
Η εντυπωσιακή 
μετανάστευση των 
πουλιών στο Δέλτα 
Έβρου   
Σε ένα εξαήμερο καταγραφών 
που έγιναν από το Φορέα 
Διαχείρισης, καταγράφηκαν 
σημαντικοί αριθμοί διερχόμενων 
πουλιών από την περιοχή του. 

Κοινή παρέμβαση  
Κατάσχεση 13.213 
ναρκωτικών χαπιών 
«των τζιχαντιστών» 
στον Έβρο σε 40 
μέρες           
Αλλεπάλληλες είναι τελευταία 
οι συλλήψεις στον Έβρο 
παράτυπων μεταναστών που 
μεταφέρουν στα σακίδιά τους 
ναρκωτικά χάπια Captagon, 
σύμφωνα με την Καθημερινή
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Πόλη & Πολίτες: 
«Συναινούμε στη 

μεταφορά του 
γλυπτού “Anatasis 

Delta”» 
▶ 6

Επικίνδυνα Τουρκικά παιχνίδια 
εντυπώσεων   ▶ 3

Τα ψυγεία στις Αιμοδοσίες είναι άδεια! 

Έκκληση του Συλλόγου Εθελοντών  Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης 
στους αιμοδότες, να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτής της δύσκο-
λης περιόδου 

▶  3

Το παλιό κτίριο του ΚΕΠΠΥΕΛ 
στην Αλεξανδρούπολη διεκδικεί 
η Περιφέρεια ΑΜΘ

Για 25 χρόνια. Στόχος η χρήση του από την Περιφερειακή Ενότητα 
Έβρου ως κέντρο πολιτιστικών δράσεων και ως χώρος εφαρμογής 
προγραμμάτων ασφαλούς οδήγησης  

▶ 5

● Στον «αέρα» η προκήρυξη για την υποβολή δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων για την 
εκμίσθωσή του 
● Τα βασικά σημεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιοποίησε η 
Αποκεντρωμένη Μακεδονίας-Θράκης

Ένας Δρυς στον κόμβο Ηροδότου, 
όσο η ιστορία της πόλης 

▶ 16

Ζητείται επενδυτής για 
τμήμα του γεωθερμικού 
πεδίου του Αρίστηνου

▶  5

▶ 11

▶ 8

▶  8
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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, Ανέστης 
Νικολαΐδης, Δημήτρης Μακροδημό-
πουλος, Γιώργος Αναγνωστόπουλος, 
Λευτέρης Χαβιαράς, Αγγελική Δελη-
γιάννη, Ανδρέας Καφετζής, Σμαρώ 
Τσοκαταρίδου, Νικόλαος Παπανικο-
λόπουλος, Ιωάννης Κυμιωνής, Λεωνί-
δας Σκερλετόπουλος 

Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Αναπλ. Υπουργός 

Οικονομικών 

Θα συνεχιστούν οι προσπάθειες της 
Κυβέρνησης για περαιτέρω μειώσεις 
των φόρων μαζί με τον περιορισμό 
της φοροδιαφυγής. Το πλαίσιο της 
επόμενης ημέρας θα αποσαφηνιστεί 
μέσα από τις προσεχείς εξαγγελίες 
του Πρωθυπουργού.

Τ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Επιδημιολόγος 

Όπως προχωρούν οι μελέτες, θα 
υπάρξει το εμβόλιο. Γίνεται πρωτο-
φανής έρευνα. Εντούτοις, κατά την 
εκτίμησή μου, δεν είναι εφικτό αυ-
τό να είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα 
νωρίτερα από τον επόμενο χρόνο.

Κ. ΦΙΛΗΣ
Διεθνολόγος 

 
Πιστεύω ότι στο τέλος της διαδρομής 
θα έχουμε για την παρούσα κρίση μια 
αποκλιμάκωση. Και είναι σημαντικό 
να έρθει αυτή η αποκλιμάκωση γιατί 
25 ημέρες τέτοιας έντασης έχουμε να 
ζήσουμε από την εισβολή της Τουρ-
κίας το 1974 στην Κύπρο. 

Ένα δελφίνι σε πολύ προχωρημένη σήψη ξεβράστηκε την Πέμπτη σε παραλία της Αλεξανδρούπολης, η 
οποία ήταν γεμάτη από κόσμο, με αποτέλεσμα να προκληθεί μικρή αναστάτωση.Για το δελφίνι ειδοποιήθη-
κε κτηνίατρος και στελέχη του Λιμεναρχείου οι οποίοι διαπίστωσαν την κατάσταση του δελφινιού, το οποίο, 
πρέπει να ήταν νεκρό εδώ και πολλές μέρες, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η περαιτέρω διερεύνηση 
των αιτιών θανάτου του.  

Σχολιάζοντας την επικαιρότητα

Υπάρχουν και καλά νέα … "Εξαλείφθηκε" 
η πολιομυελίτιδα από την Αφρική

Ο 
Παγκόσμιος 
Οργανισμός 
Υγείας (ΠΟΥ) 
επιβεβαίω-
σε την Τρί-
τη 25/8 ότι 

«ο ιός της πολιομυελίτιδας 
εξαλείφθηκε» από την αφρι-
κανική ήπειρο, τέσσερα χρό-
νια μετά την εμφάνιση των 
τελευταίων κρουσμάτων στη 
βορειοανατολική Νιγηρία, μια 
περιοχή όπου μαίνονται συγκρούσεις 
μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και 
των τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ.

«Χάρη στις προσπάθειες που κατέβα-
λαν οι κυβερνήσεις, το ιατρικό προσωπι-
κό και οι κοινότητες, σώθηκαν περισσό-
τερα από 1,8 εκατομμύριο παιδιά» από 
αυτή την ασθένεια, ανέφερε ο ΠΟΥ σε 
ανακοίνωσή του.

Η επίσημη ανακοίνωση μέσω τηλεδι-

άσκεψης θα πραγματοποιη-
θεί σήμερα στις 18:00 (ώρα 
Ελλάδας) και σε αυτή θα εί-
ναι παρόντες ο γενικός γραμ-
ματέας του ΠΟΥ, ο Αιθίοπας 
Τέντρος Άντανομ Γκεμπρεγέ-
σους, η περιφερειακή διευθύ-
ντρια Αφρικής Ματσχιντίσο 
Μοέτι και οι εκατομμυριού-
χοι και φιλάνθρωποι Μπιλ 
Γκέιτς και Αλίκο Ντανγκότε.

«Είναι μια καταπληκτική 
νίκη, μια απελευθέρωση», τόνισε ο δρ 
Τούνζι Φούνσο της επιτροπής Πολιο-
μυελίτιδας Νιγηρίας του Διεθνούς Ρο-
ταριανού Ομίλου.

«Εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια 
αντιμετωπίζουμε αυτή την πρόκληση. Το 
να πω ότι είμαι χαρούμενος είναι λίγο!», 
πρόσθεσε ο γιατρός αυτός που έχει αφι-
ερώσει τη ζωή του στον σκοπό αυτό.

Η πολιομυελίτιδα είναι μια μολυσματι-

κή ασθένεια που πλήττει κυρίως τα παι-
διά, επηρεάζοντας τον νωτιαίο μυελό 
τους, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει 
μη αναστρέψιμη παράλυση.

Η ασθένεια ήταν ενδημική σε όλο τον 
κόσμο μέχρι την ανακάλυψη εμβολίου 
τη δεκαετία του 1950. Οι πιο πλούσιες 
χώρες είχαν αμέσως πρόσβαση σε αυτό, 
όμως η Ασία και η Αφρική παρέμειναν για 
καιρό εστίες της ασθένειας.

Όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το 
1988 ο ΠΟΥ είχε καταγράψει 350.000 
κρούσματα σε όλο τον κόσμο και πε-
ρισσότερα από 70.000 στην Αφρική το 
1996.

Χάρη σε μια εκτεταμένη εκστρατεία 
εμβολιασμού και σημαντικές οικονομικές 
προσπάθειες η πολιομυελίτιδα παραμένει 
ενδημική μόνο σε δύο χώρες: το Αφγα-
νιστάν, με 29 κρούσματα φέτος, και το 
Πακιστάν, με 58.

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ



Η ΓΝΩΜΗ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ  2020

ΑΠΟΨΕΙΣ 3

`Μικρογνωμικά

Βουλωμένο γράμμα 
για νέες «μεταναστευτικές πιέσεις»  

Για σοβαρή αύξηση της μεταναστευτικής πίεσης στον Έβρο 
το τελευταίο 15ημερο έκανε λόγο το πρωί της Κυριακής ο 
αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργος 
Κουμουτσάκος, εκτιμώντας ότι το επόμενο διάστημα ο Ερντο-
γάν θα πιέσει την Ευρώπη με περαιτέρω αύξηση των ροών.

Όπως είπε χαρακτηριστικά «εδώ και 15 ημέρες υπάρχει 

αύξηση της πίεσης αλλά όχι της αποτελεσματικότητας». Σύμ-
φωνα με τον ίδιο «υπάρχουν δύο ομάδες ΕΚΑΜ που έχουν 
ενισχύσει την ήδη ισχυρή δύναμη» προσθέτοντας ότι «αυτο 
που κάναμε με τόσο μεγάλη επιτυχία τον Μάρτιο και οδηγή-
σαμε σε αποτυχία μια μείζονα πολιτική επιλογή της Τουρκίας 
θα επαναληφθεί και τώρα».

Ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμηση ότι «μέχρι τη Σύνοδο Κο-
ρυφής στις 24 Σεπτεμβρίου για την πιθανή επιβολή κυρώσε-
ων εάν η Τουρκία δεν αποκλιμακώσει, πιστεύω ότι θα στείλει 
απειλή το επόμενο διάστημα με πίεση στο μεταναστευτικό».

Ερωτηθείς σχετικά, δε, στον ΣΚΑΪ πρόσθεσε ότι «αν ο Ερ-
ντογάν φλερτάρει με την σκέψη της πίεσης μέσω του μετα-
ναστευτικού μπορεί να μην σταματήσει στον Έβρο αλλά να 
προχωρήσει στα νησιά». Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε, τέλος, «ό,τι 
έκαναν τον Μάρτιο οι Ευρωπαίοι να το κάνουν και τώρα με 
την ίδια και μεγαλύτερη ένταση». (thestival.gr)

Κ.Η. 

Αντίδραση Μαυρίδη
Κάθετα αντίθετος με οποιαδήποτε συζήτηση επέκτασης 

του ΚΥΤ Φυλακίου δηλώνει για άλλη μία φορά ο Δήμαρχος 
Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης. 

Σημειώνεται πως το θέμα προέκυψε μετά από δηλώσεις 
του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Νότη Μηταράκη 
από τη Χίο, ο οποίος, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του δη-

μοτικού συμβουλίου, σημείωσε ότι «ήδη επεκτείνουμε το ΚΥΤ 
Φυλακίου», και μάλιστα με χωρητικότητα αντίστοιχης με το 
ΚΥΤ Σάμου, δηλαδή περί τις 5.000 άτομα, κάτι που αναπα-
ράχθηκε από διάφορα site. 

Απαντώντας, μέσω facebook, ο κ. Μαυρίδης, αναφέρει 
τα εξής:

«Προς ενημέρωση των συνδημοτών μου:
-Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ορεστιάδας έχει εκ-

φράσει με ψηφίσματα και αποφάσεις του, τη διαχρονική και 
σταθερή άρνησή του στη δημιουργία νέων δομών φιλοξενί-
ας προσφύγων και παράτυπων μεταναστών ή στην επέκτα-
ση υφιστάμενων.

-Το Δ.Σ. της ΠΕΔ ΑΜ-Θ (στο οποίο έχω την τιμή να είμαι 
πρόεδρος), έχει αποφασίσει ομόφωνα (με την πρώτη απόφαση 
να έχει παρθεί επί προεδρίας κ. Λαμπάκη), την μη δημιουργία 
ή επέκταση οποιασδήποτε δομής φιλοξενίας.

-Ως δήμαρχος Ορεστιάδας δεν  έδωσα π ο τ έ  σύμφω-
νη γνώμη (η οποία γνώμη δε μου ζητήθηκε) και δεν θα συ-
ναινέσω π ο τ έ, όποτε και από όποιον μου ζητηθεί. Κ α μ ί 
α συζήτηση, με κανένα κυβερνητικό στέλεχος δεν έχω κάνει 
για το θέμα αυτό.

-Υπάρχει η δέσμευση του πρωθυπουργού για εξαίρεση 
της Θράκης από οποιοδήποτε σχεδιασμό για το θέμα αυτό.

-Απαιτώ από τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία ψ ε υ δ ώ ς 
αναφέρουν για σύμφωνη γνώμη δήμαρχου Ορεστιάδας σε 
επέκταση της δομής του Φυλακίου, να προβούν σε διορθω-
τική ανάρτηση/μετάδοση».

Ωστόσο, υπάρχει μείζον θέμα με τη δήλωση του κ. Μηταρά-
κη, την οποία ή θα πρέπει να ανακαλέσει ή να εξηγήσει άμεσα.

Κ.Η.
Γώγος: Πολύ καλό το ρωσικό εμβόλιο –

Έχουμε πολύ ανοσιακή ανταπόκριση, σχεδόν 100% μά-
λιστα, επομένως το ρωσικό είναι ένα πολύ καλό εμβόλιο και 
περιμένουμε και την φάση 3 ανέφερε μεταξύ άλλων ο κα-
θηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών 
και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου 
Υγείας, κ. Χαράλαμπος Γώγος στην ενημέρωση για την πορεία 
της πανδημίας του νέου κορωνοϊού.

«Τώρα πλέον έχουμε δεδομένα για το ρωσικό εμβόλιο. Το 
Lancet είναι ένα εξαιρετικό περιοδικό από τα πρώτα στον κό-
σμο, επομένως έχουμε πολύ ανοσιακή ανταπόκριση, σχεδόν 
100% μάλιστα, επόμενως είναι ένα πολύ καλό εμβόλιο και 
περιμένουμε και την φάση 3 όπου εκεί εγκρίνεται. Η πλατ-
φόρμα που χρησιμοποιεί είναι παρόμοια με αυτή που χρησι-
μοποίησαν οι άλλες εταιρίες». 

Να λοιπόν που παρά την αρχική επιφύλαξη και το μού-
διασμα, πλέον γίνεται αποδεκτή η επιστημονική προσπάθεια 
των Ρώσων για την καταπολέμηση του κορωνοϊού, γεγονός 
που δημιουργεί ελπίδες …

Γ.Π.  

Έκκληση στους αιμοδότες, να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτής 
της δύσκολης περιόδου και να προ-
σέλθουν με διάθεση προσφοράς στις 
Αιμοδοσίες, απευθύνει ο Σύλλογος 
Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρού-
πολης. 

Έκκληση στους αιμοδότες, πα-
λιούς και νέους, να ανταποκριθούν 
στις ανάγκες αυτής της δύσκολης πε-
ριόδου και να προσέλθουν με διάθε-
ση προσφοράς στις Αιμοδοσίες, που 
ο σύλλογος οργανώνει κάθε Σάββα-
το στη Δημοτική Πινακοθήκη Αλε-
ξανδρούπολης στην οδό Τζαβέλλα 
6, πρωί 8:30 - 13:30, καθώς και κα-
θημερινά στο Κέντρο Αιμοδοσίας του 
Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης (τηλ. 
2551352002), απευθύνει ο Σύλλο-
γος Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξαν-
δρούπολης. 

Σε μήνυμά του ο Σύλλογος τονίζει:
«Αγαπητέ Εθελοντή Αιμοδότη - Αι-

μοδότρια, σας ευχαριστούμε για την 
μεγάλη προσφορά σου! 

Και πάλι τώρα, πέραν του εξαμή-
νου, σου ζητούμε να προσφέρεις ζωή 
σε συνανθρώπους μας που τώρα το 
έχουν ανάγκη! 

Δεν υπάρχουν άλλα λόγια για να 
στο περιγράψει κανείς!

«Τα Ψυγεία στις Αιμοδοσίες είναι 
Τελείως ΑΔΕΙΑ»! 

Είμαστε στον Σεπτέμβρη, σε ένα 
ενεργητικό μήνα, αλλά για άλλους εί-
μαστε σε μία ιδιαίτερα βαριά και πολύ 
δύσκολη περίοδο, με μεγάλες ελλεί-
ψεις αίματος και δυστυχώς με μειω-
μένες μεταγγίσεις, ιδιαίτερα στους 
χρόνια πολυμεταγγιζόμενους πάσχο-

ντες (τα περισσότερα παιδιά με Μεσο-
γειακή αναιμία). Είναι πλέον σε όλους 
γνωστό ότι κάθε παιδί μεταγγίζεται 
με 3-4 μονάδες αίματος κάθε μήνα 
εφ' όρου ζωής. 

Άπλωσε και Συ χέρι βοήθειας τώ-
ρα που υπάρχει ανάγκη! 

Η κατάθεση κάθε μονάδας αίμα-
τος είναι θείο δώρο που μόνο εσύ 
αποφασίζεις και μόνο εσύ μπορείς 
να προσφέρεις». 

Σύλλογος Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης: 
Τα ψυγεία στις Αιμοδοσίες είναι άδεια! 

Επικίνδυνα παιχνίδια εντυπώσεων 
συνεχίζουν να παίζουν τα τουρκικά 
ΜΜΕ, με τα πιο έγκριτα δυστυχώς 
από αυτά να μην διαφοροποιούνται, 
συμβάλλοντας στην επιδείνωση του 
ήδη τεταμένου κλίματος στις ελλη-
νοτουρκικές σχέσεις.

Η μεταφορά των αρμάτων μάχης 
αποτελεί προγραμματισμένη δρα-
στηριότητα της δεύτερης στρατιάς 
με έδρα τη Μαλάτεια και δεν πρό-
κειται για οποιαδήποτε μεταφορά 
στρατευμάτων στα σύνορα με την 
Ελλάδα, αναφέρει το τουρκικό πρα-
κτορείο Anadolu, αναμεταδίδοντας 
πληροφορίες.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν 
τουρκικά ΜΜΕ, ξεκίνησαν δύο αυ-
τοκινητοπομπές με 40 άρματα μά-
χης από τα σύνορα της Συρίας, και 
συγκεκριμένα την Αλεξανδρέττα, με 
προορισμό τα σύνορα με την Ελλά-
δα στον Έβρο.

Οι δύο αυτοκινητοπομπές θα 
φτάσουν στην Αδριανούπολη με 
πλοία που θα ξεκινήσουν από το 
λιμάνι της Αλεξανδρέττας.

