       ! ΕΡΩΤΗΜΑ Γ3
       ΓΡΑΨΕ 'ΔΏΣΕ ΕΠΏΝΥΜΙΑ ΠΛΗΘΟΣ ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 
      ΚΑΙ ΟΡΧΙΔΕΑΣ'
      ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΠΏΝ, ΑΡ_Γ, ΑΡ_Ο

      ! ΕΡΩΤΗΜΑ Γ4
      ΚΟΣΤΟΣ_Γ <- ΑΡ_Γ* ΤΙΜΗ_Γ
      ΚΟΣΤΟΣ_Ο <- ΑΡ_Ο* ΤΙΜΗ_Ο
      ΣΥΝ_ΠΑΡ <- ΚΟΣΤΟΣ_Γ + ΚΟΣΤΟΣ_Ο
      ΓΡΑΨΕ 'ΚΟΣΤΟΣ ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ ', ΚΟΣΤΟΣ_Γ
      ΓΡΑΨΕ 'ΚΟΣΤΟΣ ΟΡΧΙΔΕΑΣ ', ΚΟΣΤΟΣ_Ο
      ΓΡΑΨΕ 'ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ', ΣΥΝ_ΠΑΡ
       ! ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑ Γ6
      ΣΥΝ_Γ <- ΣΥΝ_Γ + ΚΟΣΤΟΣ_Γ
      ΣΥΝ_Ο <- ΣΥΝ_Ο + ΚΟΣΤΟΣ_Ο
      ΑΝ ΑΡ_Ο > ΜΑΧ ΤΟΤΕ
         ΜΑΧ <- ΑΡ_Ο
         ΜΑΧ_ΕΠΏΝ <- ΕΠΏΝ
      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
      ΑΝ ΑΡ_Γ > ΜΑΧ_Γ ΤΟΤΕ
         ΜΑΧ_Γ <- ΑΡ_Γ
         ΠΛΘ_ΜΑΧ <- 1
      ΑΛΛΙΏΣ_ΑΝ ΑΡ_Γ = ΜΑΧ_Γ ΤΟΤΕ
         ΠΛΘ_ΜΑΧ <- ΠΛΘ_ΜΑΧ + 1
      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
      ! ΕΡΩΤΗΜΑ Γ5
      ΓΡΑΨΕ 'ΕΧΕΤΕ ΑΛΛΟΝ ΠΕΛΑΤΗ; ΝΑΙ - ΟΧΙ'
      ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΠ
  ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΑΠ = 'ΟΧΙ'
  ΓΡΑΨΕ 'ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ ',   
  ΣΥΝ_Γ
  ΓΡΑΨΕ 'ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΟΡΧΙΔΕΑΣ ',    
  ΣΥΝ_Ο
  ΓΡΑΨΕ 'ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑ ΣΕ 
  ΟΡΧΙΔΕΕΣ ', ΜΑΧ_ΕΠΏΝ
  ΓΡΑΨΕ 'ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕ ΓΑΡΔΕΝΙΕΣ ', 
  ΜΑΧ_Γ
  ΑΝ ΠΛΘ_ΜΑΧ = 1 ΤΟΤΕ
      ΓΡΑΨΕ 'Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΗΤΑΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ'
  ΑΛΛΙΏΣ
      ΓΡΑΨΕ 'ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ 
      ΣΕ ΓΑΡΔΕΝΙΕΣ ', ΠΛΘ_ΜΑΧ
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ Δ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Δ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΣ: Ι, Κ, Λ, ΜΙΣΘ1[35], ΜΙΣΘ2[42], ΜΙΣΘ[30], 
  ΣΥΝΟΛΟ1, ΣΥΝΟΛΟ2
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΟΝ1[35], ΟΝ2[42], ΟΝ[30] 
ΑΡΧΗ
   ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 35
      ΓΡΑΨΕ 'ΔΏΣΕ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ'
      ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ1[Ι], ΜΙΣΘ1[Ι] 
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
   ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 42
      ΓΡΑΨΕ 'ΔΏΣΕ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ'
      ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ2[Ι], ΜΙΣΘ2[Ι] 

   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
   ! ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ 20 ΠΡΩΤΩΝ
   Ι <- 1
   Κ <- 1
   ΓΙΑ Λ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20
      ΑΝ ΜΙΣΘ1[Ι] < ΜΙΣΘ2[Κ] ΤΟΤΕ
         ΟΝ[Λ] <- ΟΝ1[Ι] 
         ΜΙΣΘ[Λ] <- ΜΙΣΘ1[Ι] 
         Ι <- Ι + 1
      ΑΛΛΙΏΣ
         ΟΝ[Λ] <- ΟΝ2[Κ] 
         ΜΙΣΘ[Λ] <- ΜΙΣΘ2[Κ] 
         Κ <- Κ + 1
      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
   ! ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
   Ι <- 1
   ΟΣΟ ΜΙΣΘ1[Ι] < 2000 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
       Ι <- Ι + 1
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
   Κ <- 1
   ΟΣΟ ΜΙΣΘ2[Κ] < 2000 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
       Κ <- Κ + 1
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ! ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 10 ΔΙΥΘΥΝΤΙΚΩΝ
   ΓΙΑ Λ ΑΠΟ 21 ΜΕΧΡΙ 30
       ΑΝ ΜΙΣΘ1[Ι] < ΜΙΣΘ2[Κ] ΤΟΤΕ
          ΟΝ[Λ] <- ΟΝ1[Ι] 
          ΜΙΣΘ[Λ] <- ΜΙΣΘ1[Ι] 
          Ι <- Ι + 1
       ΑΛΛΙΏΣ
          ΟΝ[Λ] <- ΟΝ2[Κ] 
          ΜΙΣΘ[Λ] <- ΜΙΣΘ2[Κ] 
          Κ <- Κ + 1
       ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
   ! ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΜΙΣΘΩΝ 
   ! ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
   ΣΥΝΟΛΟ2 <- 0
   ΓΙΑ Λ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30
       ΓΡΑΨΕ ΟΝ[Λ], ΜΙΣΘ[Λ] 
       ΣΥΝΟΛΟ2 <- ΣΥΝΟΛΟ2 + ΜΙΣΘ[Λ] 
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    ! ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
    ΣΥΝΟΛΟ1 <- 0
    ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 35
         ΣΥΝΟΛΟ1 <- ΣΥΝΟΛΟ1 + ΜΙΣΘ1[Ι] 
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 42
        ΣΥΝΟΛΟ1 <- ΣΥΝΟΛΟ1 + ΜΙΣΘ2[Κ] 
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    ΓΡΑΨΕ 'ΠΑΡΑΣΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ', ΣΥΝΟΛΟ1
    ΓΡΑΨΕ 'ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ', ΣΥΝΟΛΟ2
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ Α
Α1. Να απαντήσετε με Σ (Σωστό) ή με Λ (Λάθος) για 
κάθε μία από τις παρακάτω προτά-σεις.
1.  Η διαδικασία με την οποία ένα αντικείμενο αποκτά 
χαρακτηριστικά από άλλο α-ντικείμενο ονομάζεται 
πολυμορφισμός.
2.  Στον έλεγχο «μαύρο κουτί» τα σενάρια ελέγχου βα-
σίζονται στον κώδικα του προ-γράμματος.
3.  Σε μία λίστα δεν υπάρχει η δυνατότητα τυχαίας 
πρόσβασης σε οποιοδήποτε κόμ-βο.
4.  Ο συντάκτης παράγει το αντικείμενο πρόγραμμα.
5.  Σε ένα πρόγραμμα το τμήμα δήλωσης μεταβλητών 
δεν είναι υποχρεωτικό.

Μονάδες 10
Α2.     
1.  Να δώσετε τον ορισμό της απλά συνδεδεμένης 
λίστας. 
2.   Σε ένα αντικειμενοστραφή περιβάλλον τι ονομά-
ζουμε ιδιότητες και τι μεθόδους ενός αντικειμένου.
3.  Να αναφέρετε επιγραμματικά τα μειονεκτήματα 
των στατικών δομών δεδομέ-νων.

Μονάδες 12
Α3. Να μετατρέψετε το παρακάτω τμήμα προγράμ-
ματος ώστε να χρησιμοποιεί αποκλει-στικά και μόνο 
την δομή επανάληψης ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ …ΜΕ-
ΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ.
     ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 50
          ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 50 ΜΕΧΡΙ Ι ΜΕ_ΒΗΜΑ -1
               ΑΝ Π[Κ] > Π[Κ-1] ΤΟΤΕ
                    ΠΡΟΣ <- Π[Κ]
                    Π[Κ] <- Π[Κ-1]

                    Π[Κ-1] <- ΠΡΟΣ
               ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
          ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΝΑΛΗΨΗΣ

Μονάδες 8
Α4. Να γράψετε τμήμα προγράμματος το οποίο υλο-
ποιεί τη λειτουργία της ώθησης ενός στοιχείου στη 
στοίβα Α[10]

Μονάδες 5
Α5. Να γράψετε τμήμα προγράμματος το οποίο υλο-
ποιεί τη λειτουργία της απώθησης στοιχείου από τη 
στοίβα Α[10]

Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Β
Β1. Να γράψετε κατάλληλο υποπρόγραμμα το οποίο 
θα δέχεται 3 πραγματικούς αριθ-μούς και θα επιστρέ-
φει την τιμή ΑΛΗΘΗΣ αν οι αριθμοί αποτελούν πλευρές 
τριγώνου ή την τιμή ΨΕΥΔΗΣ σε αντίθετη περίπτωση. 
Για να είναι 3 αριθμοί πλευρές τριγώνου θα πρέπει το 
άθροισμα των δύο μικρότερων να είναι μεγαλύτερο 
από τον μεγαλύτερο αριθ-μό.