Σύμφωνα με το Anadolu, που 
αναμεταδίδει πληροφορίες, η με-
ταφορά των αρμάτων μάχης απο-
τελεί προγραμματισμένη δραστη-
ριότητα της δεύτερης στρατιάς με 
έδρα τη Μαλάτεια και δεν πρόκειται 

για οποιαδήποτε μεταφορά στρατευ-
μάτων στα σύνορα με την Ελλάδα.

Τα επίμαχα δημοσιεύματα
Η Τουρκία στέλνει 40 τανκς από 

την Συρία στον Έβρο και συγκεκρι-
μένα στα σύνορα με την Ελλάδα.

Το τουρκικό sputniknews.com, 
αναφέρει πως τα τανκς μεταφέρο-
νται με κομβόι προς την Αδριανού-
πολη και ότι αναχώρησαν από την 
Συρία σήμερα το απόγευμα.

Μάλιστα, το κομβόι αναμένεται να 

φτάσει στο λιμάνι της Αλεξανδρέτ-
τας, όπου θα αναχωρήσει με τρένο 
για την Αδριανούπολη.

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα το ιδι-
ωτικό πρακτορείο IHA αλλά και το 
haberler.com, τα τανκς φορτώθη-
καν σε νταλίκες και ξεκίνησαν για 
την Αδριανούπολη.

Επίσης, το haberler.com μετέδω-
σε πλάνα, όμως κανείς δεν γνωρίζει 
την ημέρα και την ώρα, όπου έχουν 
τραβηχτεί.

Επικίνδυνα Τουρκικα παιχνίδια εντυπώσεων 
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Μέχρι την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 
και ώρα 10:00 θα γίνονται δεκτές οι 
ηλεκτρονικές αιτήσεις για υποψήφιους 
σπουδαστές, στο Δ.ΙΕΚ Διδυμοτείχου 
και εισηγητές στο Μητρώο Εκπαιδευτών 
Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

Οι δημότες απόφοιτοι δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης, κατόπιν αίτησης, θα 
έχουν τη δυνατότητα πιστοποιημένης 
επαγγελματικής κατάρτισης στις παρα-
κάτω ειδικότητες, όπως εγκρίθηκαν από 
τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βί-
ου Μάθησης:  

• ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
• ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙ-

ΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩ-

ΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ / ΟΡΓΑΝΙ-

ΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕ-

ΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗ 
Η έναρξη υποβολής αιτήσεων εγγρα-

φών θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, 
από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 
9:00 μέχρι και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρί-
ου 2020, ώρα 23:59.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υπο-
βάλουν την αίτηση τους στον ακόλου-
θο σύνδεσμο: 

• Αιτήσεις: https://diek.it.minedu.
gov.gr/ 

• Πληροφορίες: http://bit.ly/gsae-
info-students 

Κατ’ εξαίρεση οι πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ, 
Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ, Ε.Π.Λ., μπορούν να 
καταταγούν κατά περίπτωση στο Γ’ εξά-
μηνο φοίτησης σε συναφείς ειδικότητες. 
Η διαδικασία κατάταξης δεν γίνεται ηλε-

κτρονικά αλλά με απευθείας κατάθεση 
αίτησης στο Δ.Ι.Ε.Κ..

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για 
την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών 
Επαγγελματικής κατάρτισης άνοιξε από 
τις 31 Αυγούστου 2020 και θα δέχεται 
αιτήσεις έως και τις 09 Σεπτεμβρίου 
2020 και ώρα 10:00. 

 Οι υποψήφιοι Εκπαιδευτές μπορούν 
να υποβάλουν αίτηση τους στον ακό-
λουθο σύνδεσμο: 

• Αιτήσεις:  mitrooiek.minedu.gov.gr
• Πληροφορίες: http://bit.ly/gsae-edu  
• Πρόσκληση: http://bit.ly/prosklisi-

mitroo 

Έναρξη Υποβολής 
Αιτήσεων στο Δ.ΙΕΚ 
Διδυμοτείχου
ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ  

Ποιες οι ειδικότητες και οι προϋποθέσεις  

ειδήσεις
σύντομες

∆ωρεά δέκα κρεβάτια τελευταίου 
τύπου σε κλινική του ΠΓΝΑ          

Τις ευχαριστίες του προς γνωστή Ζυθοποιία που εδρεύει στη Θράκη, η 
οποία δώρισε δέκα κρεβάτια τελευταίου τύπου και τον συνοδευτικό εξο-
πλισμό τους για την Πανεπιστημιακή Αιμοτολογική και την Πανεπιστημιακή 
Νεφρολογική Κλινική εκφράζει ο διοικητής του νοσοκομείου Αλεξανδρού-
πολης, Βαγγέλης Ρούφος. Ο νέος σύγχρονος εξοπλισμός εγκαταστάθηκε 
ήδη από την περασμένη Δευτέρα (31/08) στους θαλάμους των κλινικών. 
«Η κίνηση αυτή αποτελεί ένα δείγμα ανιδιοτελούς προσφοράς και κοινω-
νικής ευθύνης προς τον συνάνθρωπο και ευελπιστούμε να αποτελέσει πα-
ράδειγμα προς μίμηση», αναφέρει στην ευχαριστήρια ανακοίνωσή της η 
διοίκηση του νοσοκομείου. 

Αλεξανδρούπολη: Εναρξη μαθημάτων 
της γραφής και ανάγνωσης braille

Ο νέος κύκλος των μαθημάτων της γραφής και ανάγνωσης braille της 
περιφερειακής ένωσης τυφλών Θράκης θα ξεκινήσει στην Αλεξανδρού-
πολη στις 5 Οκτωβρίου 2020 

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο  25410 
62551 και ΣΤΟ  pst.thrakis@gmail.com προκειμένου να δώσουν τα στοι-
χεία τους.

Ακόμη στο 6944818798 Σταύρος Κουδουμάκης και στην διαδικτυα-
κή σελίδα στο Facebook “Μαθήματα γραφής & ανάγνωσης Braille στην 
Αλεξανδρούπολη. 

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ψήφισμα συνέλευσης Τμήματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης ∆ΠΘ

Η  Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης εκφράζει την έκπλη-
ξή της για την επιλογή  της θεματολογίας, τον τόνο και τον τρόπο με τον 
οποίον συζητήθηκαν ειδικά ακαδημαϊκά θέματα που αφορούν αμιγώς το 
ΔΠΘ στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορεστιάδας.

Η δημόσια διαπόμπευση εκλεγμένων από την ακαδημαϊκή κοινότη-
τα Καθηγητών με πολυετή προσφορά στη δημιουργία και ανάπτυξη του 
Τμήματος στην Ορεστιάδα, όπως και των υπολοίπων ακαδημαϊκών δα-
σκάλων βάσει 'πληροφοριών' σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετούν τους 
σκοπούς του ιδρύματος και της αποστολής του, καθώς και την όσμωση 
με την τοπική κοινωνία.

Εκφράζουμε ωστόσο την ελπίδα το ενδιαφέρον του ΔΣ για την ευημε-
ρία της Σχολής να αποτελέσει την αφορμή αιτήματά μας τα οποία έχουν 
υποβληθεί επανειλημμένως τα τελευταία χρόνια και αφορούν στην ανα-
βάθμιση του Πανεπιστημιακού χώρου να τύχουν επιτέλους αντιμετώπισης 
και επίλυσης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ευγενία Βεζιρτζόγλου

200 Τούρκοι κατηγορούμενοι για 
παράνομη είσοδο στη χώρα

Σχεδόν 200 Τούρκοι πρόκειται να δικαστούν στα δικαστήρια Ορεστι-
άδας για παράνομη είσοδο στη Χώρα. Πρόκειται για Τούρκους οι οποίοι 
μπήκαν παράνομα στην Ελλάδα τις τελευταίες μέρες και υποστήριξαν ότι 
διώκονται από το καθεστώς Ερντοάν.

Δεν πρόκειται μόνο για μεμονωμένα άτομα, αλλά και για οικογένειες, 
μέλη των οποίων υποστηρίζουν ότι στην Τουρκία κινδυνεύουν.

Οι περισσότεροι πάντως ήταν αρχικά διοικητικοί κρατούμενοι, στη συ-
νέχεια όμως αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thraki Νεα, το τελευταίο διάστημα, εκτός 
από τις έντονες πιέσεις στα σύνορα με προσπάθεια μαζικών παραβιάσεων 
των συνόρων, αυξήθηκαν και οι παράνομες είσοδοι Τούρκων, από διάφο-
ρες περιοχές της Τουρκίας.

Εκτός από τους Τούρκους που πέρασαν και το ντύσιμό τους παραπέμπει 
σε Τούρκους με δυτικό προσανατολισμό, υπάρχουν και Τούρκοι με ντύσιμο 
που είναι πιο κοντά στο φανατικό Ισλάμ.

Thrakinea.gr

Η συμμετοχή της ομάδας του 
Συλλόγου Τεχνολογίας Θράκης 
SpaceKludgers στο διαγωνισμό 
«Mission Space Lab 2019-2020» της 
ESA σε συνεργασία με το AstroPi, δι-
ακρίθηκε! Δείτε την ανακοίνωση της 
ESA .

Συγκεκριμένα, από 543 ομάδες 
που συμμετείχαν αρχικά, μόνο 163 
έφτασαν μέχρι την τελευταία φά-
ση, από τις οποίες οι 18 βραβεύτη-
καν. Οι SpaceKludgers είναι μέσα σε 
αυτές τις 18, στην κατηγορία «highly 
commented teams».

Να σημειωθεί ότι οι SpaceKludgers 
είναι η μόνη Ελληνική ομάδα που βρα-
βεύεται στον φετινό διαγωνισμό!

Το έπαθλο είναι η επικοινωνία 
(webinar) με τον αστροναύτη Luca 
Parmitano στις 3/9. Συγκεκριμένα κά-
θε ομάδα έχει στείλει video με ερωτή-
σεις που θα παρουσιαστεί σε webinar 
και ο Luca Parmitano θα απαντήσει 
ζωντανά.

Τα μέλη της ομάδας:
1. Νεφέλη Ζήκου
2. Μελίνα Ζήκου
3. Γιώργος Στουραΐτης
4. Βησσαρίωνας Χριστοδούλου
Team mentors: Ελένη Καλδούδη, 

Μάριος Ζήκος
Team hosted by: Technology Club 

of Thrace
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλα τα μέλη 

του ΣΤΕΘ και του ΣΕΑΘ που υποστή-
ριξαν αυτή την προσπάθεια!

Η επιστημονική εργασία της ομάδας 
αφορούσε πείραμα για τη συγκριτι-
κή ανάλυση της εδαφοκάλυψης όπως 
προκύπτει από φωτογραφίες της Γης 
από τον ISS (Διεθνή Διαστημικό Σταθ-
μό) με άλλες βάσεις δεδομένων της 
ESA και της NASA που δίνουν πληρο-
φορίες για την σύσταση της ατμόσφαι-
ρας σε ανθρωπογενείς ρυπογόνους 
παράγοντες, την πυκνότητα πληθυ-
σμού κλπ. Η ομάδα ανέπτυξε κώδικα 
για το AstroPi (Raspberry Pi με ειδι-
κούς αισθητήρες που βρίσκεται στον 

ISS), ώστε να συλλέξει φωτογραφίες 
της Γης. Ο κώδικάς μας εκτελέστηκε 
χωρίς σφάλματα στον ISS, και πήραμε 
857 εικόνες της Γης και άλλα δεδομέ-
να κατά τη διάρκεια 90 λεπτών πτήσης 
του ISS. Τα δεδομένα αναλύθηκαν και 
συγκρίθηκαν με άλλες διαθέσιμες βά-
σεις δεδομένων της ESA και της NASA.

• Ο κώδικας της ομάδας που έτρε-
ξε στο διάστημα (!) ("achieved flight 
status") είναι διαθέσιμος στο github.

• Η τελική αναφορά της εργασίας εί-
ναι εδώ: https://www.techthrace.com/
wp-content/uploads/2020/09/Space_
Kludgers_Mission_Space_Lab_2020_
reprint.pdf. 

 Συνοψίζει τη βασική ιδέα του πει-
ράματος και τα αποτελέσματα της επε-
ξεργασίας των δεδομένων που πήραμε 
τρέχοντας τον κώδικά μας στον ISS

• To video με την σύντομη παρου-
σίαση της ομάδας και ερωτήσεις της 
ομάδας για τον Luca Parmitano είναι 
διαθέσιμο στο youtube.

• Το webinar θα μεταδοθεί μέσω 
livestream την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρί-
ου 2020 και ώρα 15:00 στο www.
youtube.com/watch?v=HNiCbpj9X4Y

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ.

Oμάδα του ΣΤΕΘ βραβεύεται σε 
διεθνή διαγωνισμό της ESA
Οι «SpaceKludgers» είναι η μόνη Ελληνική ομάδα 
που βραβεύεται στον φετινό διαγωνισμό!
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Το παλιό κτίριο του ΚΕΠΠΥ-

ΕΛ (Κέντρο ελέγχου Πιστοποίη-
σης Υλικού & Ελέγχου Λιπασμά-
των) στην ανατολική έξοδο της 
Αλεξανδρούπολης, το οποίο, 
εδώ και 10 χρόνια, δεν χρησι-
μοποιείται, διεκδικεί η Περιφέ-
ρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης. Στόχος είναι η αξιο-
ποίησή του από την Περιφερει-
ακή Ενότητα Έβρου ως κέντρο 
πολιτιστικών δράσεων και ως 
χώρος εφαρμογής προγραμμά-
των ασφαλούς οδήγησης.

Το θέμα συζητήθηκε στην 
πρόσφατη συνεδρίαση του πε-
ριφερειακού συμβουλίου ΑΜΘ. 
Όπως επισημάνθηκε, η Περι-

φερειακή Ενότητα Έβρου, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, 
διοργανώνει σε ετήσια βάση 
πλήθος πολιτιστικών και αθλη-
τικών δράσεων σε συνεργασία 
με τοπικούς φορείς και συλλό-
γους που στόχο έχουν την προ-
σφορά στην τοπική κοινωνία και 
την ενίσχυση του εθελοντισμού. 
Οι περιορισμένες κτιριακές υπο-
δομές της, ωστόσο, δυσχεραί-
νουν τον ορθό προγραμματισμό 
και υλοποίηση των δράσεων 
αυτών.

Όπως είναι γνωστό, επί της 
Λεωφόρου Δημοκρατίας 4 και 
Δημοκρίτου 2, στην Αλεξαν-
δρούπολη, σε αγροτεμάχιο κυ-
ριότητας του Υπουργείου Αγρο-

τικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 
βρίσκεται κτίριο 80 τμ,  επί-
σης κυριότητας του ΥΠΑΑΤ, το 
οποίο μέχρι το 2010 στέγαζε τα 
γραφεία του ΚΕΠΠΥΕΛ Αλεξαν-
δρούπολης και από τότε παρα-
μένει αχρησιμοποίητο.

Η χρήση – λειτουργία του 
κτιρίου αυτού από την Περι-

φερειακή Ενότητα Έβρου ως 
κέντρο

πολιτιστικών δράσεων και 
ως χώρος εφαρμογής προγραμ-
μάτων ασφαλούς οδήγησης θα 
συνέβαλε τα μέγιστα στο κοινω-
νικό έργο της Περιφέρειας Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης 
επ’ ωφελεία των πολιτών.

Το σώμα ψήφισε ομόφωνα 
για την έγκριση υποβολής αιτή-
ματος από την Περιφέρεια Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης 
προς το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, για 
την παραχώρηση κατά χρήση, 
άνευ ανταλλάγματος του κτι-
ρίου, για χρονικό διάστημα 25 

ετών, προκειμένου αυτό να αξι-
οποιηθεί κατά το βέλτιστο δυ-
νατό τρόπο, ως κέντρο πολιτι-
στικών δράσεων και εφαρμογής 
προγραμμάτων ασφαλούς οδή-
γησης, καθώς και την

εξουσιοδότηση του Αντιπερι-
φερειάρχη Έβρου για τις ενέρ-
γειες που απαιτούνται σχετικά.

Το παλιό κτίριο του ΚΕΠΠΥΕΛ στην 
Αλεξανδρούπολη διεκδικεί 
η Περιφέρεια ΑΜΘ
ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ 
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ 25 
ΧΡΟΝΙΑ             

Στόχος η χρήση του από την Περιφερειακή 
Ενότητα Έβρου ως κέντρο πολιτιστικών 
δράσεων και ως χώρος εφαρμογής 
προγραμμάτων ασφαλούς οδήγησης  

Η Επιτροπή Υγείας του Δήμου Σαμοθράκης 
μερίμνησε και παραβρέθηκαν στο νησί Οφθαλ-
μίατρος, Καρδιολόγοι, Παιδίατρος και Οδοντία-
τρος, προκειμένου να διευκολυνθούν γονείς και 
μαθητές ως προς τη συμπλήρωση των Ατομικών 
Δελτίων Υγείας, που αποτελεί απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για την εγγραφή των παιδιών (στα προ 
νήπια, στην Α’ Δημοτικού, στην Δ’ Δημοτικού, στην 
Α’ Γυμνασίου και στην Α’ Λυκείου), καθώς και για 
λόγους προστασίας από τη μεταβίβασή τους στην 
Αλεξανδρούπολη λόγω του COVID – 19.

Η δράση πραγματοποιήθηκε τα 2 τελευταία 
σαββατοκύριακα του Αυγούστου (22-23 και 28-
29-30), στο Πνευματικό Κέντρο «Νικόλαος Φαρ-
δύς» και στο Κέντρο Υγείας στη Χώρα. Διενερ-
γήθηκαν περίπου 200 ιατρικές εξετάσεις στους 
μαθητές των εν λόγω βαθμίδων, αριθμός που 
μαρτυρεί την αναγκαιότητα της επανάληψης του 
Προγράμματος κάθε χρόνο, πριν από την έναρξη 
του σχολικού έτους.

Ο Δήμος θα ήθελε να συγχαρεί όλους τους 
συντελεστές της επιτυχούς διοργάνωσης, τους 
ιατρούς, κα Βασιλειάδου Σ.(Οδοντίατρο), κα Κα-
ζαντζίδη Β. (Παιδίατρο), κο Καπνά Σ. (Καρδιολό-
γο), κο Μαμούτο Χ. (Οφθαλμίατρο) και κο Παπά 
Π. (Καρδιολόγο), καθώς και τον Διευθυντή του 
Κέντρου Υγείας, κο Διαμαντόπουλο Γ. για την πα-
ραχώρηση 2 χώρων εξέτασης στο Κέντρο Υγεί-

ας της Χώρας.
Να ενημερώσουμε ότι εντεταλμένη Δημοτι-

κή Σύμβουλος σε θέματα υγείας και Υπεύθυνη 
των ιατρικών δράσεων είναι η κα Βασιλειάδου 
Σωτηρία.