Μονάδες 10
Β2. Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος σε φυσική γλώσ-
σα κατά βήματα:
Βήμα 1. Διάβασε χ,ψ
Βήμα 2. ζ <- ψ
Βήμα 3. Αν ζ = 0 τότε πήγαινε στο Βήμα 8
Βήμα 4. ζ <- ακέραιο υπόλοιπο χ δια ψ
Βήμα 5. χ <- ψ
Βήμα 6. ψ <- ζ
Βήμα 7. Πήγαινε στο Βήμα 3
Βήμα 8. Εμφάνισε χ

Να μετατρέψετε τον παραπάνω αλγόριθμο σε πρό-
γραμμα ΓΛΏΣΣΑΣ.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Γ
Σε ένα θερμοκήπιο που παράγει άνθη γίνεται κατα-
γραφή των παραγγελιών. Το θερμο-κήπιο παράγει δυο 
ειδών άνθη, γαρδένιες και ορχιδέες. Για κάθε πελάτη 
γίνεται κατα-γραφή της επωνυμίας του καθώς και το 
πλήθος των λουλουδιών που θέλει να αγοράσει από 
κάθε είδος ξεχωριστά. 
Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΏΣΣΑ το οποίο 
Γ1. Να περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων.

Μονάδες 2
Γ2. Θα διαβάζει την τιμή πώλησης κάθε είδους ξε-
χωριστά.

Μονάδες 2
Γ3. Για μία ημέρα εργασίας του θερμοκηπίου θα διαβά-
ζει την επωνυμία του πελάτη και τον αριθμό των λου-
λουδιών που παρήγγειλε από κάθε λουλούδι.

Μονάδες 3
Γ4. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το κόστος κάθε 
παραγγελίας λουλουδιών καθώς και το συνολικό κό-
στος της παραγγελίας.

Μονάδες 3
Γ5. Θα ρωτά τον χρήστη αν έχει άλλον πελάτη και αν 
η απάντηση είναι ΝΑΙ τότε η διαδι-κασία θα επανα-
λαμβάνεται, σε αντίθετη περίπτωση θα τερματίζεται 
η επανάληψη. 

Μονάδες 4
Γ6. Μετά το τέλος της επανάληψης το πρόγραμμα 
θα εμφανίζει:
1.   Τις συνολικές εισπράξεις ανά είδος λουλουδιών 
όλων των παραγγελιών της ημέ-ρας.
2.   Την επωνυμία του πελάτη με τη μέγιστη παραγ-
γελία σε ορχιδέες.
3.   Τη μέγιστη ποσότητα σε γαρδένιες που παραγγέλ-
θηκε και το πλήθος των παραγ-γελιών με ποσότητα 
ίση με την μέγιστη. Αν η παραγγελία είναι μοναδική να 
εμ-φανίζει κατάλληλο μήνυμα.

Μονάδες 6
ΘΕΜΑ Δ
Μια εταιρεία διαθέτει σε μία πόλη δυο καταστήματα. 
Το πρώτο κατάστημα απασχολεί 35 υπαλλήλους ενώ 
το δεύτερο 42. Απ’ αυτούς οι 15 είναι διευθυντικά στε-
λέχη με μισθούς από 2000 – 3000€, ενώ οι υπόλοιποι 
είναι απλοί εργαζόμενοι με μισθούς μέχρι 1000€. Η 
εταιρεία, λόγω της οικονομικής κρίσης, αποφάσισε να 
κλείσει το ένα από τα δύο κατα-στήματα. Για το σκο-
πό, αυτό αποφάσισε να κρατήσει 10 διευθυντικά στε-
λέχη με μισθό πάνω από 2000€ και 20 υπαλλήλους 
με μισθό μέχρι 1000€ επιλέγοντας αυτούς που έχουν 
μικρότερο μισθό ανά κατηγορία.
Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΏΣΣΑ το οποίο: 
Δ1. Θα περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.
Μονάδες 2
Δ2. Θα διαβάζει για κάθε κατάστημα δύο πίνακες:
i. Ο πρώτος πίνακας θα περιέχει τα ονόματα των ερ-
γαζομένων 
ii. Ο δεύτερος θα περιέχει τους μισθούς των εργαζο-
μένων κατά αύξουσα σειρά.

Μονάδες 2
Δ3. Σε δύο νέους πίνακες 30 θέσεων θα αντιγράφει 
τα ονόματα και τους μισθούς των ερ-γαζομένων που 
θα κρατήσει η εταιρεία μετά την κατάργηση του ενός 
καταστήματος. Η επιλογή θα γίνει με βάση τη διαδι-
κασία που δόθηκε παραπάνω. Η επιλογή θα γίνει και 
από τα δύο καταστήματα.

Μονάδες 10
Δ4. Θα εμφανίζει τους πίνακες με τα στοιχεία των ερ-
γαζομένων που δεν θα απολυθούν.

Μονάδες 2
Δ5. Θα εμφανίζει το μισθολογικό κόστος που έχει η 
εταιρεία στην παρούσα κατάσταση καθώς και το νέο 
κόστος μετά τη συγχώνευση.

Μονάδες 4

Απαντήσεις

Προτεινόμενα Θέματα  /  Από το Φροντιστήριο «Εξέλιξη»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
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Το Πραγματικό Επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης 

Το επίκαιρο μήνυμα της Ημέρας της Ευρώπης στην σκιά της Ρώσικης εισβολής

«Ο πόλεμος είναι η πιο σκοτεινή αχρειότητα 
για την οποία είναι ικανή η ανθρώπινη φύση” 
Erasmus (1466 – 1536 μ.Χ.)"

Η φράση αυτή έρχεται συνειρμικά στο 
νου βλέποντας τις φρικαλεότητες 
της Ρώσικης εισβολής στην Ουκρα-
νία, υπενθυμίζοντας με τον πλέον 
τραγικό τρόπο ότι ακόμη και στην 

Ευρώπη του 21ου αιώνα, οι πόλεμοι δεν συν-
θέτουν μια μακρινή, θλιβερή ανάμνηση από το 
«σκοτεινό» της παρελθόν αλλά εξακολουθούν 
να αποτελούν μια απειλητική πραγματικότητα.

 
 Τα αίτια των διακρατικών 
συγκρούσεων

Για πολλούς ιστορικούς, η ιστορία του αν-
θρώπινου γένους είναι ένας συνεχής πόλε-
μος που διακόπτεται από μικρά διαλείμματα 
ειρήνης. 

Οι συγκρούσεις ήταν πάντοτε απότοκο των 
πιέσεων και των περιορισμών που θέτει η γε-
ωγραφία, όπως αναλύει πολύ περιγραφικά ο 
T. Marshal καθώς και του κυρίαρχου ιστορικά 
μοντέλου οργάνωσης των διακρατικών σχέσε-
ων, το οποίο έχει τις ρίζες του στην ρεαλιστική 
θεώρηση, όπου, σύμφωνα με αυτή, η διεθνής 
σκηνή αντιλαμβάνεται ως μία «αρένα αντιπα-
ράθεσης» μεταξύ των κρατών υπό το διαρκή 
φόβο της συγκριτικής επιδείνωσης της θέσης 
τους στην διεθνή ιεραρχία. Κατά τον J.L. Harper, 
η «χομπσιανή» αντίληψη των αντιπάλων μερών 
να υποθέτουν την χειρότερη εκδοχή για τον 
άλλο (ή αλλιώς η αναγωγή σε επίπεδο κρά-
τους της φράσης “Homo homini lupus”) και να 
αναζητούν την ασφάλεια μέσω της εδαφικής 
επέκτασης ή της εδραίωσης σφαιρών επιρρο-
ής, οδηγεί αναπόφευκτα σε συγκρουσιακές 
μορφές συμπεριφοράς αντί της επιλογής μιας 
οποιαδήποτε μορφής συνεργασίας.

Η αντίληψη αυτή κυριάρχησε ανά τους αι-
ώνες στην Γηραιά Ήπειρο καθιστώντας τις πο-
λεμικές συγκρούσεις μια κανονικότητα. Όπως 
σημειώνει ο Fagan, ολόκληρη η ευρωπαϊκή 
ιστορία, από τις απαρχές της μέχρι τους δύο 
Παγκόσμιους Πολέμους, “όλα είχαν ένα κοινό 
συγκρουσιακό χαρακτηριστικό: τους γεωπο-
λιτικούς πολέμους”. Αυτές οι συνεχείς εντά-
σεις, εδαφικές διενέξεις και πόλεμοι, είχαν ως 
αποτέλεσμα μια συνεχώς διαιρεμένη Ευρώπη, 
η οποία συνοδευόταν από μία πάγια αίσθηση 
ότι αυτή η αντιπαλότητα και δυσπιστία θα κα-
θόριζε τις διακρατικές σχέσεις στο διηνεκές. 

Η Διακήρυξη του Schuman και το 
διακύβευμα της ειρήνης

Την φαινομενική αυτή νομοτέλεια ήρθε να 
ανατρέψει η υλοποίηση ενός εξαιρετικά φιλό-
δοξου project που ο Parker ονόμασε «εναλ-
λακτική γεωπολιτική διαδικασία», η οποία 
στηρίχθηκε στην σφυρηλάτηση σχέσεων αλ-
ληλεξάρτησης και συνεργασίας, με απώτερο 
σκοπό την εδραίωση της ειρηνικής συνύπαρξης.