Θα  επαναληφθεί 
ο καρδιολογικός έλεγχος 
12 & 13 Σεπτεμβρίου 

Λόγω της αυξημένης ζήτησης για καρδιολο-
γική εξέταση (που αφορά τις Αθλητικές Δραστη-
ριότητες και την εγγραφή στα σχολεία),  θα επα-
ναληφθεί ο καρδιολογικός έλεγχος από δύο (2) 
καρδιολόγους τις εξής ημέρες και ώρες:

-  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 
από τις 10:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ. στην αίθου-
σα του Πνευματικού Κέντρου «Νικόλαος Φαρ-
δύς» στη Χώρα.

-  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 
από τις 10:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ. στην αίθου-
σα του Πνευματικού Κέντρου «Νικόλαος Φαρ-
δύς» στη Χώρα.

Παρακαλούνται οι γονείς να προσέλθουν 
στους χώρους εξέτασης από το πρωί, ώστε να 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και να αποφευ-
χθεί ο συνωστισμός. 

Απαιτούνται τα εξής:
1) Ατομικά Βιβλιάρια Υγείας 
2) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή προς συ-

μπλήρωση
3) Κάρτα Αθλητή για Αθλητικές Δραστηρι-

ότητες
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 

ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ !!!
Υπεύθυνη Ιατρικών Δράσεων κα Βασιλειάδου 

Σ. – Εντεταλμένη Δ. Σ. σε θέματα υγείας

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 
δράση των πέντε εθελοντών 
ιατρών που εξέτασαν τους 
μαθητές του νησιού!

Συνελήφθησαν στην Εγνα-
τία Οδό Κομοτηνής – Αλεξαν-
δρούπολης, από αστυνομικούς 
του Τμήματος Δίωξης Ναρκω-
τικών και της Ομάδας Δημόσιας 
Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης 
Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης 
δύο αλλοδαποί (άνδρας – γυ-
ναίκα), σε βάρος των οποίων 
σχηματίσθηκε δικογραφία για 
παράβαση του νόμου περί ναρ-
κωτικών. 

Ειδικότερα, μετά από κατάλ-
ληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση 

στοιχείων που αφορούσαν στη 
μεταφορά μεγάλης ποσότητας 
ακατέργαστης κάνναβης στην 
περιοχή του Έβρου, με σκοπό 
την εξαγωγή τους στην Τουρκία, 
οι αστυνομικοί  πραγματοποί-
ησαν οργανωμένη επιχείρηση. 

Κατά τη διάρκεια της επι-
χείρησης εντόπισαν τους δύο 
δράστες να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε 
αυτοκίνητο, με το οποίο κατευ-
θύνονταν προς τον Έβρο και να 
μεταφέρουν μεγάλη ποσότητα 
ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, κατά την 
έρευνα που πραγματοποίησαν 
οι αστυνομικοί, εντόπισαν στο 
χώρο αποσκευών του οχήμα-
τος (30) νάιλον συσκευασίες με 
ακατέργαστη κάνναβη, συνολι-
κού βάρους (31) κιλών και (155) 
γραμμαρίων.

Κατασχέθηκαν η παραπάνω 
ποσότητα ναρκωτικών, το Ι.Χ.Ε. 
αυτοκίνητο, και δύο κινητά τη-
λέφωνα. 

Οι συλληφθέντες οδηγήθη-
καν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτο-
δικών Αλεξανδρούπολης, ενώ 
την προανάκριση ενήργησε η 
Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αλε-
ξανδρούπολης.

31 κιλά κάνναβης σταμάτησε 
η Αστυνομία στον Έβρο 
Οι δύο αλλοδαποί είχαν σκοπό να 
εξάγουν τα ναρκωτικά στην Τουρκία

Δράση εθελοντών ιατρών 
στη Σαμοθράκη

σύντομες
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Ο δήμος Αλεξανδρούπολης ανα-
κοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) 
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή 
παροδικών αναγκών του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης,  που εδρεύει στην Αλε-
ξανδρούπολη Ν. Έβρου, 4 θέσεις: 

ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ/ 
ΣΤΡΙΩΝ 
(πισίνας) (κωδ.200)

1

ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ /
ΣΤΡΙΩΝ
(πισίνας) (κωδ.201)

3

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Για τη θέση με κωδικό 200 προ-

τάσσονται των λοιπών υποψηφίων, 
ανεξάρτητα από το σύνολο των μο-
νάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνι-
μοι κάτοικοι όλων των Δήμων του 

Νομού Έβρου. 
Για τις θέσεις με κωδικό 201 προ-

τάσσονται των λοιπών υποψηφίων, 
που κατατάσσονται με τα ίδια προ-
σόντα πρόσληψης, ανεξάρτητα από 
το σύνολο των μονάδων που συγκε-
ντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων 
των Δήμων του Νομού Έβρου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
συμπληρώσουν την αίτηση με κω-
δικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την 
υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα 
από την παρούσα Ανακοίνωση δι-
καιολογητικά,  είτε ηλεκτρονικά, στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου (roulax@alexpolis.gr),  είτε τα-
χυδρομικά με συστημένη επιστολή, 
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην 
ακόλουθη διεύθυνση:  Δήμος Αλεξαν-
δρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306 Τ.Κ. 
681 32  απευθύνοντάς την στη Διεύ-
θυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμή-
μα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν 
κ. Τσελεμπή Σταμούλας  (τηλ. επικοι-
νωνίας: 2551064219,2551064161, 
2551064298). 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζη-
τήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) 
Στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας 
(www.alexpolis.gr)  β) στο δικτυακό 
τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συ-
γκεκριμένα ακολουθώντας από την κε-

ντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες -> 
Έντυπα - Διαδικασίες -> Διαγωνισμών 
Φορέων ->Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κα-
τά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολι-
τών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική 

τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ 
όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι 
-> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> 
ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική 
σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ 

και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα 
έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες 
->Έντυπα –Διαδικασίες -> Διαγωνι-
σμών Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

4 προσλήψεις στο Δήμο 
Αλεξανδρούπολης
8ΜΗΝΗΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ       

Ζητούνται ναυαγοσώστες 
πισίνας

Δύο πιθανές θέσεις για τη μεταφορά και τοπο-
θέτηση του γλυπτού του Κωστή Γεωργίου από το 
σημείο που βρίσκεται σήμερα καταθέτει η παράταξη 
του πρώην Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη 
Λαμπάκη. Υπενθυμίζεται πως η δημοτική αρχή έχει 
προβεί σε ηλεκτρονική ψηφοφορία για το θέμα, από 
την  οποία, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμε-
τεχόντων επιθυμεί τη μεταφορά του γλυπτού από 
την πλατεία του Φάρου σε άλλο σημείο. Από την 
πλευρά της, η Κοινότητα Αλεξανδρούπολης προ-
τείνει την τοποθέτησή του στο χώρο  με την παιδι-
κή χαρά δίπλα από την Αργώ.

Η παρέμβαση από “Πόλη & Πολίτες”:
Πριν από δύο χρόνια, έγινε δωρεά στον Δήμο 

μας το συγκεκριμένο έργο, του γλύπτη Κωστή Γεωρ-
γίου. Οι επιλογές που υπήρχαν για την τοποθέτηση 
του, ήταν σχετικά περιορισμένες, αφού είχε ήδη ξε-
κινήσει, στα πλαίσια του ΣΒΑΑ που εξασφαλίσαμε 
και υλοποιήσαμε σαν Δημοτική αρχή από το ΕΣ-
ΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 8,5 εκατομμυρίων 
ευρώ, η ανάπλαση της παραλιακής ζώνης, από τα 
φανάρια του Πάρκου Προσκόπων μέχρι το Λιμάνι.

Σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες 
και φορείς, αποφασίσθηκε, έπειτα από εισήγηση, 
επιλογή και έγκριση από την Αρχιτεκτονική Επι-
τροπή της Περιφέρειας, να τοποθετηθεί στην θέση 
που βρίσκεται, δηλαδή στην πλατεία του Φάρου.

Σήμερα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 
αυτών, θεωρούμε ότι προέκυψαν δύο ακόμη κα-
τάλληλες χωροταξικά θέσεις.

Η πρώτη βρίσκεται, στον διαμορφωθέντα με δι-
αδρόμους, δενδροφυτεύσεις και πράσινο χώρο στη 
¨στροφή Εγνατία¨, νότια και δίπλα από το στάδιο 
Φώτης Κοσμάς. Ένα σημείο με ιδιαίτερη αισθητική, 

ανοιχτό ορίζοντα και φόντο το Θρακικό Πέλαγος.
Η δεύτερη είναι αυτή της νέας παιδικής χαράς 

δίπλα στην καφετέρια Αργώ, με ανάλογη χωροθέ-
τηση και επισκεψιμότητα.

Στα πλαίσια λοιπόν της διαδικασίας για την δυ-
νατότητα μεταφοράς του παραπάνω γλυπτού, συ-
ναινούμε σ΄ αυτήν και προτείνουμε τις παραπάνω 
επιλογές, θεωρώντας ότι η θέση νότια του γηπέ-
δου Φώτης Κοσμάς έχει περισσότερα πλεονεκτή-
ματα επιλογής.

Σε κάθε περίπτωση, η τελική πρόταση και έγκρι-
ση, πρέπει και πάλι να γίνει από τους ειδικούς επι-
στήμονες της Αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας, στην 
οποία υποχρεούμαστε να αποτανθούμε.

Καταθέτει δύο πιθανές θέσεις για 
την τοποθέτηση του έργου του 
Κωστή Γεωργίου

Ερώτηση σχετικά με την 
αδικαιολόγητη απόφαση της 
Κυβέρνησης να εξαιρέσει το 
υποκατάστημα του τ. ΙΚΑ Ορε-
στιάδας ως έδρα των ανταπο-
κριτών του τ. ΟΓΑ, μετά και την 
απόφαση της Κυβέρνησης  να 
μετακινηθούν οι ανταποκρι-
τές που έδρευαν τοπικά στους 
Δήμους, στα υποκαταστήματα 
του τ. ΙΚΑ,  κατά χωρική αρμο-
διότητα, κατέθεσε η Βουλευ-
τής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ, Νατά-
σα Γκαρά.

Η παραπάνω εξέλιξη, ση-
μειώνει η κα Γκαρά, οδηγεί 
στην τεράστια επιβάρυνση των 
κατοίκων του βορείου Έβρου, 
σε μία ήδη ταλαιπωρημένη πε-
ριοχή,  οι οποίοι για να μετα-
κινηθούν από διάφορα χωριά 
του Δήμου Ορεστιάδας μέχρι 
το υποκατάστημα του τ. ΙΚΑ 
στο Διδυμότειχο,  θα αναγκά-
ζονται να διανύουν απόσταση 
μεγαλύτερη ακόμη και των 70 
χιλιομέτρων για να έχουν πρό-
σβαση στις υπηρεσίες.

Η κα Γκαρά στην ερώτηση 
που κατέθεσε ζητά τους λό-
γους για τους οποίους η Κυ-
βέρνηση της ΝΔ επιλέγει να 
μετακυλήσει στους πολίτες το 

μεγάλο κόστος και την ταλαι-
πωρία που θα προκληθεί από 
αυτές τις μετακινήσεις. Παράλ-
ληλα σημειώνει πως ο βόρειος 
Έβρος είναι περιοχή που ο χει-
μώνας είναι βαρύς και παγετός 
πολύ συχνά καλύπτει το οδικό 
δίκτυο πολύ συχνά, κατά τους 
χειμερινούς μήνες.

Επιπλέον η κα Γκαρά δι-
ερωτάται γιατί η Κυβέρνηση 
επιλέγει να δείξει για μία ακό-
μη φορά την αναλγησία απέ-
ναντι στους πολίτες του Βο-
ρείου Έβρου, συρρικνώνοντας 

υπηρεσίες και οδηγώντας στην 
απογύμνωση της περιοχής, τη 
στιγμή, μάλιστα, που η χώρα 
βρίσκεται εν μέσω πανδημίας 
και θα έπρεπε να αποφεύγε-
ται ο συνωστισμός στις ήδη 
υποστελεχωμένες υπηρεσίες.

Κλείνοντας η κα Γκαρά ρω-
τά τον αρμόδιο Υπουργό αν 
Θα προχωρήσει άμεσα στην 
απαραίτητη διορθωτική κίνη-
ση ώστε να μεταφερθούν οι 
αρμοδιότητες του τ. ΟΓΑ της 
χωρικής αρμοδιότητας του 
Δήμου Ορεστιάδας στο υπο-
κατάστημα του τ. ΙΚΑ Ορεστι-
άδας, καθώς και αν είναι στις 
προτεραιότητες τη Κυβέρνη-
σης η ενίσχυση των δημόσιων 
υπηρεσιών στον βόρειο Έβρο.

Γκαρά: «Η Κυβέρνηση 
αποψιλώνει εκ νέου τον 
βόρειο Έβρο από κρίσιμες 
δημόσιες υπηρεσίες»
Ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι 
του ΟΓΑ δεν θα εξυπηρετούνται 
από το ΙΚΑ Ορεστιάδας

Πόλη & Πολίτες: «Συναινούμε 
στη μεταφορά του γλυπτού 
“Anatasis Delta”»

mailto:roulax@alexpolis.gr
http://www.alexpolis.gr
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Κάθετα αντίθετος με οποια-
δήποτε συζήτηση επέκτασης του 
ΚΥΤ Φυλακίου δηλώνει για άλ-
λη μία φορά ο Δήμαρχος Ορε-
στιάδας Βασίλης Μαυρίδης.

Σημειώνεται πως το θέμα 
προέκυψε μετά από αναφορά 
του Υπουργού Μεταναστευτικής 
Πολιτικής Νότη Μηταράκη από 
τη Χίο, ο οποίος, κατά τη διάρ-
κεια συνεδρίασης του δημοτικού 
συμβουλίου, σημείωσε ότι «ήδη 
επεκτείνουμε το ΚΥΤ Φυλακί-
ου», και μάλιστα με χωρητικότη-

τα αντίστοιχης με το ΚΥΤ Σάμου, 
δηλαδή περί τις 5.000 άτομα. 

Με αφορμή την ανησυχη-
τική αυτή δήλωση, δημοσίευ-
μα τοπικού site, καλούσε τον 
κ. Μαυρίδη να απαντήσει για 
το αν γνώριζε και αν συναίνεσε 
για μία τέτοια εξέλιξη, αφήνο-
ντας υπονοούμενα για ‘κρυφές 
συζητήσεις’. Το συγκεκριμένο 
δημοσίευμα αναπαράχθηκε από 
αρκετά ΜΜΕ των Αθηνών, προ-
καλώντας την αντίδραση του 
Δημάρχου Ορεστιάδας.

Απαντώντας, μέσω facebook, 
ο κ. Μαυρίδης, αναφέρει τα 
εξής:

«Προς ενημέρωση των συν-

δημοτών μου:
-Το δημοτικό συμβούλιο 

του δήμου Ορεστιάδας έχει εκ-
φράσει με ψηφίσματα και απο-

φάσεις του, τη διαχρονική και 
σταθερή άρνησή του στη δημι-
ουργία νέων δομών φιλοξενί-
ας προσφύγων και παράτυπων 

μεταναστών ή στην επέκταση 
υφιστάμενων.

-Το Δ.Σ. της ΠΕΔ ΑΜ-Θ (στο 
οποίο έχω την τιμή να είμαι πρό-
εδρος), έχει αποφασίσει ομό-
φωνα (με την πρώτη απόφαση 
να έχει παρθεί επί προεδρίας κ. 
Λαμπάκη), την μη δημιουργία ή 
επέκταση οποιασδήποτε δομής 
φιλοξενίας.

-Ως δήμαρχος Ορεστιάδας 
δεν  έδωσα π ο τ έ  σύμφωνη 
γνώμη (η οποία γνώμη δε μου 
ζητήθηκε) και δεν θα συναινέσω 
π ο τ έ, όποτε και από όποιον 
μου ζητηθεί. Κ α μ ί α συζήτηση, 
με κανένα κυβερνητικό στέλεχος 
δεν έχω κάνει για το θέμα αυτό.

-Υπάρχει η δέσμευση του 
πρωθυπουργού για εξαίρεση 
της Θράκης από οποιοδήποτε 
σχεδιασμό για το θέμα αυτό.

-Απαιτώ από τα μέσα ενημέ-
ρωσης, τα οποία ψευδώς ανα-
φέρουν για σύμφωνη γνώμη 
δήμαρχου Ορεστιάδας σε επέ-
κταση της δομής του Φυλακί-
ου, να προβούν σε διορθωτική 
ανάρτηση/μετάδοση».

Μαυρίδης: «Ψευδή τα περί συναίνεσής 
μου για επέκταση του ΚΥΤ Φυλακίου»
ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΟΤΗ 
ΜΗΤΑΡΑΚΗ                       

Πώς προέκυψε το θέμα που αναπαράχθηκε 
και προκάλεσε συζητήσεις 

Την έντονη διαμαρτυρία του εξέφρασε 
ο Δήμος Σαμοθράκης προς το Υπουργείο 
Εσωτερικών αλλά και στα συνδικαλιστικά 
του όργανα ΚΕΔΕ και ΠΕΔ ΑΜΘ 

για τον μειωμένο αριθμό θέσεων voucher 
στα ΚΔΑΠ του νησιού, που ώς έχει ως απο-

τέλεσμα:
την υποχρηματοδότηση τους τον απο-

κλεισμό του 50% των ωφελουμένων αλλά 
και τις συνέπειες αυτού στην απασχόληση 
του προσωπικού.

Για τη μείωση των 
χρηματοδοτούμενων θέσεων 
στα ΚΔΑΠ του νησιού

Έγγραφο διαμαρτυρίας του Δήμου Σαμοθράκης 

Σε 187 ανήλθαν τα 
νέα κρούσματα κορωνο-
ϊού το Σάββατο, σύμφω-
να με τον Εθνικό Οργα-
νισμό Δημόσιας Υγείας. 
Βάσει της ανακοίνωσης 
του ΕΟΔΥ, 40 ασθενείς 
νοσηλεύονται διασωλη-
νωμένοι.Χθες  καταγρά-
φηκε ακόμα ένας θάνα-
τος. Από την έναρξη της 
πανδημίας, οι θάνατοι 

στην Ελλάδα ανέρχονται 
σε 280.

Από τα 187 επιπλέον 
κρούσματα που ανακοί-
νωσε ο ΕΟΔΥ, τα 156 εί-
ναι εγχώρια και από αυτά, 
τα 28 αναφέρουν πρό-
σφατο ταξίδι στο εσωτε-
ρικό της χώρας, ενώ τα 
23 συνδέονται με συρ-
ροές.

Κορωνοϊός: Κανένα 
νέο κρούσμα για τον 
Έβρο το Σάββατο
187 ανακοινώθηκαν συνολικά στη 
χώρα, μηδέν για όλη τη Θράκη

Βολές αρμάτων θα εκτελε-
στούν στην περιοχή Πεδίου Βο-

λής «ΑΕΤΟΣ» την Δευτέρα 7 Σε-
πτεμβρίου 2020. 

Η ΧΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρ-
χία Πεζικού ανακοινώνει ότι την 
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 και 
ώρες από 10:00 έως και 14:00, 

πρόκειται να πραγματοποιηθούν 
βολές όπλων ευθυτενούς τρο-
χιάς, στο Πεδίο Βολής «ΑΕΤΟΣ» 
Αλεξανδρούπολης. 

Επικίνδυνη περιοχή χαρακτη-
ρίζεται αυτή που περικλείεται από 

τα σημεία :
• Λατομεία ΜΑΚΡΗΣ
• Ύψωμα ΚΑΖΑΝΙΑ
• Ύψωμα ΚΟΡΑΚΑΣ
• Ερείπια ΑΛΙΚΗΣ
• Ύψωμα ΟΥΡΑΝΟΣ

Στην παραπάνω περιοχή απα-
γορεύεται κάθε κίνηση ή παρα-
μονή ατόμων, οχημάτων και ζώ-
ων κατά την ώρα των βολών, για 
αποφυγή ατυχημάτων.

Βλήματα μη εκραγέντα, που 

τυχόν εντοπίζονται, να μη μετα-
κινούνται και να ειδοποιείται αμέ-
σως η πλησιέστερη στρατιωτική, 
πολιτική ή αστυνομική αρχή.
ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Tην Δευτέρα 
7 Σεπτεμβρίου

Βολές όπλων ευθυτενούς τροχιάς στο Πεδίο Βολής «Αετός» 
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Της Κικής Ηπειρώτου
Γεγονός είναι η αναζήτηση 

επενδυτή που θα αναλάβει για 
τα επόμενα 30 χρόνια να εκμι-
σθώσει και να εκμεταλλευτεί 
τμήμα περίπου 58 στρεμμάτων 
του γεωθερμικού πεδίου του 
Αρίστηνου του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης, μετά τη δημοσίευ-
ση της πρόσκλησης εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος, «για την 
Υποβολή Δεσμευτικών Επεν-
δυτικών Προτάσεων για την 
Εκμίσθωση του Δικαιώματος 
Εκμετάλλευσης Τμήματος του 
Γεωθερμικού Πεδίου Τοπικού 
Ενδιαφέροντος Αρίστηνου», 
από την Αποκεντρωμένη Δι-
οίκηση Μακεδονίας-Θράκης. 

Όπως επισημαίνεται στην 
πρόσκληση της Αποκεντρω-
μένης, η εκμετάλλευση αφορά 
το σύνολο των δραστηριοτή-
των που αποσκοπούν στην πα-
ραγωγική (άντληση) απόληψη 
του προϊόντος και παραπροϊ-
όντων και την ασφαλή διά-
θεση του υποπροϊόντος, που 
εντοπίζονται στον μεταλλευ-
τικό χώρο, είτε μέσω ιδιοχρη-
σιμοποίησης, είτε με την δια-
νομή θερμικής ενέργειας σε 

τρίτους, είτε με συνδυασμό και 
των δύο.

Βάσει των ερευνητικών δε-
δομένων του Ι.Γ.Μ.Ε. στην πε-
ριοχή τα χαρακτηριστικά του 
όλου γεωθερμικού πεδίου συ-
νοψίζονται στα παρακάτω:

1. Έκταση όλου του γεω-
θερμικού πεδίου τοπικού εν-
διαφέροντος: 70 km2

2. Θερμοκρασία γεωθερμι-
κού ταμιευτήρα: 45-90οC

3. Βάθος ταμιευτήρων: 
150-450 m

4. Παροχή: 200 m3/h

∆ιάρκεια μίσθωσης
Το δικαίωμα εκμετάλλευ-

σης του γεωθερμικού πεδίου 
εκμισθώνεται για χρονική πε-
ρίοδο 30 ετών, με δικαίωμα 
μονομερούς παράτασης μέχρι 
20 επιπλέον έτη, εφόσον τη-
ρούνται οι όροι των σχετικών 
συμβάσεων και οι όροι προ-
στασίας του περιβάλλοντος. 

Κριτήρια αξιολόγησης
Ο συναγωνισμός μεταξύ 

των διαγωνιζομένων αναφέ-
ρεται στα εξής:

1. Το ύψος του προϋπολο-

γισμού της επενδυτικής πρό-
τασης για την αξιοποίηση του 
γεωθερμικού πεδίου.

2. Τη βιωσιμότητα της προ-
τεινόμενης επενδυτικής πρό-
τασης.

3. Το βαθμό ορθολογικής 
Εκμετάλλευσης του γεωθερ-
μικού πεδίου με βάση την με-
λέτη που υποβλήθηκε με την 
δεσμευτική επενδυτική πρό-
ταση για αξιολόγηση, την μέ-
γιστη εκμεταλλεύσιμη παροχή 
γεωθερμικού ρευστού, καθώς 
και την χρήση παραπροϊόντων, 
εφόσον υπάρχουν.

4. Τα κριτήρια που προβλέ-
πονται για τη χορήγηση άδειας 
διανομής θερμικής ενέργειας 
σε τρίτους, εφόσον η διαχεί-

ριση περιλαμβάνει και τη δι-
ανομή θερμικής ενέργειας σε 
τρίτους.

Τέλος, για την επιλογή της 
καλύτερης δεσμευτικής πρό-
τασης εκτιμώνται:

i. η δυνατότητα των δια-
γωνιζομένων να ανταποκρι-
θούν στις υποχρεώσεις που 
αναλαμβάνουν με την δε-
σμευτική επενδυτική πρότα-
σή τους, όπως η δυνατότητα 
αυτή προκύπτει από την οικο-
νομική και χρηματοδοτική τους 
ικανότητα, 

ii. η σχετική εμπειρία και η 
τεχνολογική δυνατότητα αυ-
τών που διαγωνίζονται, οι 
οποίες μπορούν να αποδεικνύ-
ονται από την υλοποίηση έρ-

γων ανάλογης κλίμακας, ιδιαί-
τερα σε ανάλογες επενδύσεις, 
ή και μέσω συνεργασίας τους 
με ειδικούς επιστήμονες και 
φορείς. Οι συνεργασίες αυτές 
πρέπει να αποδεικνύονται με 
δεσμευτικές συμφωνίες, όχι 
απλά με δηλώσεις προθέσεων.

Ο μισθωτής του γεωθερμι-
κού πεδίου υποχρεούται, από 
την έναρξη της εκμετάλλευ-
σης, στην καταβολή ειδικού 
τέλους που ορίζεται σε:

Ποσοστό δέκα τοις εκατό 
(10%) επί του αναλογικού μι-
σθώματος, υπέρ του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης. 

Ποσοστό πέντε τοις εκατό 
(5%) επί του αναλογικού μι-
σθώματος, υπέρ της Ελληνικής 

Αρχής Γεωλογικών και Μεταλ-
λευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) 
για την εξασφάλιση της δια-
χρονικής παρακολούθησης 
των γεωθερμικών πεδίων με 
στόχο την εξασφάλιση της αει-
φορίας και της προστασίας του 
περιβάλλοντος. Η διαδικασία 
της υποβολής των δεσμευτι-
κών επενδυτικών προτάσεων 
θα διεξαχθεί στα γραφεία του 
Τμήματος Τεχνικής Υποστήρι-
ξης και Φυσικών Πόρων Ανα-
τολικής Μακεδονίας-Θράκης 
της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης, Τε-
νέδου 58, Καβάλα, 1ος όρο-
φος, στις 14 Οκτωβρίου 2020 
ημέρα και ώρα 12. 

8  ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ζητείται επενδυτής για τμήμα του 
γεωθερμικού πεδίου του Αρίστηνου
ΣΤΟΝ «ΑΕΡΑ» Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ  

Τα βασικά σημεία της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος που 
δημοσιοποίησε η Αποκεντρωμένη 
Μακεδονίας-Θράκης

Περισσότεροι από 3.100 
ροδοπελεκάνοι και πάνω από 
2.500 λευκοί πελαργοί ήταν 
από τις σημαντικότερες κατα-

γραφές. Είναι γνωστό ότι λόγω 
της θέσης του, το Δέλτα Έβρου, 
βρίσκεται πάνω σε έναν βασικό 
μεταναστευτικό διάδρομο για 

τα πουλιά.
Για πολλά είδη πουλιών η 

μεταναστευτική κίνηση προς 
το νότο είναι σε εξέλιξη και η 
παρουσία τους στο Δέλτα είναι 
κάτι παραπάνω από εμφανής. 
Είδη όπως οι Λευκοπελαργοί 
και οι Ροδοπελεκάνοι, κάνουν 
μία στάση στην περιοχή κατά 
τη διάρκεια του ταξιδιού τους 
ή απλώς διέρχονται κινούμενα 
για τον τελικό τους προορισμό.

Σε ένα εξαήμερο καταγρα-
φών, που έγιναν από το Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Δέλτα Έβρου μέσα στο τελευ-
ταίο δεκαπενθήμερο, καταγρά-
φηκαν σημαντικοί αριθμοί δι-
ερχόμενων πουλιών από την 
περιοχή μας.

Περισσότεροι από 3.100 

Ροδοπελεκάνοι (Pelecanus 
onocrotalus) και πάνω από 
2.500 Λευκοί πελαργοί (Ciconia 
ciconia) ήταν από τις σημαντι-
κότερες καταγραφές. Ακόμα κα-
ταγράφηκαν μερικές δεκάδες 
Κραυγαετοί (Clanga pomarina) 
και λίγοι Μαυροπελαργοί 
(Ciconia nigra).

Το εντυπωσιακό αυτό θέαμα 
των μεγάλων ομάδων πουλιών 
να γυροπετάνε αναζητώντας τα 
θερμά ανοδικά ρεύματα αέρα 
και το συνεχές τους πέρασμα 
πάνω από το Δέλτα Έβρου, δεν 
μπορεί να αφήσει κανέναν ασυ-
γκίνητο.

Σε ένα εξαήμερο καταγραφών που έγιναν 
από το Φορέα Διαχείρισης, καταγράφηκαν 
σημαντικοί αριθμοί διερχόμενων πουλιών 
από την περιοχή του. 

Η εντυπωσιακή μετανάστευση των πουλιών στο Δέλτα Έβρου
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Το Δημοτικό Ωδείο Αλε-
ξανδρούπολης (έτος ίδρ. 
1960), καθιερωμένο για το 
υψηλό επίπεδο παροχών του 
και με σημαντική θέση ανά-
μεσα στα γνωστά Ωδεία της 
χώρας, υποδέχεται τους πα-
λαιούς και νέους σπουδαστές 
του στη νέα εκπαιδευτική 
χρονιά, που θα έχει διάρκεια 
από 15 Σεπτεμβρίου 2020 
έως 30 Ιουνίου 2021. Οι εγ-
γραφές άρχισαν από την 1η 
Σεπτεμβρίου και συνεχίζουν 
κατά τη διάρκεια όλου του 
εκπαιδευτικού έτους ανά-
λογα με τον κανονισμό κά-
θε σχολής.

Στην σχετική ανακοίνωση 
αναφέρονται τα εξής:

“Μετά τις ιδιαίτερες συν-
θήκες της προηγούμενης 
εκπαιδευτικής χρονιάς, που 
ξεπεράσαμε με επιτυχία και 
εξαιρετικά αποτελέσματα 
στις Πτυχιακές και Θερινές 
Εξετάσεις, που ολοκληρώ-
θηκαν τέλη Ιουλίου, συνε-
χίζουμε και πάλι με τους 
κανονικούς ρυθμούς μαθη-
μάτων από τον Σεπτέμβριο 
με νέα πνοή, προσαρμογές 
και καινοτομίες. Φυσικά, θα 
τηρηθούν με ευλάβεια όλα 
τα απαραίτητα μέτρα προ-
στασίας για την πανδημία 
Covid-19 και θα λειτουργή-
σουμε σύμφωνα με τα υγει-
ονομικά πρωτόκολλα που θα 
εκδοθούν για τις δομές καλ-
λιτεχνικής εκπαίδευσης.

Για εγγραφές, πληροφο-
ρίες και προγραμματισμό 
σπουδών μπορείτε να απευ-
θύνεστε στη γραμματεία του 
Δημοτικού Ωδείου, Καραϊ-
σκάκη 5. Στο χώρο μας θα 
σας ξεναγούν οι καθηγητές 
μας, θα απαντούν στις ερω-
τήσεις ή απορίες σας, θα σας 
ενημερώνουν για το σύστη-
μα σπουδών και τα πολλα-
πλά οφέλη του στη διαμόρ-
φωση της προσωπικότητας 
των παιδιών και θα σας προ-
τείνουν τις σωστές επιλογές 
σπουδών.

Το Δημοτικό Ωδείο είναι 
ένα εύρωστο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα με μακρόχρονη πα-
ράδοση, σημείο σύγκλισης 
πολλών μουσικών ρευμά-

των. Ανταποκρινόμαστε στις 
προσδοκίες των σπουδαστών 
μας και καλύπτουμε όλο το 
φάσμα της μουσικής εκπαί-
δευσης από την προσχολική 
ηλικία έως την επαγγελματι-
κή ολοκλήρωση.

Στον άρτια εξοπλισμένο 
χώρο μας λειτουργούν:

• Tμήμα Κλασικής Μουσι-
κής (Σχολές Οργάνων, Μο-
νωδίας-Μελοδραματικής, 
Κατωτέρων και Ανωτέρων 
Θεωρητικών, Μουσική Δω-
ματίου, Σύνολα, Ορχήστρα, 
Χορωδίες Εφήβων-Ενηλίκων, 
Μεταπτυχιακά Προγράμμα-
τα, Προετοιμασία Εισαγωγής 
στα ΑΕΙ).

• Τμήμα Μουσικής Αγω-
γής-Προπαιδείας

• Τμήμα Βυζαντινής Εκκλη-

σιαστικής Μουσικής
• Τμήμα Σύγχρονης Μο-

ντέρνας Μουσικής, Jazz, Σύγ-
χρονου Τραγουδιού, Μουσι-
κής Κινηματογράφου.

• Επίσης τον Σεπτέμβριο 
λειτουργούν τα τμήματα ενι-

σχυτικής διδασκαλίας για την 
προετοιμασία των Κατατα-
κτηρίων και Εισαγωγικών 
Εξετάσεων.

Το Δημοτικό Ωδείο Αλε-
ξανδρούπολης αντανακλώ-
ντας το κοινωνικό προφίλ 

του Δήμου, παρέχει κάθε 
χρόνο υποτροφίες, προσιτά 
δίδακτρα, δυνατότητα μελέ-
της των σπουδαστών στους 
χώρους μας, διοργάνωση συ-
ναυλιών και σεμιναρίων.

Στο Δ.Ω.Α. Αποκτάς γνώ-

σεις, Συνεργάζεσαι, Δημιουρ-
γείς, Συλλέγεις όμορφες ανα-
μνήσεις, Ζεις ανεπανάληπτες 
εμπειρίες, κυρίως όμως μα-
θαίνεις να Αγαπάς τη Μου-
σική!”
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Η ΓΝΩΜΗ
30 ΙΑΝΟΥΑρΙΟΥ 2018 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 9

Εκδήλωση για την Πο-
λιτιστική Διαδρομή «VIA 
EGNATIA» θα πραγματο-
ποιηθεί την Τρίτη 6 Φε-
βρουαρίου στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών. Πρόκει-

ται για μία πρωτοβουλία 
του MEGARON PLUS με το 
Σωματείο Διάζωμα. 

Το πρόγραμμα της εκ-
δήλωση περιλαμβάνει δι-
άλεξη με ομιλητή τον Επί-
τιμο Έφορο Αρχαιοτήτων 
ΟΜΙΛΗΤΗΣ Διαμαντή Στ. 
Τριαντάφυλλο. Θέμα 
της διάλεξης: «Ταξιδεύο-
ντας με άμαξα πολυτελεί-
ας (Carpentum) στην αρ-
χαία Εγνατία οδό, από την 
Τόπειρο του Νέστου ως τη 
Δύμη και την Πλωτινόπολη 
του Έβρου, θα ανακαλύψου-
με τα μνημεία της Θράκης». 
Προλογίζει ο πρόεδρος του 
Διαζώματος Σταύρος Μπέ-
νος. 

Μετά το πέρας της ομι-
λίας ακολουθεί ένα μουσι-
κό οδοιπορικό στην Ανατο-
λική Μακεδονία και Θράκη, 

το οποίο επιμελήθηκε ο 
Θανάσης Γκαϊφύλλιας. 

Συμμετέχουν: Θανάσης 
Γκαϊφύλλιας, Χαλήλ Μου-

σταφά, Ευαγγελία Τζιαμπά-
ζη, Γιώργος Φραντζολάς, 
Βασίλης Ευφροσυνίδης, 
Δημήτρης  Ευφροσυνίδης, 

Τάσος Καπζάλας.
Η μουσική επιμέλεια της 

εκδήλωσης ανήκει στον 
Θανάση Γκαϊφύλλια.

Εκδήλωση για την Πολιτιστική 
Διαδρομή «VIA EGNATIA» στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 
ΔιΑλΕξη του ΔιΑΜΑντη 
τριΑντΑφυλλου κΑι 
Μουσικο ΔρώΜΕνο ΑΠο 
τον ΘΑνΑση ΓκΑϊφυλλιΑ

Προλογίζει ο πρόεδρος του Διαζώματος 
Σταύρος Μπένος 

Εκδήλωση για την Πολιτιστική Διαδρομή «VIA EGNATIA» 
θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών 

Που ΘΑ ΠΕτΑξώ τΑ ΜΠΑΖΑ;
●  Η απόρριψη*  των άχρηστων υλικών (μπάζων), από τις κάθε είδους εκσκαφές και κατεδαφίσεις δεν είναι πλέον πρόβλημα. 

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

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

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

● Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 

25510 27404 & 25510 80173 

Καθαρό περιβαλλόν,  
 εξόιΚόνόμηση 
φυσιΚών πόρών 

λαΤόμεια μαΚρησ α.ε.