Η αρχή έγινε με την εμπνευσμένη Διακή-

ρυξη του R. Schuman στις 9 Μαΐου 
του 1950 (ημέρα που καθιερώθηκε 
ως η «Ημέρα της Ευρώπης»), σε 
μια περίοδο που τα ευρωπαϊκά 
κράτη προσπαθούσαν ακόμη 
να συνέλθουν από τα τραύ-
ματα που άφησε πίσω του ο 
καταστροφικός Β’ Παγκόσμιος 
Πόλεμος. Κεντρικό σημείο της 
ομιλίας του αποτέλεσε η ανα-
γκαιότητα εξασφάλισης της μα-
κροχρόνιας ειρήνης και της εξάλει-
ψης των αιτιών που οδηγούσαν σε 
συγκρούσεις μέσα από την οικοδό-
μηση μιας «de facto αλληλεγ-
γύης», η οποία θα καθίστατο 
δυνατή μόνο εάν οι πολιτικές 
κάθε χώρας λαμβάνουν υπόψη 
τους όχι μόνο τις ανάγκες των ιδίων αλλά και 
εκείνες των υπολοίπων.

 Πράγματι, ο σχεδιασμός της νέας αρχιτεκτο-
νικής στην Ευρώπη που οραματίστηκε ο Jean 
Monnet (αρχής γενομένης από την Ευρωπαϊ-
κή Κοινότητα Άνθρακα – Χάλυβα, τον Απρίλιο 
του 1951), με την από κοινού διαχείριση βα-
σικών οικονομικών πόρων αντανακλούσε μια 
κεντρική στόχευση: να καταστεί οποιαδήποτε 
προοπτική πολέμου οικονομικά ασύμφορη και 
πρακτικά αδύνατη, κατά τρόπο ώστε “ζητήματα 
που στο παρελθόν δίχασαν κατά τραγικό τρό-
πο την Γηραιά Ήπειρο, τώρα θα αποτελούσαν 
σταθερό λόγο συνεργασίας”. 

Και κάπως έτσι, ένα όνειρο έλαβε σάρκα 
και οστά. “Ένα όνειρο που γεννήθηκε από μια 
τραγωδία”. 

Σε αυτό, καταλυτικό παράγοντα αποτέλεσε 
η δημιουργία θεσμών και πολιτικών που, μα-
ζί με την μεταφορά ισχύος από τα κράτη στο 
υπερεθνικό επίπεδο, ενίσχυσαν την αλληλεξάρ-
τηση μεταξύ τους, ενθαρρύνοντας την συνερ-
γασία και τον διάλογο, μέσα απαραίτητα για 
την καταπολέμηση του τοξικού εθνικισμού που 
επί αιώνες δίχαζε τους λαούς της Ευρώπης. 

Τι πέτυχε τελικά το 
Ευρωπαϊκό Εγχείρημα;

Στα 70 χρόνια της ενοποι-
ητικής διαδικασίας, η Ε.Ε. κα-
τόρθωσε να εντάξει τα άλ-
λοτε αντικρουόμενα μέρη σε 
ένα πλαίσιο ειρηνικής συνύ-
παρξης και συνεργασίας, επί-

τευγμα το οποίο έμοιαζε, με τα 
δεδομένα εκείνης της εποχής, 

εξαιρετικά αμφίβολο. Πράγματι, 
όπως επισημάνουν οι Newman και 

Paasi, χρειάστηκαν δεκαετίες αυξημέ-
νης οικονομικής αλληλεπίδρασης 
και αντίληψης των κοινών συμ-
φερόντων ώστε να επέλθει η ση-
μερινή πολιτική επαναπροσέγγιση 

μεταξύ των κρατών μελών μετά από αιώνες 
αντιπαλοτήτων. 

Η επιτυχία οφείλεται στο ότι το ευρωπαϊ-
κό οικοδόμημα προχώρησε πέραν μιας απλής 
μορφής διακρατικής οικονομικής συνεργασί-
ας, αλλά μιας πολιτικής ένωσης. Όπως επιση-
μαίνει ο καθηγητής Στούμπος “οι ενεργειακές 
και εμπορικές συναλλαγές ενώνουν οικονομί-
ες, αλλά όχι λαούς, πολιτισμούς και ιστορικές 
διαδρομές”, και συνεπώς δεν αποτελούν συν-
θήκη επαρκή για την διασφάλιση της ειρήνης. 

Πράγματι, η Ε.Ε. υιοθέτησε και συνεχίζει να 
υιοθετεί πολιτικές και διαδικασίες πρωτόγνω-
ρες για τα δεδομένα ενός διακρατικού οργανι-
σμού. Μαζί με τις πολιτικές στο πεδίο της οικο-
νομίας, εξαρχής ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην 
σφυρηλάτηση δεσμών μεταξύ κυβερνήσεων 
και λαών μέσω της δημιουργίας θεσμών άμε-
σης εκπροσώπησης των ευρωπαίων πολιτών 
(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), των πολιτικών συ-
νοχής (μέσω των διαρθρωτικών ταμείων) και 
των καναλιών επικοινωνίας και του διαλόγου 
μεταξύ τους, μέσα από ευρύτερες συμμετοχι-
κές διεργασίες (όπως η τρέχουσα Διάσκεψη για 
το Μέλλον της Ευρώπης), παράλληλα με την 

κατοχύρωση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών 
όπως η φιλελεύθερη δημοκρατία και το κρά-
τος δικαίου, η κοινωνική δικαιοσύνη και η κοινή 
πολιτισμική κληρονομιά, στοιχεία που ενισχύουν 
το αίσθημα του «ανήκειν» σε ένα σχηματισμό 
που υπερβαίνει τα στενά όρια του κράτους.

Παράλληλα, στο πεδίο των διεθνών σχέ-
σεων, προώθησε μια πετυχημένη διαρθρωτι-
κή εξωτερική πολιτική απέναντι στις χώρες της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (η οποία 
βασίστηκε στον εκδημοκρατισμό και το κράτος 
δικαίου και την ανάπτυξη της οικονομίας στη 
βάση μιας διευρυμένης παραγωγικής βάσης), 
με τελική κατάληξη την ένταξη αυτών στους 
κόλπους της, μέσα από τα διαδοχικά κύματα 
διεύρυνσης.

Παρά τις δομικές της ατέλειες και τις αλλε-
πάλληλες κρίσεις που κλήθηκε να αντιμετωπί-
σει (συχνά όχι με επιτυχία), σε τελική ανάλυση, 
αυτό που κατόρθωσε η Ε.Ε. ως μοντέλο περι-
φερειακής οργάνωσης ήταν να πετύχει την οι-
κοδόμηση ενός χώρου ασφάλειας και ευημε-
ρίας, αποτελώντας το πιο πετυχημένο μοντέλο 
πολιτικής οργάνωσης στην ιστορία. Και αυτό 
δεν τίθεται προς αμφισβήτηση ούτε θα πρέπει 
να θεωρείται δεδομένο. 

Τα σύγχρονα γεωπολιτικά διλήμματα 
για ένα πιο ασφαλή κόσμο     

Η απάντηση στην Ρώσικη εισβολή μέσα 
από την επανεργοποίηση του αναχρονιστικού 
Ν.Α.Τ.Ο. (καθότι η ιστορία δείχνει ότι λειτουρ-
γεί μάλλον ως αιτία πρόκλησης συγκρούσεων 
παρά ως παράγοντας σταθερότητας), ακολου-
θούμενη από μία κούρσα εξοπλισμών, δείχνει 
δυστυχώς μια τάση διολίσθησης σε μια αδιέ-
ξοδη λογική μιας κυνικής, αυτοκαταστροφικής, 
Realpolitik, όπως συνοψίζεται στην άποψη του 
Mark Geert ότι “ο καιρός των συμβιβασμών 
και της ήπιας ισχύος έχει περάσει. Τώρα είναι 
η ώρα για τη σκληρή ισχύ και συγκρούσεις”.  

Ώστόσο, αυτή η αδιέξοδη αντίληψη, όσο δι-
καιολογημένη και αν φαίνεται στην παρούσα 
συγκυρία, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
αποτελέσει εγγύηση διασφάλισης της ειρήνης 
μακροπρόθεσμα.   

Αντίθετα, η αντιμετώπιση του «Ρωσικού ζη-
τήματος» της μετά-Putin εποχής, επιβάλλει 
εμπνευσμένες πολιτικές παρόμοιες με αυτές 
που ακολουθήθηκαν μεταπολεμικά (επανέ-
νταξη της Γερμανίας στο διεθνές σύστημα, η 
Ostpolitik του W. Brandt), έτσι ώστε να εκπλη-
ρωθεί μια παλιά προτροπή του τ. Συμβούλου 
Εθνικής Ασφάλειας των Η.Π.Α., Z. Brzezinski 
για την επιβίβαση αυτής ως ένα δημοκρατικό, 
μετα-ιμπεριαλιστικό κράτος στην διατλαντι-
κή κοινότητα, προτροπή που αγνοήθηκε κατά 
εγκληματικό τρόπο από την τότε αμερικάνικη 
πολιτική ηγεσία. 

Ερχόμενοι στο σήμερα, σε ένα συνεχώς 
ασταθές διεθνές περιβάλλον που προκαλεί η 
επιστροφή στην παραδοσιακή γεωπολιτική των 
εντάσεων, η οποία θα συνεχίζει να τροφοδο-
τείται από τις πιέσεις που επιφέρει η κλιματική 
αλλαγή και η εξάντληση των πλουτοπαραγω-
γικών πόρων, η απάντηση θα πρέπει να ένα πιο 
μακρόπνοο όραμα για μια νέα διεθνή αρχιτε-
κτονική με ισχυρούς θεσμούς, που θα εγκιβω-
τίζουν τα εθνικά συμφέροντα σε συμφωνίες 
και συνθήκες, θα προωθούν την συνεργασία 
και θα διευθετούν τον ανταγωνισμό, αλλά και 
θα δημιουργούν θεσμικά αντίβαρα απέναντι σε 
συμπεριφορές «ελεύθερου αναβάτη», στοιχεία 
που μόνο το Ευρωπαϊκό μοντέλο (μεταξύ όλων 
των άλλων διεθνών ή περιφερειακών σχημα-
τισμών) διαθέτει.   

Το δίλημμα συνεπώς είναι ένα και είναι 
απλό: είτε θα κινητοποιήσουν ευρύτερες δι-
εργασίες ενοποίησης σε διεθνές επίπεδο για 
την συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσε-
ων του αύριο, είτε η ιστορία θα επαναληφθεί 
με ακόμη πιο τραγικό τρόπο..    

ΤΟΥ ΟΡΕΣΤΗ 
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Η  Διακήρυξη Schuman στις 9 Μαΐου 1950 (Ⓒconsilium.europa.eu) 

Τα συντρίμμια της Αγγλικής πόλης Coventry 
από τον μεγάλης κλίμακας βομβαρδισμό των 
Ναζί (@Taylor, Lt. / Imperial War Museums)

Ένας μοναχικός ποδηλάτης περιπλανιέται στα ερείπια της 
Μαριούπολης (@brusselstimes.com) 
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 SUDUKU

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας τύπος πάνω σε ένα αερόστατο αντι-

λαμβάνεται κάποια στιγμή ότι χάθηκε. Αρχίζει 

λοιπόν να κατεβάζει το αερόστατο προς την 

γη όπου συναντάει μια γυναίκα.

Με συγχωρείτε, λέει στην γυναίκα, μπορείτε 

να με βοηθήσετε; Υποσχέθηκα σε ένα φίλο ότι 

θα πάω να τον συναντήσω πριν από μια ώρα 

αλλά δεν ξέρω πού βρίσκομαι

Η γυναίκα από κάτω του απαντά:

«Βρίσκεστε πάνω σε ένα αερόστατο σε ύψος 

30 ποδών από το έδαφος μεταξύ του 40 και 

41 παραλλήλου και 59 και 60 ανατολικού με-

σημβρινού».

«Μα εσείς πρέπει να είστε τεχνικός» λέει ο 

άνδρας από το αερόστατο.

«Ναι είναι αλήθεια» απαντάει η γυναίκα «αλ-

λά εσείς πως το ξέρετε»;

«Είναι απλό» απαντάει ο άνδρας «ότι μου 

είπατε είναι τεχνικά σωστό, αλλά εγώ δεν έχω 

ιδέα τι να κάνω με αυτές τις πληροφορίες που 

μου δώσατε και το γεγονός είναι ότι έχω χα-

θεί. Πρέπει να πω ότι μέχρι τώρα δεν με βοη-

θήσατε καθόλου»

Η γυναίκα τότε του λέει:

«Εσείς πρέπει να είστε ένας διευθυντής»

«Ναι είναι αλήθεια» απαντάει αυτός «αλλά 

εσείς πως το ξέρετε»;

«Είναι απλό» απαντάει αυτή «εσείς δεν ξέ-

ρετε που είστε και που πάτε και ανεβήκατε εκεί 

πάνω χάρη σε μια ποσότητα αέρα κοπανιστού. 

Υποσχεθήκατε κάτι για το οποίο δεν είχατε ιδέα 

πως να το τηρήσετε και περιμένετε από τον 

κόσμο που σας περιβάλλει να είναι σε θέση 

να λύσει τα προβλήματά σας. Και το γεγονός 

είναι ότι εσείς βρίσκεστε στο ίδιο σημείο που 

βρισκόσασταν πριν συναντηθούμε αλλά τώρα 

για κάποιο λόγο γι’ αυτό φταίω εγώ»

Οριζόντια
1. Ενωμένα φρύδια — Κιτρίνισμα από 
φόβο.
2. Γίδα, κατσίκα — Απόστολος…: συνθέτης.
3. Αθόρυβη… νίκη — Δαιμόνια που… εισά-
γονται — Ντάριλ…: Αμερικανίδα ηθοποιός.
4. "Πέφτουν" στις εκπτώσεις — Βαρετοί 
μας την… προκαλούν — Μέσα στη… λίρα.
5. Δεν είναι ο… καβγατζής — Ντόναλντ…: 
ήρωας του Ντίσνεϊ.
6. Ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο (αρχικά) 
— Ομάδα εγκάθετων — Άγγλου… αγάπη.
7. Τη φορούν νοικοκυρές — Πολεμικό 
όχημα.
8. Πλαίσιο, περιθώριο (ξ.λ.) — Το μικρό-
τερο παιδί σε μια οικογένεια.
9. Μέσα στη μόδα (ξ.λ.) — Το όνομα του 
ηθοποιού Ρέινολντς — Μυθικός Ινδός 
ήρωας.
10. Πάντα υπάρχει κάποια για να συμ-
βεί κάτι — Ήταν στην καταγωγή ο Ακίρα 
Κουροσάβα.
11. Αντρικό ένδυμα — Βουνό της Κορ-
σικής.
12. Κι όμως, μολονότι — Φιλέλληνας φα-
ραώ.

Κάθετα
1. Έχει το χρώμα της στάχτης (ξ.λ.) — Υπο-
χωρώ.
2. … Ρουρκ: ηθοποιός — Εξαιρετικά περι-
ορισμένες.
3. Λίγα από τα… λίγα — Προτρέπει να… ξε-
κινήσεις — Συντομογραφία εκρηκτικής ύλης.
4. "Σπάει" κωδικούς ηλεκτρονικών υπολογι-
στών — Ύφασμα υφασμένο με δύο κλωστές.
5. Ρουμάνος συγγραφέας — Ανήλικος άν-
θρωπος (αρχ.).
6. … Μπούα: παλιός, Ουγκαντέζος δρομέας 
— Πόλη της Πολωνίας — Αρχή… κολακείας.
7. Την "κρατάμε" στο μακροβούτι — Το μαλλί 
των προβάτων.
8. Κου Κλουξ…: ρατσιστική οργάνωση — Εί-
δος μουσικής σύνθεσης.
9. Συνεχόμενα στο… πεδίο — Λίμνη της Φι-
λανδίας — Αντιδικτατορικά αρχικά.
10. Νόστιμα λουκούμια — Λέγεται η Κοντού.
11. Σκοτώνεται… αναίμακτα — Επώνυμο 
αγωνιστών του 1821.
12. Σωλήνας υδραντλίας — Είδος γιαπωνέ-
ζικης πορσελάνης.
13. Έγραψε τον "Πατάτα" — Άγριο βόδι.

ΑΔΑ: 6ΣΔΗΏ15-ΑΨ6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                     
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
ΑΡ.ΠΡΏΤ.: 3251/20-04-2022

ΕΡΓΟ: «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»
CPV: 71351910, 90712100, 71410000
Α.Α. Συστήματος Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 188815            

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
1. Ο ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δη-

μοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟ-
ΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 1.056.945,43 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (1.310.612,33 με 
Φ.Π.Α. 24%). Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες : α) κατηγορία 01 (Χωροταξικές Μελέτες), με 
προϋπολογισμό 356.642,55€ β) κατηγορία 02 (Πολεοδομικές Μελέτες) με προϋπολογισμό 356.642,55€ γ) κατη-
γορία 20  (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές) με προϋπολογισμό 171.626,38€, 
δ) κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) με προϋπολογισμό 30.574,50€, ε) κατηγορία 16 (Τοπογραφικές 
Μελέτες) με προϋπολογισμό 1.798,50€, στ) κατηγορία 13 (Υδραυλικές Μελέτες) με προϋπολογισμό 1.798,50€.

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς 
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.soufli.gr).      

3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο πρότυπο τεύχος διακηρύξεων της ΕΑΑΔΗΣΥ, 
για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

4.Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2554 350123, FAX επικοινωνίας 2554 350113, αρμόδιος υπάλληλος κ. Γου-
ρίδης Αθανάσιος.

5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ώς ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 10-06-2022, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.. 

Ώς ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 17-06-2022, ημέρα Πα-
ρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.. 

6. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βά-
σει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 
εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας και που είναι εγκατε-
στημένα σε:

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

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προ-
σαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

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

8. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, 
κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρ-
χεται στο ποσό των 21.138,91 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέ-
ρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13.6 της αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι 
10-07-2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

9. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας Ε.Ε. είναι η 
20-04-2022. 

10. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ για το ποσό των 1.310.612,33 με 
Φ.Π.Α. 24%.

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το την Αναθέτουσα Αρχή δηλαδή την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Σουφλίου.