ο Γιάννης 
σμαραγδής 
απόψε στον 
κινηματογράφο 
ηλύσια
Ο σκηνοθέτης θα συνομιλήσει 
με το κοινό 
της Αλεξανδρούπολης

Ο καταξιωμένος Έλληνας σκηνοθέτης, Γιάν-
νης Σμαραγδής, έρχεται στην Αλεξανδρού-
πολη και τον Κινηματογράφο Ηλύσια, να μας 
παρουσιάσει την τελευταία του ταινία, «Κα-
ζαντζάκης», και να συνομιλήσει με το κοινό 
μετά την προβολή, την Τρίτη 30 Ιανουαρί-
ου, στις 22:00.

Η ταινία στοχεύει να αναδείξει τη συναρπα-
στική προσωπικότητα του Νίκου Καζαντζάκη, 
καθώς και το μαγευτικό τοπίο της Ελλάδας 
μέσα στο οποίο διαμορφώθηκε. Ο μεγάλος 
Κρητικός συγγραφέας έλεγε πως η ζωή του 
ορίζεται από τα ταξίδια του και τα όνειρά 
του. Αυτό είναι ακριβώς και ότι ο σκηνοθέ-
της σκοπεύει να επιτύχει με αυτήν την ταινία. 
Παρουσιάζει τα ταξίδια του στη Γερμανία, την 
Αυστρία, τη Ρωσία, τη Γαλλία και το όρος Σι-
νά και μέσα από αυτές τις εμπειρίες, να ανα-
δείξει τις φιλοσοφικές και μεταφυσικές του 
αναζητήσεις.

Πρωταγωνιστούν: Οδυσσέας Παπασπηλιό-
πουλος, Μαρίνα Καλογήρου, Αλέξανδρος Κα-
μπαξής, Στέφανος Ληναίος, Αργύρης Ξάφης, 
Θοδωρής Αθερίδης, Μαρία Σκουλά, Νίκος 
Καρδώνης, Αμαλία Αρσένη, Γιούλικα Σκαφι-
δά, Ζέτα Δούκα, Αλέξανδρος Κολλάτος, Στά-
θης Ψάλτης.

Προπώληση εισιτηρίων με αριθμημένες θέ-
σεις από το ταμείο του κινηματογράφου.

Χώρος: 
Αίθουσα «Δημήτρης 
Μητρόπουλος» 
Ημερομηνία/ 
Ώρα έναρξης:
6 Φεβρουαρίου 2018/ 
19:00
Ελεύθερη είσοδος με 
δελτία προτεραιότη-
τας.
Η διανομή των δελτίων 
αρχίζει στις 5:30 μ.μ. 

Info

Το Δημοτικό Ωδείο 
Αλεξανδρούπολης πανέτοιμο 
για τη νέα εκπαιδευτική χρονιά
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ         

Καθιερωμένο για το υψηλό επίπεδο 
παροχών του και με σημαντική θέση 
ανάμεσα στα γνωστά Ωδεία της χώρας, 
υποδέχεται τους παλαιούς και νέους 
σπουδαστές του στη νέα εκπαιδευτική 
χρονιά
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Οκτώ στις δέκα εμπορικές 
επιχειρήσεις (81%) πραγματο-
ποίησαν χαμηλότερες πωλήσεις 
κατά τη διάρκεια της θερινής 
εκπτωτικής περιόδου σε σχέση 
με την αντίστοιχη περσινή περί-
οδο σύμφωνα με την περιοδική 
έρευνα της Ελληνικής Συνομο-
σπονδίας Εμπορίου και Επιχει-
ρηματικότητας για τις θερινές 
εκπτώσεις του 2020.

Η ΕΣΕΕ υπογραμμίζει ότι 
«όπως συνάγεται από τα απο-
τελέσματα της έρευνας, οι πω-
λήσεις κατά τη διάρκεια των θε-
ρινών εκπτώσεων σημείωσαν 
μεγάλη πτώση, με τις επιδόσεις 
να χειροτερεύουν ακόμη και σε 
σχέση με το δεκαπενθήμερο των 
εκπτώσεων του Ιουλίου. Χω-
ρίς αμφιβολία, το γεγονός αυ-
τό ερμηνεύεται από την αύξηση 
των κρουσμάτων κατά τη διάρ-
κεια του Αυγούστου σε συνδυ-
ασμό με τα απαραίτητα για την 

υγεία των πολιτών μέτρα που 
ελήφθησαν. Ωστόσο, τα μέτρα 
στήριξης που έλαβε η κυβέρ-
νηση φαίνεται να απέτρεψαν 
την ολοκληρωτική κατάρρευση 
της αγοράς».

Σύμφωνα με τα εύρημα 
τα της έρευνας:

• Οι μισές επιχειρήσεις (50%) 
εκτιμούν πως οι πωλήσεις τους 
υποχώρησαν σε ποσοστό μεγα-
λύτερο του 30% κατά τη διάρ-
κεια των θερινών εκπτώσεων. 
Αντίθετα, μόλις μία στις τέσσε-
ρις (26%) σημείωσε ηπιότερη 
πτώση πωλήσεων έως 20%. Οι 
επιδόσεις αυτές χαρακτηρίζο-
νται από την ΕΣΕΕ σαφέστερα 
χειρότερα από τις αντίστοιχες 
περσινές.

• Ως εκ τούτου, για την πλειο-
νότητα των επιχειρήσεων (60%) 
η αγοραστική κίνηση είναι καλύ-
τερη κατά το εκπτωτικό δεκα-

πενθήμερο του Ιουλίου, «συμπε-
ριφορά που επαναλαμβάνεται 
συστηματικά όλα τα προηγού-
μενα έτη» όπως υπογραμμίζεται.

• Περίπου ένας στους δέκα 
(12%) επιχειρηματίες δήλωσε 
πως οι πωλήσεις τους ήταν εκεί-
νες που ανέμεναν, αφού είχαν 
λάβει υπόψη τους την εκδήλω-
ση και τον αντίκτυπο της παν-
δημίας. Αντίθετα, σχεδόν επτά 
στους δέκα (68%) επιχειρη-
ματίες αιφνιδιάστηκαν από το 
μέγεθος των επιπτώσεων της 
πανδημίας και κατέγραψαν χα-
μηλότερες πωλήσεις από ό,τι 
εκτιμούσαν. «Οι μικρές αποκλί-
σεις σε σχέση με το δεκαπεν-
θήμερο των εκπτώσεων του 

Ιουλίου δείχνει πως οι ελπίδες 
του εμπορικού κόσμου για ηπι-
ότερης έντασης αντίκτυπο δεν 
επιβεβαιώθηκαν» όπως αναφέ-
ρει η ΕΣΕΕ.

• Η αβεβαιότητα από την κρί-
ση υγείας και η εφαρμογή των 
μέτρων ατομικής προστασίας  
επηρέασε αρνητικά και την επι-
σκεψιμότητα στα καταστήματα, 
καθώς περισσότερες από οκτώ 
στις δέκα επιχειρήσεις (82%) 
κατέγραψαν συρρίκνωση της 
επισκεψιμότητας σε σχέση με 
το 2019.

• Το 85% των επιχειρήσεων 
θεωρεί πως η πανδημία του κο-
ρονοϊού επηρέασε σημαντικά 
την ψυχολογία των καταναλω-

τών, χαρακτηρίζοντάς την περισ-
σότερο συγκρατημένη σε σχέση 
με πέρυσι.

• Οι οκτώ στις δέκα επιχει-
ρήσεις (79%) υποστήριξε πως 
η πανδημία έχει επηρεάσει από 
μεγάλο έως πολύ μεγάλο βαθ-
μό τη λειτουργία τους, εκτίμηση 
η οποία, υπό τις παρούσες συν-
θήκες, δεν αποτελεί έκπληξη.

• Οι απαντήσεις των επιχει-
ρήσεων σχετικά με το κόστος 
προσαρμογής στο νέο πλαίσιο 
λειτουργίας που υπαγορεύει η 
Covid-19 φαίνονται μοιρασμέ-
νες. Ειδικότερα, το 31% των 
επιχειρήσεων χαρακτηρίζει το 
κόστος από μεγάλο έως πολύ 
μεγάλο ενώ το 30% από μικρό 

έως πολύ μικρό. Ενδεχομένως, η 
διαφοροποίηση αυτή μπορεί να 
οφείλεται και στο μέγεθος των 
επιχειρήσεων ή/και στο είδος.

• Οι μισές επιχειρήσεις (52%) 
θεωρούν πως η υποχρεωτική 
χρήση μάσκας στο χώρο του 
καταστήματος έχει επηρεάσει 
αρνητικά τη λειτουργία του κα-
ταστήματος και μόλις μία στις 
πέντε (19%) πως το έχει επη-
ρεάσει θετικά.

• Σχεδόν σε τρεις από τέσ-
σερις επιχειρήσεις (73%) οι πε-
λάτες χρησιμοποίησαν κυρίως 
κάρτες κατά τις συναλλαγές 
τους. Όπως σημειώνεται, η εξοι-
κείωση των πελατών με το πλα-
στικό χρήμα και τα μέσα ηλε-
κτρονικής πληρωμής, από την 
περίοδο επιβολής των Capital 
Controls, σίγουρα λειτούργη-
σαν ευνοϊκά προς αυτήν την κα-
τεύθυνση τα τελευταία χρόνια. 
Ωστόσο, η υγειονομική κρίση 
και τα μέσα ατομικής προστα-
σίας υπαγόρευσαν τον ισχυρό 
περιορισμό της χρήσης μετρη-
τών (μόνο στο 4% των επιχει-
ρήσεων χρησιμοποιήθηκαν κυ-
ρίως μετρητά).

Τέλος, αναφορικά με την 
ταυτότητα της έρευνας, αυτή 
έγινε τηλεφωνικά με χρήση δο-
μημένου ερωτηματολογίου σε 
δείγμα 350 επιχειρήσεων που 
συμμετείχαν στις θερινές εκ-
πτώσεις και δραστηριοποιού-
νταν στον οικιακό εξοπλισμό, 
στα ψυχαγωγικά/επιμορφωτικά 
είδη και στην ένδυση/υπόδηση.

Επτά στους δέκα επιχειρηματίες 
κατέγραψαν χαμηλότερες 
πωλήσεις από ό,τι εκτιμούσαν
Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ 
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΚΑΧΕΚΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ        

Τα απογοητευτικά συμπεράσματα που 
εξάγει από την εικόνα της αγοράς

Το Επιμελητήριο Έβρου ενη-
μερώνει τα μέλη του για τις 
δύο σημαντικές προκηρύξεις 
που υπέγραψε ο Αναπληρωτής 
υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων Νίκος Παπαθανάσης. 
Πρόκειται για τα Καθεστώτα 
Ενισχύσεων «Γενική Επιχειρη-
ματικότητα» και «Πολύ Μικρές 
και Μικρές Επιχειρήσεις», δυ-
νάμει του Αναπτυξιακού Νόμου 
4399/2016.

Αναλυτικά:
1η Προκήρυξη : «Γενική 
Επιχειρηματικότητα»

Ο προϋπολογισμός για αυτό 
το καθεστώς ανέρχεται στα 350 
εκατ. € εκ των οποίων 140 εκατ. 
€  προέρχονται από τον Προϋ-
πολογισμό Δημοσίων Επενδύ-

σεων και τα 210 εκατ. € αφο-
ρούν στο είδος ενίσχυσης της 
φορολογικής απαλλαγής.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις 
που βρίσκονται  εγκατεστημένες 
ή έχουν υποκατάστημα στην ελ-
ληνική επικράτεια με τη μορφή 
ατομικής επιχείρησης, εμπορι-
κής εταιρείας, συνεταιρισμού, 
Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικού Συνεται-
ρισμού, Ομάδας Παραγωγών ή 
Αγροτικών Εταιρικών Συμπρά-
ξεων.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος 
της ορίζεται με βάση το μέγεθος 
του φορέα, ήτοι:

α. για μεγάλες επιχειρήσεις, 
στο ποσό των 500.000 €

β. για μεσαίες επιχειρήσεις 
και συνεταιρισμούς στο ποσό 
250.000 €

γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο 
ποσό των 150.000 €

δ. για πολύ μικρές επιχειρή-
σεις, στο ποσό των 100.000 €

ε. για τις Κοιν.Σ.Επ, τους 
Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις 
Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και 
τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπρά-
ξεις στο ποσό των 50.000 €.

 
2η Προκήρυξη : «Πολύ 
Μικρές και Μικρές 
Επιχειρήσεις»

Ο προϋπολογισμός ανέρ-
χεται στα 150 εκατ. € εκ των 
οποίων 140 εκατ. € προέρχο-
νται από τον Προϋπολογισμό 
Δημοσίων Επενδύσεων και τα 

10 εκατ. € αφορούν στο εί-
δος ενίσχυσης της φορολογι-
κής απαλλαγής. Απευθύνεται 
σε επιχειρήσεις που απασχο-
λούν λιγότερους από 10 εργα-
ζόμενους και ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του 
ενεργητικού τους  δεν υπερβαί-
νει τα 10 εκατ.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος 
της επένδυσης για την υπαγωγή 
επενδυτικών σχεδίων στο συ-
γκεκριμένο καθεστώς ενίσχυ-
σης είναι:

α. για μικρές επιχειρήσεις  το 
ποσό των 150.000 €

β. για πολύ μικρές επιχειρή-
σεις, το ποσό των 100.000 €.

Συνολικά, θα διατεθούν 500 
εκατ. € για την ενίσχυση των 
επιχειρήσεων, της αγοράς και 
της ελληνικής οικονομίας με ιδι-
αίτερη έμφαση στη στήριξη των 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, 
που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά 
της οικονομίας μας.

Επίσης, δυνάμει της υπ’ αρ. 
88642/26.08.2020 (Β΄3539) 
ΚΥΑ, που πρόσφατα υπεγράφη, 
το ποσό ενίσχυσης για επενδυ-
τικά σχέδια των ανωτέρω δύο 
δράσεων στον πρωτογενή το-
μέα, αυξήθηκε και δύναται να 
υπερβαίνει πλέον τις 500.000 
ευρώ

Πρόκειται για τα Καθεστώτα Ενισχύσεων 
«Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Πολύ 
Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις»

Επιμελητήριο Έβρου: Δύο νέες, πολύ σημαντικές 
ενισχύσεις για τις επιχειρήσεις
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Αλλεπάλληλες είναι τελευταία 
οι συλλήψεις στον Έβρο παράτυ-
πων μεταναστών που μεταφέ-
ρουν στα σακίδιά τους ναρκωτικά 
χάπια Captagon, γνωστά και ως 
«το ναρκωτικό των τζιχαντιστών». 

Στην περιοχή, για να αξιολογή-
σουν τα δεδομένα, βρέθηκαν πριν 
από μερικές ημέρες αξιωματικοί 
από την Αντιτρομοκρατική και την 
υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτι-
κών της Αττικής. 

Μέσα σε 40 ημέρες, σύμφω-
να με την Καθημερινή, αστυνο-
μικοί από την Κομοτηνή και την 
Αλεξανδρούπολη έχουν χειριστεί 
πέντε τέτοιες υποθέσεις και έχουν 
κατασχέσει 13.213 ναρκωτικά χά-
πια. Μια ακόμα υπόθεση, η 6η, 
κατεγράφη εν μέσω της κρίσης 
με την Τουρκία και των επεισο-
δίων στη μεθόριο. Την υπόθεση 
παρακολουθεί στενά η ηγεσία του 
υπουργείου Προστασίας του Πο-
λίτη, καθώς ποτέ στο παρελθόν 
δεν είχαν παρατηρηθεί αλλεπάλ-
ληλες απόπειρες εισαγωγής του 
συγκεκριμένου τύπου ναρκωτικού 
στη χώρα.

Μία από τις υποθέσεις εκτυλί-
χθηκε την 6η Ιουλίου στο Τυχε-
ρό. Αστυνομικοί εντόπισαν στην 
ελληνική πλευρά του ποταμού 
Εβρου 14 παράτυπους μετανά-
στες που είχαν μόλις καταφέ-
ρει να διασχίσουν το ποτάμι. Οι 
δύο από αυτούς, Σύροι 24 και 26 

ετών, μετέφεραν σε ένα σακίδιο 
πλάτης μισό κιλό κατεργασμένης 
κάνναβης και πέντε νάιλον σα-
κούλες με 4.925 ναρκωτικά χάπια 
Captagon. Ενα δεκαήμερο αργό-
τερα, ένας ακόμα Σύρος εντοπί-
στηκε στα σύνορα να μεταφέρει 
ίδιου τύπου ναρκωτικά χάπια. Το 
πρωί της 16ης Ιουλίου αστυνο-
μικοί από την Ασφάλεια Κομο-
τηνής εντόπισαν πλάι στο ποτά-
μι, στις Φέρες, 17 παράτυπους 
μετανάστες που είχαν μόλις μπει 
στη χώρα. Ο ένας από αυτούς 
μετέφερε στην τσάντα του 340 
γραμμάρια κοκαΐνης και 1.000 χά-
πια Captagon. Mέχρι τη 12η Αυ-
γούστου τρεις ακόμα μετανάστες 
από την Ερυθραία, τη Συρία και 
την Αίγυπτο εντοπίστηκαν στον 
Εβρο να μεταφέρουν σε σακίδια 
συνολικά άλλα 6.500 ναρκωτικά 
χάπια και 800 γραμμάρια κοκαΐνη.

Στην τελευταία υπόθεση, στην 
κατοχή του Αιγύπτιου εκτός από 
ναρκωτικά οι αστυνομικοί της 
ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών Κο-
μοτηνής βρήκαν δύο αεροπορικά 
εισιτήρια. Το πρώτο αντιστοιχούσε 
στο ταξίδι που είχε πραγματοποι-
ήσει από το Κάιρο στην Κωνστα-
ντινούπολη μερικές ημέρες πριν 
από τη σύλληψή του· το δεύτερο 
αφορούσε το αντίστροφο δρομο-
λόγιο επιστροφής, σε περίπτωση 
βέβαια που γλίτωνε τη σύλληψη. 