12. Προθεσμία εκτέλεσης: Είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού 
αντικειμένου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες.

Σουφλί, 20/04/2022
Ο Δήμαρχος Σουφλίου

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Σε ένα εστιατόριο μπαίνει ένας τύπος και κάθεται.
Έρχεται ο σερβιτόρος.
– Τι θα πάρετε;
– Ένα κοτόπουλο Γαλλίας, λέει ο τύπος.
Πηγαίνει ο σερβιτόρος στον μάγειρο.
– Ένας τύπος μου ζήτησε κοτόπουλο Γαλλίας…
– Ε, καλά πήγαινε του αυτό! Σιγά μην καταλάβει 

ότι είναι από την Καλαμάτα…
Φέρνει το κοτόπουλο ο σερβιτόρος.
Το κοιτάζει καλά ο τύπος, το μυρίζει, και γυρίζει 

έξαλλος στον σερβιτόρο.
– Μα καλά!! Δεν σου είπα Γαλλίας; Αυτό εδώ 

είναι καλαματιανό!! Φέρε μου ένα Ιταλίας, για να 
μην γίνει χαμός εδώ…

– Μάλιστα, λέει ο σερβιτόρος.
Ένας μεθυσμένος από το μπαρ, παρακολουθεί 

όλη την φάση έκπληκτος.
Αφού έχουν φέρει λοιπόν πεντέξι φορές λάθος 

κοτόπουλα, και ο τύπος τους έχει ανακαλύψει, ση-
κώνεται ο μεθυσμένος από το μπαρ, και πλησιάζει.

Πλησιάζει λοιπόν τον τύπο, ενώ μόλις και τον 
βλέπει από την σούρα του, τον χτυπά στην πλάτη, 
και του λέει:

– Ρε φίλε, δεν με μυρίζεις και μένα; Ξέχασα 
που μένω.....

* * * * * *

Ο μπαμπάς καρχαρίας εκπαιδεύει τον νεαρό καρ-
χαρία για το πως να κάνει επίθεση σε έναν άνθρωπο.

-Λοιπόν μικρέ μου όταν βλέπουμε τον άνθρω-
πο, απομακρυνόμαστε, σηκώνουμε πτερύγιο, πάμε 
αργά προς τα πάνω του, κάνουμε 2 περιστροφές 
αριστερόστροφες, απομακρυνόμαστε.

Επιστρέφουμε για άλλες 2 δεξιόστροφες, απο-
μακρυνόμαστε και κάνουμε επίθεση. Το καταλαβες;

-Εεε, ναι, τον βλέπουμε, σηκώνουμε πτερύγιο, 1 
στροφή αριστερά, μια 1 δεξιά και τρώμε!

-Όχι, όχι.. πρόσεχε τα βήματα είναι σημαντικά ! 
Βλέπουμε τον άνθρωπο, απομακρυνόμαστε, ση-
κώνουμε πτερύγιο, πάμε αργά προς τα πάνω του, 
κάνουμε 2 περιστροφές αριστερόστροφες, απο-
μακρυνόμαστε, επιστρέφουμε για άλλες 2 δεξιό-
στροφες, απομακρυνόμαστε και κάνουμε επίθεση. 
Κατάλαβες τώρα;

-Μμμ, ναι, τον βλέπω, σηκώνω πτερύγιο, 2 στρο-
φές γύρω του και τρώμε!

-Όχι όχι!! Προσπάθησε ξανά.
-Τον βλέπω, πλησιάζω αργά, κάνω 2 στροφές 

προς τα δεξιά.. δεν τα θυμάμαι ρε μπαμπά είναι 
πολλά…

-E, τι να σου πω… φάτον χωρίς να έχει αφο-
δεύσει πρώτα! 

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Διακοσμητική αλυσίδα — Μηχανορρά-
φος τον… σκάβει.
2. Μακριά απ' το λιμάνι — Χαρακτηρισμός 
διαλυμάτων.
3. Μυθικός Ινδός ήρωας — Ρενέ…: Γάλλος 
ποιητής — Αθώος, άκακος (μτφ.).
4. Αρχαία… αηδία — Με τις άρες… ανοη-
σίες — Κυλινδρικό μεταλλικό υπόστεγο.
5. Αρχαίο "και" — Αδιάλειπτα — Τζορτζ 
Μπέρναρντ…: μεγάλος Ιρλανδός συγγρα-
φέας.
6. Πολεμική ιαχή — Συγκοινωνιακά αρχι-
κά της Αθήνας.
7. Έχουν κι αυτά… την Κυριακή τους — 
Γαλάζιο, κυανό.
8. Μακριά μονωδία — … Μπερνάρ: παλιά, 
Γαλλίδα ηθοποιός.
9. Τα αρχικά αερογραμμών μας — Ύψιστα 
— Μισή… σάκα.
10. Διπλό… γίνεται παλιός χορός — Αμέ-
σως… μάγκικο — Ο μεγαλύτερος ποταμός 
της Ελβετίας.
11. Λόγια… για ν' αγαπιόμαστε — Τετρα-
κόσια τα δράμια της — … νουάρ: είδος 
κινηματογραφικής ταινίας.
12. Ντόνα…: παλιά, Αμερικανίδα τραγου-
δίστρια — Πτυχή υφάσματος.
13. Ανακαλώ — Ποτάμι της Στερεάς Ελ-
λάδας.

-- Συστατικά --
• 50 γρ. ελαιόλαδο
• Μισή κούπα κρεμμυδάκια, φρέσκα
• 20 γρ. περίπου πιπέρι καγιέν
• 3-5 καλαμάρια, μεγάλα
• Μισή κούπα ρύζι, βρασμένο
• Μισή κούπα κεφαλογραβιέρα, σε κύβους
• 1 πιπεριά Φλώρινας, ψιλοκομμένη
• 30 γρ. περίπου άνηθο
• 2 κ.σ. λεμόνι
• Αλάτι

• Πιπέρι                                

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Πρώτα από όλα, μέσα σ' ένα τηγάνι σοτάρουμε το κρεμ-
μύδι.

• Ψιλοκόβουμε τα καλαμάρια και ρίχνουμε στο τηγάνι 
μόνο τα πλοκάμια και τα πτερύγια.

• Στην συνέχεια, προσθέτουμε τη γραβιέρα, την πιπεριά, 
τον άνηθο, το πιπέρι και σοτάρουμε ελαφρά.

• Σβήνουμε τη φωτιά και ανακατεύουμε τα υλικά με το 
ρύζι, αφού πρώτα το έχουμε βράσει.

• Έπειτα, βάζουμε στα καλαμάρια τη γέμιση. (κόβουμε το 

καλαμάρι ελάχιστα στη μια άκρη, για να έχει αέρα και 
γεμίσει καλά).

• Αλείφουμε τα καλαμάρια με λίγο ελαιόλαδο.
• Τα τοποθετούμε πάνω σε λαδωμένη σχάρα.
• Όταν ψηθούν, τα κόβουμε σε φέτες, τα περιχύνουμε στο 
τέλος με το λαδολέμονο και σερβίρουμε.

• Καλή όρεξη 

                      --Συμβουλές--
• Συνοδεύουμε με σαλάτα της αρεσκείας μας.
• Αντικαθιστούμε τον άνηθο με μαϊντανό.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Καλαμάρια γεμιστά με ρύζι, ο τέλειος μεζές!

Κάθετα
1. Μια πολεμική τέχνη — Καυστικό κάλιο.
2. Διαφέρει από το ζετέ — Διάσημη Ρουμά-
να γεροντολόγος.
3. Εσωτερική διάρθρωση ενός συνόλου 
(μτφ.) — Άριστη ποιότητα δηλώνουν — Το 
κάνουν και αθλητές του μήκους.
4. Αριστερό ιστορικό κόμμα (αρχικά) — Αρά-
δα — Πανεπιστημιακά αρχικά.
5. Αρνείται… ξενικά — Είδος ψαριού — Δύο 
έχει η… απόρριψη.
6. Πρωτεύουσα αραβικής χώρας — Ο αν-
θός, ο αθέρας.
7. Αναδίπλωση υφάσματος — Διπλό… βιά-
ζεται.
8. Ταινία του Βασίλη Βαφέα — Μαθητής 
την… κουβαλά.
9. Γράμματα… ποιότητας — Εξοχικό προά-
στιο της Αττικής — Λίγο… πολύ.
10. Κραυγή… κόρακα — Είναι τα ασβεστω-
μένα σπίτια — Διεθνής όρος αεροπλοΐας.
11. Μικρό ομοίωμα αυτοκινήτου — Τροπι-
κό για… σεφ — "… αριστεύειν": αρχαίο ρητό.
12. Ευφραίνει… "καρδίαν" — Παράτολμη και 
επικίνδυνη ενέργεια (μτφ.).
13. Ήρωας τραγωδίας του Σαίκσπηρ — Πο-
λίτικος… ντολμάς.
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Είναι τεκμηριωμένο πως το 
κάπνισμα σχετίζεται με τα καρ-
διαγγειακά νοσήματα, τις πνευ-
μονοπάθειες και τον καρκίνο, 
όμως οι περισσότεροι αγνοούν 
ότι μπορεί να πλήξει και τα μά-
τια, οδηγώντας τους πάσχοντες 
μέχρι και στην τύφλωση.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως 
μελέτες έχουν δείξει ότι ορισμέ-
να επιβλαβή μόρια που περιέχει 

ο καπνός των τσιγάρων δρουν 
ερεθιστικά στον επιπεφυκότα, τη 
διαφανή μεμβράνη που καλύ-
πτει εξωτερικά τον οφθαλμικό 
βολβό και επιστρώνει εσωτερι-
κά τα βλέφαρα. Πολλά συστατι-
κά του καπνού εξάλλου μπορεί 
να οδηγήσουν σε οξεία συστο-
λή των οφθαλμικών αρτηριών, 
μειώνοντας τη ροή αίματος στο 
μάτι.

Επιπλέον, η νικοτίνη και το 
μονοξείδιο του άνθρακα επι-
ταχύνουν την αθηροσκλήρω-
ση στις οφθαλμικές αρτηρίες 
και επεμβαίνουν στην ισορρο-
πία των λιπιδίων, διεγείροντας 
τη συσσώρευση λιπωδών ιζη-
μάτων στα τοιχώματα των αρ-
τηριών. Ο καπνός των τσιγάρων 
περιέχει επίσης ελεύθερες ρίζες 
οξυγόνου, οι οποίες μπορεί να 
προκαλέσουν οξειδωτικές βλά-
βες στον αμφιβληστροειδή χιτώ-
να των ματιών, καθώς και βα-
ρέα μέταλλα (όπως το κάδμιο, ο 

μόλυβδος και ο χαλκός) τα 
οποία μπορεί να συσ-

σωρευθούν στον 
φυσικό φακό 
τους.

«Ολες αυ-
τές οι επι-
δράσεις, μα-
κροπρόθεσμα 

έχουν σοβαρές 
συνέπειες στην 

υγεία των ματιών» 
προσθέτει ο δρ Κανελ-

λόπουλος, χειρουργός οφθαλ-
μίατρος, καθηγητής Οφθαλμο-
λογίας του Πανεπιστημίου της 
Νέας Υόρκης 

Τα προνόμια 
που θα έχεις 

όταν τον 
επιλέξεις

Ο προσωπικός γιατρός μπαίνει στη ζωή των Ελ-
λήνων τον Ιούλιο. Σύμφωνα με το σχετικό νομοσχέ-
διο του υπουργείου Υγείας , οι ενήλικοι πολίτες θα 
έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν, από μία μεγάλη 
λίστα γιατρών του συστήματος υγείας, τον προσω-
πικό τους γιατρό.

Για να έχει ο κάθε πολίτης τον προσωπικό του για-
τρό θα πρέπει πρώτα εγγραφεί μέσω ειδικής πλατ-
φόρμας. Στη συνέχεια θα έχει δωρεάν τις υπηρεσίες 
του όταν τον χρειάζεται.

Στόχος είναι να εξασφαλιστεί ο μεγαλύτερος δυ-
νατός αριθμός εγγεγραμμένων πολιτών μέχρι το τέ-
λος του έτους και γι΄αυτό θα δοθούν σημαντικά κί-
νητρα στον πληθυσμό – όπως και στους γιατρούς για 
να ενταχθούν στο δίκτυο των προσωπικών γιατρών. 

Δείτε όλες τις αλλαγές μέσα από ερωταπαντήσεις.
Ο προσωπικός γιατρός μπορεί να είναι α) γιατρός 

Κέντρου Υγείας, Τοπικής Μονάδας Υγείας (Το.Μ.Υ.) ή 
άλλης δημόσιας δομής ΠΦΥ, β) οικογενειακός γιατρός 
που παρέχει ήδη τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο λει-
τουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας όπως προβλέ-
πει ο νόμος 4461/2017, γ) γιατρός συμβεβλημένος 
με τον ΕΟΠΥΥ, καθώς και ιδιώτης γιατρός.

Από τον Ιούλιο όσοι επιλέξουν τον προσωπικό τους 
γιατρό, θα απευθύνονται και σε αυτόν.

Από αυτόν δηλαδή θα παίρνουν οδηγίες και σε 
επίπεδο πρόληψης, κατεύθυνση για ιατρικό ζήτημα, 
συνταγογράφηση, παραπεμπτικό για εξετάσεις ή για 
νοσηλεία όταν υπάρχει ανάγκη. Και όλες οι υπηρεσί-
ες θα είναι δωρεάν για τους πολίτες.

Έρχεται στη ζωή μας ο Οικογενειακός γιατρός

Ένα διάλειμμα 
μόνο μίας εβδομάδας 

από τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης βελτιώνει την 

ψυχική υγεία των 
χρηστών

Οι άνθρωποι που σταματούν να 
χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (social media) ακόμη και 
για μόνο μία εβδομάδα εμφανίζουν 
σημαντική βελτίωση στη διάθεση και 
την ψυχική υγεία τους, π.χ. στο άγ-
χος και την κατάθλιψή τους, όπως 
δείχνει μία νέα βρετανική επιστημο-
νική μελέτη.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου 
του Μπαθ, με επικεφαλής τον δρα 
Τζεφ Λάμπερτ του Τμήματος Υγείας, 
οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημο-
σίευση στο περιοδικό κυβερνο-ψυ-
χολογίας, συμπεριφοράς και κοινω-
νικής δικτύωσης «Cyberpsychology, 
Behaviour and Social Networking», 
μελέτησαν 154 ανθρώπους από 18 
έως 72 ετών που ήταν καθημερινοί 
χρήστες των μέσων κοινωνικής δι-

κτύωσης.
Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυ-

χαία σε δύο ομάδες: Η μία συνέχισε 
κανονικά τη χρήση των social media 
(Facebook, Instagram, Twitter, 
TikTok) σε καθημερινή βάση, ενώ η 
δεύτερη σταμάτησε για μία εβδομάδα 
(«απελευθερώνοντας» έτσι κατά μέσο 
όρο οκτώ έως εννέα ώρες την εβδο-
μάδα). Η ψυχική υγεία των ατόμων 
αξιολογήθηκε τόσο στην αρχή όσο 
και στο τέλος της μελέτης.

Διαπιστώθηκε ότι μία εβδομάδα 
«αποχής» από τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης ήταν αρκετή για να βελ-
τιωθεί η γενική αίσθηση ψυχικής ευ-
εξίας και να μειωθούν ειδικότερα τα 
συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης.

Ο Λάμπερτ επεσήμανε ότι «η χρήση 
των social media είναι τόσο γενικευ-

μένη που πολλοί από εμάς το κάνουμε 
χωρίς να σκεφτόμαστε, από τη στιγ-
μή που ξυπνάμε μέχρι που κλείνουμε 
τα μάτια μας το βράδυ. Γνωρίζουμε 
ότι, λόγω αυτής της τεράστιας χρή-
σης των social media, έχουν εκφρα-
στεί αυξανόμενες ανησυχίες για τις 
επιπτώσεις στην ψυχική υγεία.

Η μελέτη μας έδειξε ότι 
πολλοί συμμετέχοντες 
ανέφεραν οφέλη από 
την εβδομαδιαία δια-
κοπή των social media, 
εμφανίζοντας βελτιωμέ-
νη διάθεση και λιγότερο 
άγχος γενικά, πράγμα που 
σημαίνει ότι ακόμη κι ένα σύ-
ντομο διάλειμμα μπορεί να έχει 
θετική επίπτωση».

Μια εβδομάδα αποχής από τα social 
media βελτιώνει την ψυχική υγεία

Εδώ και περίπου μία βδομάδα 
έχουν καταργηθεί τα πιστοποιη-
τικά εμβολιασμού. Με αυτό τον 
τρόπο έχει επιστρέψει η «ελευθε-
ρία» των ανεμβολίαστων εργαζό-
μενων ωστόσο, αυτή θα είναι με 
ημερομηνία λήξης.

Όπως είπε ο υπουργός Υγείας 
Θάνος Πλεύρης κατά την ανα-
κοίνωση του τέλους των μέτρων, 
ανέφερε πως αυτά θα έχουν ισχύ 
μέχρι και το τέλος Αυγούστου. 
Δηλαδή η επίδειξη του πιστοποι-
ητικού εμβολιασμού αναστέλλεται 

μέχρι τις 31 Αυγούστου.
Οι δηλώσεις αυτές συγκλίνουν 

με αυτές του υπουργού Υγείας 
Θάνου Πλεύρη για ισχύ των υφι-
στάμενων μέτρων, δηλαδή της 
αναστολής των πιστοποιητικών, 
μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Αυ-
τό σημαίνει ότι πιθανότατα τα μέ-
τρα να επιστρέψουν από το φθι-
νόπωρο.

Τα μέτρα που ισχύουν έως τέ-
λος Αυγούστου είναι:

Από 1η Μαΐου έως 31 Αυ-
γούστου καταργείται η επίδειξη 

πιστοποιητικού εμβολιασμού σε 
όλους τους χώρους.

Από 1η Μαΐου οι ανεμβολία-
στοι εργαζόμενοι θα πηγαίνουν 
στην εργασία τους με μόνο ένα 
rapid test την εβδομάδα.

Από 3η Μαΐου καταργείται η 
υποχρέωση για self test για μα-
θητές και εκπαιδευτικούς στα 
σχολεία.

Δηλαδή, συνολικά, τέσσερις 
μήνες θα περάσουν χωρίς μέτρα 
και έπειτα, από τέλος καλοκαιριού, 
θα επαναξιολογηθούν.