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. με γνώση 

του θέματος εξηγούν στην «Κ» 
ότι η διακίνηση των ναρκωτικών 
στον Εβρο ελέγχεται από δύο 
μεγάλα καρτέλ της Τουρκίας. Τα 
μέλη τους συντονίζουν τη μετα-
φορά όχι μόνο ναρκωτικών αλ-
λά και μεταναστών. Η αυξημένη 
τους τελευταίους μήνες παρουσία 
αστυνομίας και στρατού στην ελ-
ληνική πλευρά των συνόρων, με 
αφορμή τα «πολεμικά» γεγονότα 
της άνοιξης σε Καστανιές και Φέ-
ρες, υποχρέωσε τις δύο ομάδες 
να αναζητήσουν νέο τρόπο δρά-
σης. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
«φορτώνουν» τα ναρκωτικά σε 
σακίδια των μεταναστών υποχρε-
ώνοντάς τους να τα μεταφέρουν 
στην απέναντι όχθη του ποταμού 
προκειμένου με αυτόν τον τρό-
πο να ξεπληρώσουν το κόστος 
για τη μεταφορά τους από την 
τουρκική ενδοχώρα στην ελλη-
νική πλευρά των συνόρων. «Μου 
πήραν τα χρήματα και με ανάγκα-
σαν να μεταφέρω τα ναρκωτικά», 
έχουν υποστηρίξει στις απολογίες 
τους ορισμένοι από τους συλλη-
φθέντες. Παρόμοια μεθοδολογία 
εφαρμόζει το μεξικανικό καρτέλ 
στα σύνορα με τις ΗΠΑ.

Σε άλλες περιπτώσεις, τις τσά-
ντες με τα ναρκωτικά μεταφέρουν 

οι «οδηγοί» εκείνοι που γνωρίζουν 
τα περάσματα κατά μήκος του 
ποταμού και αναλαμβάνουν να 
οδηγήσουν το κονβόι με τους με-
τανάστες από τη μια πλευρά των 
συνόρων στην άλλη. Η αμοιβή 
για τη μεταφορά μπορεί να είναι 
της τάξης των 300 ευρώ. Παρα-
δίδουν τα ναρκωτικά συχνά και 
τους μετανάστες σε συνδέσμους 
του καρτέλ στην Ελλάδα, προκει-
μένου να συνεχίσουν τη διαδρομή 
προς Θεσσαλονίκη ή Αθήνα. Στε-
λέχη της ΕΛ.ΑΣ. που μίλησαν στην 
«Κ» υπό τον όρο της ανωνυμίας, 
αποκάλυψαν ότι τα 13.000 χάπια 
που έχουν κατασχεθεί στη διάρ-
κεια των τελευταίων μηνών προ-
έρχονται από τη Συρία και ανή-
κουν στην ίδια παρτίδα, καθώς 
είτε έχουν πανομοιότυπη χημική 
σύνθεση ή έχουν το ίδιο λογότυ-
πο πάνω τους. Σύμφωνα με τις 
ίδιες πηγές, ένα ναρκωτικό χάπι 
Captagon κοστίζει στην Τουρκία 
6 λίρες, δηλαδή 0,70 ευρώ και 
μεταπωλείται στην Ελλάδα προς 
5 ευρώ. Σε κάποιες περιπτώσεις 
μάλιστα οι «ντόπιοι» παραλήπτες 
των ναρκωτικών χρωματίζουν τα 
χάπια προκειμένου να προσομοι-
άζουν με το έκσταση, η τιμή των 
οποίων ανέρχεται έως και 20 ευ-

ρώ για κάθε δισκίο.
Για τις κατασχέσεις των 

13.000 χαπιών Captagon και τις 
συλλήψεις των μεταναστών στα 
ελληνοτουρκικά σύνορα ενημε-
ρώθηκαν οι κεντρικές υπηρεσί-
ες της ΕΛ.ΑΣ. και στη συνέχεια η 
ηγεσία του υπουργείου. Αποφα-
σίστηκε κλιμάκια της Αντιτρομο-
κρατικής και της υποδιεύθυνσης 
Δίωξης Ναρκωτικών της Αττικής 
να ταξιδέψουν στον Εβρο και να 
αξιολογήσουν τα δεδομένα σε 
συνεργασία με τους συναδέλ-
φους τους σε Κομοτηνή και Αλε-
ξανδρούπολη.

Σύνδεση με τρομοκράτες
Στον διεθνή και εγχώριο Τύπο 

εξάλλου υπάρχουν εκατοντάδες 
δημοσιεύματα που συνδέουν το 
συγκεκριμένου τύπου διεγερτι-
κό ναρκωτικό με ομάδες ισλαμι-
κής τρομοκρατίας και τις ακρότη-
τες των οπαδών του Ισλαμικού 
Κράτους. Οι αλλεπάλληλες κα-
τασχέσεις θορύβησαν τα στελέχη 
της Κατεχάκη, ωστόσο από την 
αναψηλάφηση των υποθέσεων 
και την εξέταση ορισμένων από 
τους συλληφθέντες από τα στελέ-
χη των «ειδικών υπηρεσιών» της 
ΕΛ.ΑΣ. δεν προέκυψε διασύνδε-

σή τους με υποθέσεις διεθνούς – 
ισλαμικής τρομοκρατίας.

Το Captagon είναι μια συνθε-
τική αμφεταμίνη η οποία χρησι-
μοποιήθηκε για πρώτη φορά τη 
δεκαετία του ’60 για τη θεραπεία 
της ναρκοληψίας και του συν-
δρόμου ελλειμματικής προσοχής. 
Στην πάροδο των ετών το σκεύ-
ασμα καταργήθηκε λόγω παρε-
νεργειών, χάρισε όμως το όνο-
μά του στα συγκεκριμένου τύπου 
αμφεταμινούχα ναρκωτικά χάπια 
που έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή 
στη Μέση Ανατολή, στην Αραβι-
κή Χερσόνησο και στην Κίνα. Με 
δεδομένο ότι προκαλεί διέγερση 
στον χρήστη, θεωρείται πιθανό 
να καταναλώθηκε από ισλαμιστές 
τρομοκράτες. Υπάρχουν αναφο-
ρές ότι ο δράστης της επίθεσης 
με καλάσνικοφ σε παραλία της 
Τυνησίας το 2015, με απολογι-
σμό 27 νεκρούς, είχε κάνει προ-
ηγουμένως χρήση Captagon. Την 
ίδια στιγμή, καμία από τις τρομο-
κρατικές επιθέσεις σε ευρωπαϊ-
κό έδαφος δεν συσχετίστηκε με 
κατανάλωση του συγκεκριμένου 
τύπου ναρκωτικού.Τα προηγού-
μενα χρόνια, ΣΔΟΕ, Αστυνομία 
και Λιμενικό έχουν προχωρήσει 
στη δέσμευση ιδιαίτερα μεγά-
λων φορτίων χαπιών Captagon, 
τα οποία όμως δεν είχαν προ-
ορισμό την Ελλάδα αλλά διέρ-
χονταν transit. Πέρυσι το καλο-
καίρι, για παράδειγμα, το Τμήμα 
Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ, 
η Αστυνομία και το Λιμενικό είχαν 
εντοπίσει μέσα σε κοντέινερ στο 
λιμάνι του Πειραιά ούτε λίγο ού-
τε πολύ 33 εκατ. χάπια Captagon. 
Eίχαν φορτωθεί από το λιμάνι της 
Λαττάκειας και επρόκειτο να κα-
ταλήξουν μέσω του Πειραιά στην 
Κίνα. Την 1η Ιουλίου οι διωκτικές 
αρχές της Ιταλίας εντόπισαν στο 
λιμάνι Σαλέρνο της Νότιας Ιτα-
λίας τρία κοντέινερ με 84 εκατ. 
αμφεταμινούχα χάπια Captagon. 
Στη μεγαλύτερη στα χρονικά κα-
τάσχεση συμμετείχαν πλην της 
ιταλικής οικονομικής αστυνομίας 
(Guardia di Finanza) και μυστικές 
υπηρεσίες της γειτονικής χώρας.

Κατάσχεση 13.213 ναρκωτικών χαπιών 
«των τζιχαντιστών» σε 40 μέρες
 ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΕΙΝΑΙ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ 
ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ ΠΑΡΑΤΥΠΩΝ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΟΥ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΑ ΣΑΚΙΔΙΑ 
ΤΟΥΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΧΑΠΙΑ 
CAPTAGON

Σύμφωνα με την Καθημερινή, αστυνομικοί 
από την Κομοτηνή και την Αλεξανδρούπολη 
έχουν χειριστεί πέντε τέτοιες υποθέσεις και 
έχουν κατασχέσει 13.213 ναρκωτικά χάπια

Η Τουρκία διακινδυνεύει μια στρα-
τιωτική σύγκρουση στην ανατολική 
Μεσόγειο επειδή "επενδύει περισσό-
τερο στην ισχύ από τη διπλωματία", 
δήλωσε στο Ρόιτερ ο Αχμέτ Νταβού-
τογλου, πρώην πρωθυπουργός της 
χώρας, ο οποίος είχε υποστηρίξει μια 
λιγότερο συγκρουσιακή πολιτική κα-
τά την πρώτη δεκαετία της εξουσίας 
του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Αχμέτ Νταβούτογλου, η θέση 
του οποίου ήταν βασισμένη στο δόγ-

μα, «μηδενικά προβλήματα 
με τους γείτονες» και είχε 
καθορίσει τις πρώτες επα-
φές του Ερντογάν με την 
Ευρώπη και τη Μέση Ανατο-
λή, αποχώρησε πέρυσι από 
το κυβερνών Κόμμα AK του 
προέδρου για να ιδρύσει το 
αντίπαλο Κόμμα Γκελετσέκ 
(Μέλλον).

Ο Νταβούτογλου επέκρι-
νε την "κλίση προς τον αυ-
ταρχισμό" που διαβλέπει στη 
νέα εκτελεστική προεδρία 
την οποία έχει αποκτήσει η 
χώρα και κατηγόρησε την 
κυβέρνηση ότι χειρίσθηκε 
"αδέξια"μια σειρά από προ-

κλήσεις, στις οποίες περιλαμ-
βάνονται η οικονομία, το ξέ-
σπασμα του κορονοϊού και οι 
αυξανόμενες εντάσεις στην 
ανατολική Μεσόγειο.

Όπως αναφέρει το Αθηνα-
ϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο 
Νταβούτογλου δήλωσε ακό-
μη πως η Άγκυρα έχει πραγ-
ματικά παράπονα σχετικά με 
τις ελληνικές διεκδικήσεις δε-
κάδων χιλιάδων τετραγωνι-
κών χιλιομέτρων θάλασσας 
μέχρι τη μεσογειακή ακτή 
της Τουρκίας, όμως πρόσθε-
σε πως η προσέγγιση του Ερ-
ντογάν εμπεριέχει υψηλούς 
κινδύνους.

«Δυστυχώς η κυβέρνησή μας δεν 
λειτουργεί όπως πρέπει διπλωμα-
τικά», δήλωσε στη συνέντευξη, και 
προειδοποίησε πως, αν τόσο η Ελ-
λάδα όσο και η Τουρκία προτιμούν 
«προβολές ισχύος» αντί της διπλω-
ματίας, «ανά πάσα στιγμή μπορεί να 
ξεσπάσει και να κλιμακωθεί οποια-
δήποτε κρίση».

Η Τουρκία θα πρέπει να πει με σα-
φήνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση: «Ας 
κάτσουμε γύρω από το τραπέζι και 
ας συζητήσουμε όλες τις απόψεις», 
δήλωσε ο Νταβούτογλου. Θα πρέπει 
επίσης να καθίσει μαζί με την Ελλάδα 
για να «συζητήσει όλα τα ζητήματα 
και να αποκλιμακώσει την ένταση».

"Η Τουρκία διακινδυνεύει 
μια στρατιωτική 
σύγκρουση"

Ηχηρό μήνυμα Νταβούτογλου 
για εκτόνωση της έντασης στο Αιγαίο
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Αναλυτικές οδηγίες εν όψει 
του ανοίγματος των σχολείων 
για τα απαραίτητα μέτρα προ-
στασίας για τον κορονοϊό, που 
θα πρέπει να τηρούν εκπαιδευ-
τικοί, μαθητές αλλά και όλοι 
όσοι θα δώσουν το «παρών» 
στα σχολικά κτίρια εξέδωσε ο 
ΕΟΔΥ. Ο Εθνικός Οργανισμός 
Δημόσιας Υγείας σε μία προ-
σπάθεια να καθοδηγήσει σωστά 
την εκπαιδευτική κοινότητα, λί-
γες ημέρες πριν από το άνοιγ-
μα των σχολείων (στις 14 Σε-
πτεμβρίου) δίνει συμβουλές ανά 
βαθμίδα, Νηπιαγωγεία, Δημοτι-
κά, Γυμνάσια και Λύκεια.

Ωστόσο τονίζει ότι η συνέ-
χιση της λειτουργίας των σχο-
λείων κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας του κορονοϊού–που 
αναμένεται ότι θα συνεχιστεί 
κατά τους επόμενους μήνες– 
είναι εξαιρετικά σημαντική. Η 
ασφαλής λειτουργία των σχο-
λείων έχει θεμελιώδη σημασία, 
ώστε να προληφθεί κατά το δυ-
νατόν η διασπορά του ιού στον 
χώρο των σχολείων. Εξαιρετικά 
σημαντικό είναι επίσης, στη πε-
ρίπτωση που υπάρξουν κρού-
σματα σε μια σχολική μονάδα, 
να περιχαρακωθεί η διασπο-
ρά ώστε να μειώσει τον αριθ-
μό δευτερογενών κρουσμάτων 
ιδιαίτερα σε άτομα που ανήκουν 
σε ευάλωτες ομάδες του πλη-
θυσμού.

Μάλιστα αναφέρει και την 
πιθανότητα να αλλάξουν τα δε-
δομένα: «Ωστόσο, άλλες μορ-
φές λειτουργίας (π.χ. εξ αποστά-
σεως διαδικτυακή διδασκαλία 
σε συνδυασμό με εναλλάξ πα-
ρουσία στο σχολείο μέρους των 
μαθητών) μπορεί να απαιτηθούν 
εάν τα επιδημιολογικά δεδομέ-
να μεταβληθούν –είτε στο σύνο-
λο της χώρας είτε σε επιμέρους 
πιο επιβαρυμένες περιοχές– και 
θα πρέπει να υπάρχει ετοιμότη-
τα για αυτό».

Τα παιδιά είναι πηγή 
μετάδοσης;

Αποτελέσματα μελετών σύμ-
φωνα με τον ΕΟΔΥ, καταδεικνύ-
ουν ότι τα παιδιά δεν αποτελούν 
τη συνήθη πηγή μετάδοσης του 
ιού SARS-CoV-2, σε αντίθεση 
με το ρόλο που διαδραματίζουν 
στη διασπορά άλλων αναπνευ-
στικών ιών όπως ο ιός της επο-
χικής γρίπης.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγ-
μής διαθέσιμα δεδομένα, η πλει-
ονότητα των παιδιών με λοίμω-
ξη COVID-19, έχει καταγραφεί 
στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής 
μετάδοσης. Από τα αποτελέσμα-
τα διερεύνησης περιστατικών 
που ανιχνεύθηκαν σε σχολικό 
περιβάλλον, προκύπτει ότι η με-

τάδοση της νόσου μεταξύ των 
παιδιών και από παιδιά σε ενή-
λικες είναι μάλλον ασυνήθης 
και συνεπώς, με την προϋπόθε-
ση της συστηματικής εφαρμο-
γής των απαραίτητων μέτρων 
προφύλαξης, οι εκπαιδευτικές 
μονάδες δεν αποτελούν περι-
βάλλον με αυξημένη δυναμική 
διασποράς του ιού σε σχέση με 
ανάλογους χώρους κοινωνικής 
δραστηριότητας των παιδιών.

Τα συχνότερα 
συμπτώματα της 
λοίμωξης COVID-19 στα 
παιδιά

Τα συχνότερα συμπτώματα 
της λοίμωξης COVID-19 στα 
παιδιά είναι πυρετός και βήχας. 
Άλλα συμπτώματα που μπορεί 
να εμφανιστούν είναι:
•  Δυσκολία στην αναπνοή
•  Μυαλγίες
•  Ρίγος
•  Πονοκέφαλος
•  Δυσκαταποσία
•  Ρινική καταρροή/συμφόρηση
•  Ναυτία / έμετος
•  Κοιλιακός πόνος, διαρροϊκές 
κενώσεις

Οι οδηγίες του ΕΟ∆Υ για 
τα Νηπιαγωγεία

Ένα από τα μέτρα για την 
αποτροπή εισαγωγής του ιού 
στον χώρο του Νηπιαγωγείου, 
είναι πως όλα τα παιδιά και τα 
μέλη του προσωπικού που εμ-
φανίζουν πυρετό ή/και άλλα 
συμπτώματα συμβατά με λοί-
μωξη COVID-19, απαγορεύε-
ται να προσέρχονται στο Νηπι-
αγωγείο. Στις περιπτώσεις αυτές 
συστήνεται η επικοινωνία από 
την οικογένεια με ιατρό και εξα-
τομικευμένη αξιολόγηση σχετι-
κά με την ένδειξη εργαστηρια-
κού ελέγχου για την ανίχνευση 
του ιού.

Όσο για τα μέτρα περιορι-
σμού των στενών επαφών με-
ταξύ των παιδιών, του προσωπι-
κού και των γονέων/κηδεμόνων, 
κύριο μέτρο περιορισμού των 
στενών επαφών για τα μικρά 
παιδιά, και ιδίως τα παιδιά των 
Νηπιαγωγείων, είναι ο διαχω-
ρισμός τους σε μικρές ομάδες 
που αποτελούνται σταθερά από 
τα ίδια παιδιά και δεν αναμι-
γνύονται μεταξύ τους. Ο ακρι-
βής τρόπος εφαρμογής αυτού 
του μέτρου εξαρτάται από τις 
συνθήκες του κάθε επιμέρους 
χώρου.

Σχετικά με την τήρηση των 
κανόνων ατομικής υγιεινής, τα 
παιδιά θα εκπαιδεύονται ανάλο-
γα με τις δυνατότητες της ηλι-
κίας τους και θα γίνεται

συστηματική εφαρμογή της 
υγιεινής των χεριών. Προϋπό-

θεση είναι η
εξασφάλιση υποδομών και 

υλικών, όπως νιπτήρες με τρε-
χούμενο νερό και

υγρό σαπούνι καθώς και αλ-
κοολούχα αντισηπτικά διαλύμα-
τα που θα εφαρμόζονται πά-
ντα με την επίβλεψη ή βοήθεια 
ενήλικα.

Παράλληλα, ενισχύονται 
τα προγράμματα καθαριότη-
τας χώρων και καθαρισμού ή/
και εφαρμογής απολυμαντικού 
σε επιφάνειες, αντικείμενα και 
εξοπλισμό. Σημειώνεται πως τα 
παιδιά ΔΕΝ πρέπει να φέρνουν 
μαζί τους παιχνίδια στο Νηπι-
αγωγείο (π.χ. μπάλες, κούκλες 
κλπ.).