Πότε επιστρέφουν τα μέτρα για τους ανεμβολίαστουςΤο κάπνισμα βλάπτει σοβαρά και την όραση

Υγεια

«Eλευθερία» 
με ημερομηνία 

λήξης

«Εδώ και μερικές ημέρες βλέπουμε να αυξάνονται τα κρούσματα στο νότιο ημισφαίριο που 
μπαίνει στο χειμώνα, γεγονός που μας λέει ότι πρέπει να είμαστε προσεχτικοί και πιθανότατα 

το Φθινόπωρο να πάμε σε μία αναμνηστική δόση εμβολίου, όπως γίνεται στη γρίπη» 
Μίνα Γκάγκα , Aναπληρώτρια Yπουργός Υγείας 

Το τσιγάρο 
πυροδοτεί ή 

επιδεινώνει πολλές 
οφθαλμοπάθειες και 
αποτελεί κύρια αιτία 

τύφλωσης 
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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
14:00-22:00  Χατζησωτηρίου Ανατολικής 
Θράκης 47 (έναντι ΙΚΑ) ✆25510 27333
18:00-08:00 Σαλονικίδου Ε.&Ι Αίνου 27 
(έναντι Δημ. Βιβλιοθήκης) ✆2551029022

ΦΕΡΕΣ 
Ηλιάκη Πλαστήρα 3 ✆25550 22229

ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 
✆2554022033

ΔIΔYMOTEIXO
Τριανταφυλλίδου Ελένη έναντι Νοσοκομεί-
ου ✆2554024243

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Τσιάτσιου - Γκεντσίδη Δήμητρα Αδριανου-
πόλεως 152 ✆2552025800

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

Αργύριος, Αργυρία, Αρμόδιος, 
Κύριλλος, Μεθόδιος, 
Μεθοδία.

Εθνική Ημέρα Πρόληψης 
Θαλάσσιων Ατυχημάτων και 
Πνιγμών

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, σήμερα επιλέγει την πρακτι-
κότητα σου και την λογική! Με τον τρόπο 
αυτό, θα μπορέσεις να τακτοποιήσεις και 
να διεκπεραιώσεις αρκετές από τις υπο-
χρεώσεις και τις εκκρεμότητες σου, όπως 
και να πετύχεις και αρκετούς από τους 
στόχους σου!

ΤΑΥΡΟΣ
Σήμερα φίλε Ταύρε, καταφέρνεις να τρα-
βήξεις με ευκολία το ενδιαφέρον των άλ-
λων επάνω σου και γοητεύεις με περίσσια 
ευκολία, την σημερινή ημέρα! Η τύχη είναι 
προφανώς με το μέρος σου και για τον λό-
γο αυτό, μην διστάσεις λεπτό, να δράσεις 
αυτοβούλως, να πάρεις πρωτοβουλίες και 
να πεις ναι σε νέα ξεκινήματα!

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, ένα οικογενειακό ζήτημα ή/
και μία προβληματική οικογενειακή σχέση, 
βρίσκουν σήμερα την λύση τους! Η ώριμη 
και συνετή σου αντιμετώπιση, θα φέρει τα 
αποτελέσματα που επιθυμείς!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Σήμερα φίλε Καρκίνε, οι κοινωνικές επα-
φές και οι επικοινωνίες σου είναι γοργές, 
αποτελεσματικές και ωφέλιμες! Ωστόσο, 
την σημερινή ημέρα, το πρόβλημα θα είναι 
η τάση σου για κουτσομπολιό και μυστικά! 

ΛΕΩΝ
Σήμερα αγαπητέ Λέοντα, οφείλεις να προ-
σπαθήσεις, να μην είσαι τόσο απόλυτος 
στις απόψεις σου και κυρίως όχι τόσο επί-
μονος, απορρίπτοντας κατευθείαν τις γνώ-
μες των γύρων σου! Όπως και να’χει, την 
σημερινή ημέρα, θα βρεθούν αργά ή γρή-
γορα οι λύσεις, για τα προβλήματα και τα 
θέματα που σε απασχολούν εδώ και καιρό!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Η Σελήνη σήμερα είναι στο δικό σου Ζώ-
διο Παρθένε και η επιτυχία είναι σαφώς 
στα χέρια σου, κυρίως λόγω της αποφα-
σιστικότητας σου και της άμεσης δράσης 
σου! Αν αποφύγεις την παροντική σου τά-
ση για έπαρση, εγωκεντρισμό, παράλογες 
απαιτήσεις και ξεσπάσματα, θα καταφέρεις 
να πετύχεις πολλούς από τους μεγάλους 
στόχους σου!! 

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ, την σημερινή ημέρα, καλύ-
τερα να αποφύγεις κοινωνικές συνανα-
στροφές και δραστηριότητες! Τώρα είναι 
η κατάλληλη στιγμή, να προτιμήσεις την 
μοναξιά σου και να κάνεις την ενδοσκόπη-
ση σου, ώστε να πάρεις σημαντικές απο-
φάσεις, για το άμεσο μέλλον! 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Σκορπιέ, ετοιμάσου για 
πολλές αλλαγές, οι οποίες, ακόμα κι αν 
αρχικά σε αποσυντονίσουν, θα διαπιστώ-
σεις αργά ή γρήγορα, ότι θα λειτουργή-
σουν για το όφελος σου! Επιπλέον, με την 
βοήθεια των φίλων σου, καταφέρνεις και 
εκπληρώνεις, ένα μεγαλεπήβολο στόχο ή 
όνειρο, που εδώ και καιρό προσπαθούσες!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Φίλε Τοξότη, κάποια σημαντικά πρακτικά 
προβλήματα, θα λυθούν την σημερινή ημέ-
ρα, κυρίως λόγω της λογικής και ώριμης 
αντιμετώπισης σου! Σήμερα, σε χαρακτη-
ρίζουν ηρεμία, υπομονή και υπευθυνότητα!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Αιγόκερε, προσπάθησε 
να εκμεταλλευτείς στο έπακρο την τύχη 
και την αισιοδοξία σου! Αποφασίζεις να 
δεις πιο ανάλαφρα και ανέμελα την ζωή 
σου και αποζητάς περιπέτεια, ελευθερία, 
διασκέδαση και κοινωνικότητα!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Υδροχόε, είσαι σίγουρα 
εκείνος που θα κινήσει τα νήματα και θα 
αποκτήσει τον έλεγχο στις διαπροσωπικές 
σου σχέσεις και συναναστροφές! Επιθυμί-
ες πραγματοποιούνται με ευκολία πλέον!

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, σήμερα όλα θα κυλήσουν 
ακριβώς όπως θες! Θα μπορέσεις να πά-
ρεις τις ορθές αποφάσεις και να περάσεις 
ευχάριστες στιγμές, με τους κοντινούς σου 
ανθρώπους! Τα κακώς κείμενα λαμβάνουν 
τέλος και οι λύσεις έρχονται η μία μετά την 
άλλη, κυρίως με την βοήθεια και την στή-
ριξη των άλλων!

Επέτειοι

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

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

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

1. Ο Έρικ Κλάπτον και ο Τζακ Νίκολ-
σον μεγάλωσαν με την εντύπωση 
ότι η μητέρα τους ήταν η αδερφή 
τους.

2. Ο Τζον Γουέιν κέρδισε κάποτε από 
τον ιδιοκτήτη του το κόλεϊ, που εν-
σάρκωσε τη θρυλική τηλεοπτική 
Lassie, σε μία παρτίδα πόκερ.

3. Ο σερ Τζ. Μ. Μπάρι, ο σερ Ισα-
άκ Νεύτωνας και ο Χανς Κρίστιαν 
Άντερσεν πέθαναν και οι τρεις παρ-
θένοι.

4. Οι άνθρωποι και τα δελφίνια είναι 
τα μόνα είδη που κάνουν σεξ για 
ευχαρίστηση.

5. Η πρώτη νησίδα ασφαλείας σε 
δρόμο κατασκευάστηκε με δικά 
του έξοδα από τον Συνταγματάρχη 
Pierrepoint, έξω από τη λέσχη του 
στο Λονδίνο. Σκοτώθηκε, στην προ-
σπάθειά του να περάσει τη νησίδα.

6. Ο Χάρι Χουντίνι ήταν ο πρώτος 
άντρας που πέταξε με αεροπλάνο 
στην Αυστραλία το 1910.

7. Μία αστραπή χτυπάει με τέτοια τα-

χύτητα που θα μπορούσε να κάνει 
την περιφορά της Γης 8 φορές σε 
1 δευτερόλεπτο.

8. Οι άνθρωποι ευθύνονται για τον 
θάνατο περίπου 70 εκατομμυρίων 
καρχαριών το χρόνο.

9. Κατά μέσο όρο, κάθε χρόνο σκοτώ-

νονται 10 άνθρωποι από τις αυτό-
ματες μηχανές πωλήσεων.

10. Κανένα σημείο της Ιαπωνίας δεν 
απέχει περισσότερο από 100 μίλια 
από τη θάλασσα.

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...
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Εντυπωσιακή εμφάνιση 
πραγματοποίησε η Εlite Running 
Team του ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ, 
στην πρώτη αποστολή της και 
μάλιστα εκτός Ελλάδος. Συμμε-
τείχαμε με 25 περίπου αθλητές/
τριες, στον Ημιμαραθώνιο της 
Ανδριανούπολης, που περιελάμ-
βανε και τον αγώνα των 10χλμ.

Η φιλοξενία μοναδική και οι 
αλληλοϋποσχέσεις για ανταλλα-
γή δρομικών επισκέψεων πολ-
λές και από τις 3 μεριές, μιας 
και βρισκόταν εκεί και Βούλγα-
ροι αθλητές.

Με εκκίνηση και τερματισμό 
το προάστειο του Κάραγατς, πε-
τύχαμε να πάρουμε 4 κύπελλα 
(το ένα από τον Ξανθιώτη Μ.Αγ-
γελόπουλο, που συμμετείχε στην 
αποστολή μας).

Αναλυτικά:

Στα 10χλμ -1ος ο Γιώργος 
Αλίμονος, με 1.10.11 στην κα-
τηγορία άνω των 80 ετών

Στα 10χλμ-2η η Σάσα Γιαλα-
μίδου, με 1.04.30 στην κατηγο-
ρία 60-64

Στο Ημιμαραθώνιο-1η 
η Κωνσταντία Στεργίου, με 
1.57.40 στην κατηγορία 50-54

Στον Ημιμαραθώνιο-2ος 
ο Μιχάλης Αγγελόπουλος, με 
1.36.43, στην κατηγορία 60-64 
(από Ξάνθη)

Αρκετοί ακόμη αθλητές/
αθλήτριες μας, βρέθηκαν κο-
ντά στα μετάλλια, πετυχαίνοντας 
ατομικά ρεκόρ, γυμναζόμενοι με 
τις προπονητικές οδηγίες του 
κόουτς-αθλητή, Τόλη Γκάτζιου.

Για την ιστορία στην αποστο-
λή της Elite Running Team του 
ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ, συμμετεί-

χαν οι:
Τόλης Γκάτζιος, Βέρα Γκιζελί-

δου, Νίκος Μαυρόπουλος, Ρένα 
Κυργίδου, Μαρία Παπαβλασα-
κούδη, Σπύρος Ηλιάδης, Πέτρος 
Μιχαηλίδης, Μαρία Φωτιάδη, 
Ελένη Τζαμπαζάκη, όπως και 
οι: Πέτρος Γιαγτζόλου (Κομοτη-
νή), Χρήστο Τεπελής (Κομοτηνή), 
Δημήτρης  Γραμμένος (Χαλκιδι-
κή), Πέτρος Καλογερόπουλος 
(Θεσ/νίκη), Νίκος Μερκούρης 
(Ξάνθη), Δημήτρης Κερέμης 
(Ορεστιάδα), Ιωάννης Χρήστου 
(Ορεστιάδα), Φίλης Δρακίδης 
(Ορεστιάδα), Σωτήρης Αθανα-
σίου (Ξάνθη), Γιώργος Μποζα-
τζίδης (Διδυμότειχο), Ιωάννης 
Κωνσταντινίδης (Διδυμότειχο).

Μετά την ολοκλήρωση του 
αγώνα, οι οργανωτές παρουσί-
ασαν μουσική και χορό από την 
Αν.Θράκη και απένειμαν στους 
νικητές κύπελλα, σε εντυπωσι-
ακή τελετή.

Φυσικά δεν παραλείψαμε να 
προβάλλουμε τους αγώνες της 
Αλεξ/πολης (VIA EGNATIA RUN 
15/5 και ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΑΓΏΝΑ 
18/6) στους εκεί δρομείς (Τούρ-
κους και Βούλγαρους) και να 
ανανεώσουμε έτσι την επικοι-
νωνία μας.

Ευχαριστούμε για την φιλο-
ξενία την οργανωτική επιτροπή 
και ελπίζουμε να έχουμε σύντο-
μα την ευκαιρία να ανταποδώ-
σουμε.
ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Εντυπώσεις και μετάλλια κέρδισαν 
οι δρομείς του ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΆΝ ΜΆΖΙΚΆ 
ΣΤΟΝ ΗΜΙΜΆΡΆΘΏΝΙΟ ΤΗΣ 
ΆΝΔΡΙΆΝΟΥΠΟΛΗΣ

«Η φιλοξενία μοναδική και οι 
αλληλουποσχέσεις για ανταλλαγή 
δρομικών επισκέψεων πολλές και από 
τις 3 μεριές, μιας και βρισκόταν εκεί 
και Βούλγαροι αθλητές» αναφέρουν οι 
άνθρωποι του Δρομέα

Την Τετάρτη 11/5 συνεχίζονται τα 
μπαράζ ανόδου στην Γ’ Εθνική μετα-
ξύ των πρωταθλητών των ΕΠΣ και η 
ΚΕΔ της ΕΠΟ ανακοίνωσε τους ορι-
σμούς των διαιτητών.

Με την μεσοβδόμαδη 2η αγωνι-
στική συνεχίζονται τα μπαράζ ανόδου 
στην Γ’ Εθνική. Έχουμε το πρώτο θρα-
κιώτικο ντέρμπι μεταξύ του Πανθρα-
κικού που φιλοξενεί τον Ιπποκράτη 
Αλεξανδρούπολης, τον Άρη Πετεινού 
να υποδέχεται Βύρωνα Καβάλας και 

τον Ηρακλή Αμμουδιάς να αντιμετωπί-
ζει στις Σέρρες τον Καμπανιακό. Ρεπό 
έχει η Προσοτσάνη.
Αναλυτικά οι διαιτητές στον 
1ο όμιλο:

Τετάρτη 11/5, Ώρα 16:00 
ΔΑΚ Κομοτηνής: Πανθρακικός – Ιπ-

ποκράτης Αλεξανδρούπολης   (Αργυ-
ρός, Κεσίσογλου, Βλαδίκας της ΕΠΣ 
Πέλλας)

Γήπεδο ΑΟΞ: Άρης Πετεινού – Βύ-
ρων Καβάλας  (Ασβεστόπουλος, Ζι-
γκερίδης, Μαυρίδης της ΕΠΣ Κιλκίς)

Γήπεδο Αμμουδιάς Σερρών: Ηρα-
κλής Αμμουδιάς – Καμπανιακός   (Τζά-
μος, Σιδερίδης, Γκίτσος της ΕΠΣ Κα-
στοριάς)

Ρεπό: Προσοτσάνη

Οι διαιτητές στα παιχνίδια 
της εμβόλιμης 2ης 
αγωνιστικής

Μοναδικός υποψήφιος ήταν ο νυν 
πρόεδρος Παντελής Χατζημαρινάκης, 
ο οποίος έλαβε το 95% των ομάδων 
που είχαν το δικαίωμα ψήφου. Για το 
διοικητικό συμβούλιο εκλέχθηκαν οι 
10 από τους 16 υποψηφίους ενώ 
στην εξελεγκτική επιτροπή 3 από τους 
4 υποψηφίους.

Οι αρμοδιότητες θα καθοριστούν 
τις επόμενες ημέρες όπου θα περιμέ-
νουμε να μάθουμε ποιοι θα αναλά-
βουν και τη θέση θα έχουν στο νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο.

Η λίστα και ψήφοι που έλαβαν 
οι υποψήφιοι έχει ως εξής:
Α’ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χατζημαρινάκης Παντελής 17 ψήφοι

Β’ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ
Θεοδοσόπουλος Κωνσταντίνος 12 
ψήφοι
Τουφάκης Χρήστος 12 ψήφοι
Γιαντσελίδης Χρήστος 11 ψήφοι
Καραγιάννης Χρήστος 11 ψήφοι
Σανδραμάνης Συμεών 11 ψήφοι
Φωτακάκη Αποστολία 11 ψήφοι
Αρχοντόγλου Χαρίσης 10 ψήφοι
Βαρσαμακίδης Δημήτριος 10 ψήφοι

Γκαρέλης Ευάγγελος 10 ψήφοι
Παναγόπουλος Δήμος 10 ψήφοι
Τσιλίκας Σίμος 6 ψήφοι
Σιγρέκης Αθανάσιος 5 ψήφοι
Σίμογλου Αθανάσιος 5 ψήφοι
Βασιλειάδης Κωνσταντίνος 2 ψήφοι
Μολτσίδης Αθανάσιος 2 ψήφοι
Τσομπανίδης Ιωάννης 2 ψήφοι

Γ’ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καραφεΐζης Χρυσοβαλάντης 11 ψή-
φοι
Πουπουρέτσας Δήμος 11 ψήφοι
Τσομπανίδης Στέφανος 9 ψήφοι

Αλεξακούδης Αντώνιος 6 ψήφοι

Ευχαριστήρια ανακοίνωση προς τους 
Δημήτρη Φαλέκα (Γενικό Γραμματέα), 
Νίκο Ραδιόγλου (Αντιπρόεδρο) και 
Ιωακείμ Τσουκνάδη (μέλος) για την 
προσφορά τους στην Ένωση, εξέδωσε 
η ΕΠΣ Έβρου. Μετά από χρόνια προ-
σφοράς και ενεργής συμμετοχής, τα 
τρία προαναφερθέντα μέλη δεν είναι 
στο νέο Δ.Σ. που εκλέχθηκε την Δευ-
τέρα στις εκλογές της Ένωσης στο 
Διδυμότειχο.
Thrakisports.gr

Πανηγυρική επανεκλογή του Παντελή 
Χατζημαρινάκη στην ΕΠΣ Έβρου
Ο νυν πρόεδρος 
αναδείχθηκε πρόεδρος 
ομόφωνα από όλες τις 
ομάδες

Συνεχίζονται σήμερα 
τα μπαράζ ανόδου 
στην Γ’ Εθνική