Οι οδηγίες του ΕΟ∆Υ για 
τα ∆ημοτικά Σχολεία

Όπως αναφέρει ο ΕΔΟΥ, εί-
ναι σημαντικό να γίνεται συστη-
ματική εκπαίδευση των παιδιών, 
με επίδειξη του τρόπου εφαρ-
μογής των μέτρων προφύλαξης, 
με πρακτική εξοικείωση των παι-
διών υπό την επίβλεψη των εκ-
παιδευτικών, με επεξήγηση της 
λογικής των μέτρων σε συνδυ-
ασμό με τη συζήτηση των χα-
ρακτηριστικών του ιού και της 
νόσου με τρόπο κατάλληλο για 
την κάθε ηλικία.

Σε κάθε σχολική μονάδα πρέ-
πει να γίνουν οι απαραίτητες 
ρυθμίσεις ώστε τα άτομα του 
προσωπικού που ανήκουν σε 
ομάδες αυξημένου κινδύνου 
να αναλαμβάνουν εργασίες 
που έχουν πολύ χαμηλό κίνδυ-
νο έκθεσης ή δεν απαιτούν προ-
σέλευση στο σχολείο.

Τα παιδιά και τα μέλη του 
προσωπικού που εμφανίζουν 
πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα 
συμβατά με λοίμωξη COVID-19 
απαγορεύεται να προσέρχονται 
στο σχολείο. Συστήνεται προς 
τους γονείς ο έλεγχο των παι-
διών για ενδεχόμενη εμφάνιση 
συμπτωμάτων (πιθανώς και με 
θερμομέτρηση) πριν την ανα-
χώρησή τους από το σπίτι. Κάθε 
σχολική μονάδα πρέπει να κατα-
γράφει συστηματικά τις αναφο-
ρές για συμπτώματα συμβατά με 
COVID-19 σε παιδιά ή/και μέλη 
του προσωπικού και να παρακο-
λουθεί την πορεία τους.

Επιπλέον, ιδιαίτερη αναφορά 
γίνεται στους κανόνες ατομικής 
υγιεινής, καθώς και στην τήρηση 
των κοινωνικών αποστάσεων 
και στα περιβαλλοντικά μέτρα.

Οι οδηγίες του ΕΟ∆Υ 
για τη ∆ευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση

Όπως και στα Νηπιαγωγεία 
και τα Δημοτικά, έτσι και στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 
είναι η σημαντική η συστημα-
τική εκπαίδευση των παιδιών, 
με επίδειξη του τρόπου εφαρ-
μογής των μέτρων προφύλα-
ξης, με πρακτική εξοικείωση των 
παιδιών υπό την επίβλεψη των 
εκπαιδευτικών και συστήνεται 
προς τους γονείς ο έλεγχο των 
παιδιών για ενδεχόμενη εμφά-
νιση συμπτωμάτων (πιθανώς και 
με θερμομέτρηση) πριν την ανα-
χώρησή τους από το σπίτι.

Επίσης, όπως στις μικρότε-
ρες τάξεις, έτσι και οι μαθητές 
του Γυμνασίου και του Λυκείου, 
θα πρέπει να αποφεύγουν την 
κοινή χρήση των μολυβιών, των 
στυλό, των μαρκαδόρων και 
άλλων προσωπικών αντικειμέ-
νων. Το κάθε παιδί θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί μόνο τα δικά του 
αντικείμενα. Συστήνεται ακό-
μα, η εφαρμογή αλκοολούχου 
αντισηπτικού διαλύματος πριν 
και μετά τη χρήση εξοπλισμού, 
όπως πληκτρολόγιο υπολογι-
στή, σε περίπτωση που αυτός 
είναι κοινόχρηστος.

Για την καλύτερη εκπαίδευση 
των παιδιών, μπορεί να τοποθε-
τούνται σε διάφορους χώρους 
του σχολείου αφίσες ή εικό-
νες με τον ενδεδειγμένο τρόπο 
εφαρμογής των μέτρων ατομι-
κής υγιεινής.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                     
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 
                                          Ορεστιάδα    03/09/ 2020
                                          
                                          Αριθ. Πρωτ.: 18827

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ∆ήμαρχος Ορεστιάδας
 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό  διαγωνισμό,  με σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο  
κατακύρωσης  την  πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
της τιμής, για την:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΄΄ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ΄΄ ΣΤΗ Ν. 
ΒΥΣΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: GreeTHIS»

Ο προϋπολογισμός της συνολικής δαπάνης της προμήθειας ανέρχε-
ται στο ποσό των 64.988,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %. 
Κάθε προσφορά θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα συνοδεύ-
εται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14-09-2020 ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 10:00 π.μ.-10:30 π.μ.         (ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών) 
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Δήμο Ορεστιάδας με οποιοδήπο-
τε τρόπο επί αποδείξει πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών.

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών ( Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ορε-
στιάδας ) : 2552350364, 2552350350, 2552350368. 

  
Ορεστιάδα   03/09/2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΟΔΥ: Ετσι θα ανοίξουν νηπιαγωγεία, 
δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝ 
ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 
ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ         

Τα συχνότερα συμπτώματα της λοίμωξης 
COVID-19 στα παιδιά

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ (Θ΄ ΜΕΡΙΚΗ ∆Ι-
ΑΧΕΙΡΙΣΗ)

Προκήρυξη υπ΄ αριθ. 04/2020

1. Αναθέτουσα Αρχή: 
ΧΙΙ Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΕΒΡΟΣ»
2. Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Συνοπτικός Δημόσιος Πλειοδοτικός 

Διαγω-νισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α΄ 147).
3. Αντικείμενο Διαγωνισμού: Ανάδειξη φαρμακαποθήκης για την προ-

μήθεια  του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών/Παράρτημα Αλεξανδρού-
πολης με φαρμακευτικό υλικό.

4. Συνολική εκτιμώμενη αξία: Η εκτιμώμενη ετήσια δαπάνη δεν θα 
ξεπερνά   το ποσό των  τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€), μη συμπε-
ριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

5. Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών, κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, από τη ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΑΝΤΓΟΥ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΖΑΡΑΚΗ», Αλεξανδρούπολη, τηλέφωνο: 25510-62670.

6. Χρονικές προθεσμίες του Διαγωνισμού:
α.    Η διακήρυξη του Διαγωνισμού (ΑΠ: 04/2020) αναρτήθηκε σε 

ηλεκτρονική (pdf) μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) 
με Αριθμό ΑΔΑΜ: 20PROC 007262144 2020-09-03.

β.  Τόπος υποβολής προσφοράς: 216 ΚΙΧΝΕ/Γραμματεία, Στρατό-
πεδο «ΕΦ. ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΣΟΥΚΑ», Αλεξανδρούπολη, 
τηλ: 25510-55501.

γ.   Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Γραμμα-
τεία  του 216 ΚΙΧΝΕ, ορίζεται η 16 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 08:30. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και 
ώρας, δεν υφίσταται δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

δ.   Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο 216 ΚΙΧΝΕ, την 16 Σεπτεμ-
βρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30, από την αρμόδια Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) του Νοσοκομείου.   

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άπο-
ψης προσφορά, με βάση την έκπτωση επί της εκατό (%), επί της εκάστο-
τε ισχύουσας χονδρικής τιμής του δελτίου τιμών της επίσημης κρατικής 
διατίμησης φαρμάκων.

Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι διάρκειας ενός (1) 
έτους, με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) επιπλέον εξάμηνα.

Αποστολή της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: 04 Σεπτεμβρίου 2020.

Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας

http://www.promitheus.gov.gr
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Κάτοικος Ηνωμένου Βα-
σιλείου και πιο συγκεκριμένα 
Λονδίνου θα είναι τη νέα σε-
ζόν ο Ανέστης Δαλακούρας.

Ο Εβρίτης διεθνής θα 
αγωνιστεί στην IBB Polonia, 
μία ομάδα υψηλού επιπέδου 
και συνεπώς μία μεταγραφή 
άκρως σημαντική γι’ αυτόν.

Εκεί θα τεθεί υπό τις οδη-
γίες του Έλληνα προπονητή 
Βαγγέλη Κουτουλέα, ενώ η 
Αγγλία είναι ο τρίτο πρωτά-
θλημα χώρας του εξωτερι-
κού που θα αγωνιστεί ο Αλε-
ξανδρουπολίτης παίκτης μετά 
από εκείνα της Γερμανίας και 
της Αυστρίας.
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Μετά την κλήρωση της ΕΚΑ-
ΣΑΜΑΘ προέκυψε το πρόγραμ-
μα του ανδρικού πρωταθλήμα-
τος για τη νέα σεζόν. Σε αυτόν 
συμμετέχουν τέσσερις  ομάδες 
από τον Έβρο, ο ΜΓΣ Εθνικός 
και η Ολυμπιάδα από την Αλε-
ξανδρούπολη, η Θύελλα από 
τις Φέρες και ο Σπάρτακος από 
το Διδυμότειχο, ενώ μετά από 
χρόνια θα απουσιάσει η εκπρό-
σωπος της Ορεστιάδας Φιλία,  

Αναλυτικά το πλήρες πρό-
γραμμα του Πρωταθλήματος 
Ανδρών (β’ όμιλος):

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
AE Κομοτηνής – Ολυμπιάδα 
Αλεξ
Αγία Βαρβάρα – Άθλος Ξάνθης
Θύελλα Φερών – Δημοκρίτειο 
Κομ
Σπάρτακος Διδχου – Εθνικός 
Αλεξ 
ΑΟ Καβάλα – Αίας Κομοτηνής

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Άθλος Ξάνθης – ΑΕ Κομοτηνής
Δημοκρίτειο– Αγία Βαρβάρα
ΕΘνικός– Θύελλα Φερών
Αίας Κομοτηνής – Σπάρτακος 
Ολυμπιάδα– ΑΟ Καβάλα

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕ Κομοτηνής – Δημοκρίτειο 
Αγία Βαρβάρα – Εθνικός 
Θύελλα Φερών – Αίας Κομο-
τηνής
Σπάρτακος– ΑΟ Καβάλα
Ολυμπιάδα– Άθλος Ξάνθης

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Εθνικός– ΑΕ Κομοτηνής
Αίας Κομοτηνής – Αγία Βαρβάρα
ΑΟ Καβάλα- Θύελλα Φερών
Σπάρτακος– Ολυμπιάδα 
Δημοκρίτειο– Άθλος Ξάνθης 

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕ Κομοτηνής – Αίας Κομοτηνής
Αγία Βαρβάρα – ΑΟ Καβάλα
Θύελλα Φερών – Σπάρτακος 
Ολυμπιάδα– Δημοκρίτειο 
Άθλος Ξάνθης – Εθνικός 

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΟ Καβάλα – ΑΕ Κομοτηνής
Σπάρτακος– Αγία Βαρβάρα
Θύελλα Φερών – Ολυμπιάδα 
Αίας Κομοτηνής – Άθλος Ξάνθης
Εθνικός– Δημοκρίτειο 

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕ Κομοτηνής – Σπάρτακος 
Αγία Βαρβάρα – Θύελλα φερών
Ολυμπιάδα– Εθνικός 
Άθλος Ξάνθης – ΑΟ Καβάλα
Δημοκρίτειο– Αίας Κομοτηνής

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Θύελλα Φερών – ΑΕ Κομοτηνής
Αγία Βαρβάρα – Ολυμπιάδα 
Σπάρτακος– Άθλος Ξάνθης 
ΑΟ Καβάλα – Δημοκρίτειο 
Αίας Κομοτηνής – Εθνικός 

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕ Κομοτηνής – Αγία Βαρβάρα
Ολυμπιάδα– Αίας Κομοτηνής 
Άθλος Ξάνθης – Θύελλα Φερών 
Δημοκρίτειο– Σπάρτακος 
Εθνικός– ΑΟ Καβάλα

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ολυμπιάδα– AE Kομοτηνής

Άθλος Ξάνθης – Αγία Βαρβάρα
Δημοκρίτειο– Θύελλα Φερών
Εθνικός– Σπάρτακος 
Αίας Κομοτηνής – ΑΟ Καβάλα 

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕ Κομοτηνής – Άθλος Ξάνθης 
Αγία Βαρβάρα – Δημοκρίτειο 
Θύελλα Φερών – Εθνικός 
Σπάρτακος– Αίας Κομοτηνής 
ΑΟ Καβάλα – Ολυμπιάδα 

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Δημοκρίτειο– ΑΕ Κομοτηνής 
Εθνικός– Αγία Βαρβάρα 
Αίας Κομοτηνής – Θύελλα Φε-
ρών 

ΑΟ Καβάλα – Σπάρτακος 
Άθλος Ξάνθης – Ολυμπιάδα 

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕ Κομοτηνής – Εθνικός 
Αγία Βαρβάρα – Αίας Κομοτηνής
Θύελλα Φερών – ΑΟ Καβάλα
Ολυμπιάδα– Σπάρτακος 
Άθλος Ξάνθης – Δημοκρίτειο 

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αίας Κομοτηνής – ΑΕ Κομοτηνής 
ΑΟ Καβάλα – Αγία Βαρβάρα 
Σπάρτακος– Θύελλα Φερών 
Δημοκρίτειο– Ολυμπιάδα 
Εθνικός– Άθλος Ξάνθης 

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕ Κομοτηνής – ΑΟ Καβάλα 
Αγία Βαρβάρα – Σπάρτακος 
Ολυμπιάδα– Θύελλα Φερών 
Άθλος Ξάνθης – Αίας Κομοτηνής 
Δημοκρίτειο– Εθνικός 

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σπάρτακος– ΑΕ Κομοτηνής 
Θύελλα Φερών – Αγία Βαρβάρα 
Εθνικός– Ολυμπιάδα 
ΑΟ Καβάλα – Άθλος Ξάνθης 
Αίας Κομοτηνής – Δημοκρίτειο 

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕ Κομοτηνής – Θύελλα Φερών 
Ολυμπιάδα– Αγία Βαρβάρα 
Άθλος Ξάνθης – Σπάρτακος 
Δημοκρίτειο– ΑΟ Καβάλα 
Εθνικός– Αίας Κομοτηνής 

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αγία Βαρβάρα – ΑΕ Κομοτηνής 
Αίας Κομοτηνής – Ολυμπιάδα 
Θύελλα Φερών – Άθλος Ξάνθης 
Σπάρτακος– Δημοκρίτειο 
ΑΟ Καβάλα – Εθνικός 

Η πρεμιέρα του α΄ ομίλου
Το πρόγραμμα της πρεμιέρας 
του δυτικού ομίλου 
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
Παγγαίο – Ρούπελ Σιδηροκά-
στρου
Αστέρας Καβάλας – Μακεδόνες 
Κρηνίδων
ΑΕ Σέρρες – Τιτάνες Δράμας 
ΓΣ Σερρών 2017 – Ορφέας Νέ-
ου Σκοπού 
ΓΑΣ Ηρακλής – ΑΟ Προσοτσά-
νης

Αντίστροφη μέτρηση για το νέο 
πρωτάθλημα μπάσκετ της ΕΚΑΣΑΜΑΘ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2020-21!       

Έμαθαν αντιπάλους οι ομάδες του Έβρου

Την Δευτέρα πραγματοποιή-
θηκαν οι κληρώσεις των πρω-
ταθλημάτων ΕΚΑΣΑΜΑΘ κε-
κλεισμένων των θυρών, με τις 
πέντε ομάδες του Πρωταθλή-
ματος Γυναικών να μαθαίνουν 
το πρόγραμμα τους.

Αναλυτικά το πλήρες πρό-
γραμμα του Πρωταθλήματος 
Γυναικών:
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΚ Καβάλας – Αστέρας Καβάλας
ΓΑΣ Κομοτηνή – Λεύκιππος Ξάν-
θης
ΡΕΠΟ: Εθνικός Αλεξανδρού-
πολης

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αστέρας Καβάλας – Εθνικός 
Αλεξανδρούπολης
Λεύκιππος Ξάνθης – ΕΚ Καβά-
λας
ΡΕΠΟ: ΓΑΣ Κομοτηνή

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Εθνικός Αλεξανδρούπολης – 
Λεύκιππος Ξάνθης

ΕΚ Καβάλας – ΓΑΣ Κομοτηνή
ΡΕΠΟ: Αστέρας Καβάλας

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΑΣ Κομοτηνή – Εθνικός Αλε-
ξανδρούπολης
Λεύκιππος Ξάνθης – Αστέρας 
Καβάλας
ΡΕΠΟ: ΕΚ Καβάλας

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Εθνικός Αλεξανδρούπολης – ΕΚ 
Καβάλας
Αστέρας Καβάλας – ΓΑΣ Κομο-
τηνή
ΡΕΠΟ: Λεύκιππος Ξάνθης

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΚ Καβάλας – Αστέρας Καβάλας
Λεύκιππος Ξάνθης – ΓΑΣ Κο-
μοτηνή
ΡΕΠΟ: Εθνικός Αλεξανδρού-
πολης

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Εθνικός Αλεξανδρούπολης – 
Αστέρας Καβάλας
ΕΚ Καβάλας – Λεύκιππος Ξάν-
θης
ΡΕΠΟ: ΓΑΣ Κομοτηνή

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Λεύκιππος Ξάνθης – Εθνικός 
Αλεξανδρούπολης
ΓΑΣ Κομοτηνή – ΕΚ Καβάλας
ΡΕΠΟ: Αστέρας Καβάλας

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Εθνικός Αλεξανδρούπολης – 
ΓΑΣ Κομοτηνή
Αστέρας Καβάλας – Λεύκιππος 
Ξάνθης
ΡΕΠΟ: ΕΚ Καβάλας

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΚ Καβάλας – Εθνικός Αλεξαν-
δρούπολης
ΓΑΣ Κομοτηνή – Αστέρας Κα-
βάλας
ΡΕΠΟ: Λεύκιππος Ξάνθης

Συμμετέχουν τα 
κορίτσια του Εθνικού 
Αλεξανδρούπολης

ΕΚΑΣΑΜΑΘ: Το πλήρες πρόγραμμα του 
νέου Πρωταθλήματος Γυναικών 2020-2021

Στο Λονδίνο 
συνεχίζει ο Ανέστης 
Δαλακούρας!
Σε ομάδα Έλληνα προπονητή
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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

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

ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  •  ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΟΡ
14ης Μαίου 69  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 32856

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ι. - ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Ι. ΑΕ
Αντιπροσωπίες - Διανομές
14ης ΜΑΙΟΥ 89  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551026233

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

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

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

ΚΑΡΑΜΠΟΥΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  •  Έμπορος
Ε. Φιλιππίδη 16 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :   25510 23919

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΗΡΑ 
Λ. Δημοκρατίας 179  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 25995

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

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

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

Καφέ
Εστίαση

ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΑΛΑΒΑΝΤΑ
Κρήτης 2  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 81421

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

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Καφεκοπτείο
Βενιζέλου & 14ης Μαίου  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  :  2551115271

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

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

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
Νικομηδείας 5  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  :  2551023366

Μηχανές
Ποδήλατα

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

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

Tρόφημα
Ποτά

Γερανοί

ΠΟΝΤΙΟΥΔΗΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ
Χ. Τρικούπη 4 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  6944390986

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

Bazaar Αλεξανδρούπολη
Super Market 
Άβαντος 34 •  Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνο :   25510 27709

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
Β. Κων/νου 10   •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο :  2552 027000

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επεξεργασία Ξυλείας
Φυλάκιο  •  Κυπρίνος
Τηλέφωνο : 2552095493

Ξυλεία

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

Φροντιστήρια

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

INSIGHT EDUCATION
Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών
Βουλγαροκτόνου 3 • Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο  :  2551023800

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Κωλλέτη 2    •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551032600

''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



Η ΓΝΩΜΗ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ  2020  15

 χρησιμα τηλεφωνα

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 SUDUKU

7

9 5

6 8 9 3 7 5 2

1 7 6

5 2 3 1

2 1 9

2 3 5 9 4 6 8

8 9

7

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Sep  4 10:12:17 2020 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Sep  3 09:02:01 2020 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

Χρηστικά Δρομολόγια

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Α/Τ Ασ. Αλεξ/λης 25510 66300
Α/ΤΤροχ. Αλ/λης  25510 66395
Α/ΤΤουρ. Αλ/λης 25510 66200
Α/Τ Φερών 25550 23333
Α/Τ Σουφλίου 25540 22100
Α/Τ Τυχερού 25540 41201
Α/Τ ∆ιδ/χου 25530 22103
Α/Τ Ορεστιάδας 25520 81808
∆. Αλεξ/πολης 25510 64100
∆K Τραϊαν/λης 25513 50900
∆K Φερών 25553 50073
∆. Σουφλίου 25543 50100
∆. ∆ιδυμοτείχου 25530 26000
∆. Ορεστιάδας 25520 22219
∆. Σαμοθράκης 25510 41218
∆. Κομοτηνής 25310 24444
∆ασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
∆ασαρ.Σουφλίου 25540 22221
∆ασαρ. ∆ιδ/χου 25530 22204
∆ασαρ. Ορ/δας 25520 22482
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Πυρ/κή Σαμ/κης 25510 41199
Πυρ/κή Κομ/νής 25310 22199
Πυρ/κή Σουφλ. 25540 22199
Πυρ/κή ∆ιδ/χου 25530 22199
Πυρ/κή Ορ/δας 25520 22221
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 23122
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844
ΟΑΕ∆ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 16.30 (express), 17.45 
(express) Κυριακή, 18.45, 22.00. 

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ: 08.00, 
11.00, 14.00, 16.30, 18.45, 
Kυριακές - αργίες 17.45

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΞΑΝΘΗ - ΚΑΒΑΛΑ: 
05.15 (εκτός Κυριακής), 08.00, 
11.00, 14.00, 16.45 18.45, 22.00.
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥ-
ΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15, 
05.15, 06.20-07.45 -08.45 (μέσω 
Τυχερού), 10.00, 11.15, 12.30, 
14.30, 15.30, 17.00, 19.00 (μέσω 
Τυχερού), 20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15, 06.30, 07.45, 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00, 
11.15, 12.30, 14.30, 15.30 (μέσω 
Τυχερού), 17.00, 19.00 (μέσω Τυ-
χερού), 20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15, 06.30, 08.45 (μέσω Τυχε-
ρού), 10.00, 11.15, 12.30, 14.30-
15.30 (μέσω Τυχερού), 17.00, 
19.00 (μέσω Τυχερού), 20.45.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

ΑΛΕΞ/ΛΗ-ΑΘΗΝΑ 
INTERCITY 05.59, 
ΑΠΛΟ 14.50
ΑΛΕΞ/ΛΗ-ΘΕΣ/ΚΗ 
INTERCITY 05.59, 
ΑΠΛΟ 14.50 

ΑΛΕΞ/ΛΗ-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
0.40, 8.400, 15.10
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-ΑΛΕΞ/ΛΗ 
06:37, 12:19, 19:37

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 
Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις από 
το αεροδρόμιο της Αλεξανδρού-
πολης, μπορείτε να καλείτε 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:  08:40 - 20.35
ΤΡΙΤΗ: 08:40 - 20:35
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:40 - 20:35
ΠΕΜΠΤΗ: 08:40 - 20:35
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:40 - 20:35
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:40 - 15:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 15:05 - 20:35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:10 - 19:00
ΤΡΙΤΗ: 07:10 - 19:00
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:10 - 19:00
ΠΕΜΠΤΗ: 07:10 - 19:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:10 - 19:00

ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:10 - 13:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 13:30 - 19:00

SKY EXPRESS
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  09:05 - 20:05
ΤΡΙΤΗ: 09:05 - 20:05
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:05 - 20:05
ΠΕΜΠΤΗ: 09:05 - 20:05
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 09:05 - 20:05
ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:05 - 20:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 12:05 - 20:45

ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:30 - 18:30
ΤΡΙΤΗ: 07:30 - 14:05
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:30 - 18:30
ΠΕΜΠΤΗ: 07:30 - 14:05
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:30 - 18:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:30 - 18:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 10:30 - 19:10

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΣΗΤΕΙΑ
ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ  15:40
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ  17:50
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6 2 1
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9 2 3 4 6

9 2 3

8 5 1

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.42)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

αγγελιεσ

ΠΩΛΕΊΤΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Επί των οδών Εμπορίου και Αρ-
καδιουπόλεως (κοντά στη Νο-
μαρχία) εμβαδού 170 m2. ΠΛΗ-
ΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 2551037645 & 
2551028690.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟyΠΟΛΗ 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚΗ
ΠΛΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
∆ευτέρα 13:00, 18:00
Τρίτη  09:30 
Τετάρτη 07:00,  19:00
Πέμπτη 15:30 
Παρασκευή 15:30 
Σάββατο  - 15:30 
Kυριακή - 13:00,  18:00

ΣΑμΟΘΡaΚΗ ΠΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟyΠΟΛΗ 
ΠΛΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
∆ευτέρα 10:30 - 15:30
Τρίτη  07:00 - 18:40 
Τεταρτη - 16:30
Πέμπτη 07:00, 18:30
Παρασκευή 18:30
Σάββατο  - 18:00
Kυριακή 15:30

ΤΗΛEφωΝΑ 
ΛΙμΕΝΑΡχΕIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 
2551356200, 
Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 
Τηλ. Πρακτ.: 25510 38503, 
2551024694, 2551083911

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Γούση Μ.Ε. - Γρη-
γορίου Σ. Εθν. Αντιστάσεως 146 
(πλησίον S/M Mασούτη & ΑΒ) 
✆2551400229
18:00 - 08:00 Μυρμιλιάγκος 
Βενιζέλου 46 (όπισθεν Δημαρχεί-
ου) ✆2551027077
ΦΕΡΕΣ
Σ.Φ. Τσουλούκη Χ.-Χατζή ∆. 
Τραϊανουπόλεως 3 ✆2555022744
ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 ✆25540 
24303
∆I∆YMOTEIXO
Παρασκευόπουλος Ιωάννης  
Βενιζέλου 93 ✆2553023544
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
Μπέδρελης Χριστόδουλος Αγ. 
Θεοδωρων 150 ✆2552029084

σαν σημερα
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
413 π.Χ.
Οι Συρακούσιοι, υπό τον 
Σπαρτιάτη Γύλιππο, κατα-
ναυμαχούν τον Αθηναϊκό 
Στόλο, κοντά στο λιμά-
νι των Συρακουσών. Έτσι 
καταλήγει σε ολοκληρω-
τική καταστροφή η προ-
σπάθεια των Αθηναίων να 
αποκτήσουν τον έλεγχο 
της Σικελία (Πελοποννη-
σιακός Πόλεμος).

1833
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώ-
νης και ο Δημήτριος Πλα-
πούτας συλλαμβάνονται 
και φυλακίζονται στο Πα-
λαμήδι από τη Βαυαρική 
Ανιβασιλεία, με την κατη-
γορία της εσχάτης προ-
δοσίας.

1912
Οι Σάμιοι υπό τον Θε-
μιστοκλή Σοφούλη κη-
ρύσσουν επανάσταση, 
επιδιώκοντας την αυτο-
διάθεση του νησιού και 
την ένωσή του με το Βα-
σίλειο της Ελλάδος.

1936
Με τον Αναγκαστικό Νό-
μο 95 της δικτατορίας 
Μεταξά ιδρύεται η ΥΡΕ 
(Υπηρεσία Ραδιοφωνικών 
Εκπομπών) «δια την δια-
παιδαγώγησιν, μόρφωσιν 
και ψυχαγωγίαν του κοι-
νού». Υπήρξε ο πρόδρο-
μος της ΕΡΤ.

1999
Ισχυρός σεισμός, μεγέ-
θους 5,9 βαθμών της κλί-
μακας Ρίχτερ, πλήττει την 
Αθήνα και αφήνει πίσω 
του 143 νεκρούς, περισ-
σότερους από 700 τραυ-
ματίες, 50.000 αστέγους 
και ζημιές σε 70.000 κτί-
ρια.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1882
Θεόφραστος Σακελλαρί-
δης, έλληνας μουσουρ-
γός, δημιουργός της ελ-
ληνικής οπερέτας. («Θέλω 
να δω τον Πάπα!») (Θαν. 
2/1/1950)

1936
Απόστολος Κακλαμάνης
Απόστολος Κακλαμάνης, 
έλληνας πολιτικός (ΠΑ-
ΣΟΚ), μακροβιότερος πρό-
εδρος της Βουλής (1993-
2004).

ΘΑΝΑΤΟΙ
2002
Ούζιελ Γκαλ, ισραηλινός 
εφευρέτης του υποπολυ-
βόλου «Uzi», ενός από τα 
δημοφιλέστερα φορητά 
όπλα. (Γεν. 15/12/1923)

2003
Αρτέμης Μάτσας
Αρτέμης Μάτσας, έλλη-
νας ηθοποιός, γνωστός 
για τους ρόλους του κακού 
που ενσάρκωσε στον κινη-
ματογράφο. (Γεν. 1930)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Mονοκατοικία στο Τυχερό Νομού Έβρου. Το σπίτι είναι στο 
κέντρο του Τυχερού. Η λαϊκή αγορά γίνετε στην αυλή του 
σπιτιού αυτού. Είναι μέσα στο πάρκο του Τυχερού. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και για επαγγελματική χρήση, έχει δε 
και μεγάλη αυλή πίσω. Βρίσκεται σε καλή εμπορική θέση. 
Η τιμή του είναι 45.000 ευρώ. Όποιος αγοράσει το σπίτι θα 
πάρει δώρο 3 στρέμματα χωράφι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 
6979822491 όλο το 24ωρο.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  
Διαμέρισμα δυομισάρι, στον 3ος όροφο στο κέντρο 
της  Αλεξανδρούπολης. Με 2 μεγάλα parking  της 
οικοδομής από κοινού για τους ιδιοκτήτες. Είναι σε 
εμπορική θέση Α’ Ζώνης συμφώνα με την Πολεοδο-
μία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για επαγγελματική 
χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979822491 όλο το 
24ωρο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Τρακτέρ μάρκας ΣΤΑΓΙΕΡ 768 στο 
Ισαάκιο Διδυμοτείχου σε αρίστη 
κατάσταση με καινούρια ελαστικά 
και κάθισμα οδηγού. Πρώτο χέρι 
και σωστά συντηρημένο.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 
6937288760
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Του Θόδωρου 
Ορδουμποζάνη

Στην πλατεία του παλιού Νο-
σοκομείου (σημερινού Μουσι-
κού σχολείου) εκεί όπου συμβά-
λουν οι  οδοί Ηροδότου, Θράκης, 
14ης Μαΐου, Δήμητρας, Παπα-
ναστασίου και Ιωακείμ Καβύρη,  
έχει τοποθετηθεί ένα σιδερένιο 
ομοίωμα δένδρου Δρυός για να 
θυμίζει  στους διερχομένους και 
κυρίως σε αυτούς που εισέρ-
χονται στη πόλη από την Εγνα-
τία οδό, ότι η περιοχή αυτή πα-
λιά ήταν γεμάτη από παρόμοια 
δένδρα. Μάλιστα όπως είχε πει 
ο δημιουργός του μεταλλικού 
αυτού δέντρου οι ανταύγειες της  
σκουριά του, συμβολίζουν τις 
αλλαγές χρωμάτων που παίρνει 
αυτό το δένδρο κατά τις διάφο-
ρες εποχές του χρόνου. Βέβαια 
κατά την τοποθέτησή του είχαν 
ακουστεί πολλά και διάφορα. 
Άλλοι το χαρακτήρισαν ως κα-
κόγουστη  κατασκευή,  άλλοι ως  
σύμβολο της πόλης και άλλοι ως 
πεταμένα λεφτά για το τίποτε. 
Ήδη όμως με την αναμόρφωση 
του κόμβου και την αναπαλαίω-
ση του παρακείμενου παλιού νο-
σοκομείου της πόλης, η πλατεία 
αυτήν πήρε μια κάποια ανεκτή 
μορφή και έχει δώσει ένα χρώ-
μα στη περιοχή.

 Σε απόσταση όμως περί-
που 30 - 40 μέτρων από αυτό 
το σκουριασμένο ομοίωμα της 
Δρυός υπάρχει μία πραγματική 
Δρυς, ηλικίας περίπου όση και 
η ηλικία της ελεύθερης πόλης. 

Πρέπει να είναι ηλικίας περίπου  
80 -100 ετών, (οι  δασολόγοι 
μπορούν να το εξακριβώσουν) 
σε πλήρη ανάπτυξη και  ακριβώς 
επάνω  στη συμβολή των οδών 

Παπαναστασίου (Ρέμα Βανικιώ-
τη)  και  Ιωακείμ Καβύρη, μέσα 
σε ένα ελεύθερο χώρο που χρη-
σιμοποιείται κυρίως για πάρκιν 
αυτοκινήτων.

Το δέντρο αυτό με τη πλού-
σια φυλλωσιά του προσφέρει 
άφθονη δροσιά και μια πολύ 
ωραία εικόνα και θα μπορού-
σε ο μικρός ελεύθερος χώρος 
πέριξ αυτού να αξιοποιηθεί ως 
ένα μικρό πάρκο μνήμης του 
φυσικού τοπίου της παλιάς πό-
λης. Να κατασκευαστεί γύρω 
από το δέντρο ένα πεζούλι, να 
μπει μια επιτραπέζια πινακίδα 
που να αναφέρεται στη σημασία 
της Δρυός για τη πόλη και κυρί-
ως` να φωταγωγηθεί το βράδυ 
με τέτοιο τρόπο  ώστε να τραβά 
την προσοχή όσων εισέρχονται 
από την Εγνατία οδό στη πόλη 
ή αποχωρούν απ΄ αυτήν.  Δεν 
είμαι ειδικός στην αρχιτεκτονι-
κή τοπίου, αλλά θα μπορούσε ο 
Δήμος με του αρχιτέκτονες που 
διαθέτει να σχεδιάσει τη περιοχή 
γύρω από το δέντρο και να το 

αναδείξει, ώστε μαζί με το πα-
ρακείμενο  σιδερένιο ομοίωμά 
του  να αποτελέσει, πέραν της 
ομορφιάς του και της αναβάθμι-
σης του χώρου και  μια ιστορική 
αναφορά για την  ιστορική σχέ-
ση που υπάρχει μεταξύ της πό-
λης και της Δρυός. Ουσιαστικά 
η παρουσία του δέντρου αυτού 
σε εκείνο το σημείο αποτελεί ένα 
δώρο της φύσης στην ιστορική 
διαδρομή της πόλης και απάντη-
ση σε όσους έλεγαν τότε στη θέ-
ση της σιδερένιας να τοποθετη-
θεί μια πραγματική δρυς.

 Εκεί υπάρχει όμως και το 
πρώτο (παλιό) Νοσοκομείο της 
πόλης, που κατασκευάσθηκε 
επί Οθωμανικής κυριαρχίας της 
πόλης. Μάλιστα από την εφη-
μερίδα «Νεολόγος» της Κων-
σταντινούπολης της 12.6.1896 
πληροφορούμαστε ότι ««Εκ Δε-
δέ Αγάτζ αναγγέλλεται  ότι μετά 
μεγάλης πομπής και επί παρου-
σία των αρχών και των προκρί-
των της πόλεως κατετέθησαν τα 
θεμέλια του εκεί ανεγερθησομέ-

νου νοσοκομείου…».
Το κτίριο αυτό από το 1979 

είχε χαρακτηρισθεί ως έργο τέ-
χνης και ιστορικό διατηρητέο 
μνημείο που χρειαζόταν ειδική 
κρατική προστασία  με την υπ΄ 
αριθμόν  37827/1675/ 4.7.1979 
Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού 
και Επιστημών, η οποία δημο-
σιεύθηκε στο 714/28.8.1979  
Φ.Ε.Κ. τ. Β΄  με το αιτιολογικό: 
«Το Παλαιό Νοσοκομείο Αλεξαν-
δρουπόλεως, ανεξάρτητα από 
τις νεώτερες προσθήκες που θα 
πρέπει να απομακρυνθούν, είναι 
καθ΄ εαυτό ένα αξιόλογο κτή-
ριο με γνήσια στοιχεία της πα-
λαιάς  αρχιτεκτονικής, που μαζί 
με τον ελεύθερο περιβάλλοντα 

χώρο του συνθέτει έναν  από 
τους λίγους και παλαιούς πυ-
ρήνες της πόλης». Ουσιαστικά 
δηλαδή αποτελεί αρχιτεκτονικό 
στοιχείο των πρώτων χρόνων  
της ιστορικής διαδρομής της πό-
λης. Έτσι στις αρχές της δεκαε-
τίας του 2010 αποφασίσθηκε 
και πραγματοποιήθηκε στη συνέ-
χεια  η αναπαλαίωσή  του, κατα-
στρέφοντας όμως, παρά τη ρητή 
προστασία του νόμου,  το προς 
την οδό Ηροδότου προεξέχων 
τμήμα του, με την  αιτιολογία  
ότι  θα έπρεπε να διανοιχτεί η 
οδός Ηροδότου.

 Και αυτό παρά το γεγονός 
ότι μπορούσε να διατηρηθεί, 
αφού  επαρκούσε ο υπάρχων  

χώρος για την διάνοιξη της Ηρο-
δότου. Και ως κουτσουρεμένο  
πλέον  διατηρητέο  κτίριο παρα-
χωρήθηκε για να χρησιμοποιηθεί 
ως Μουσικό Γυμνάσιο. Σήμερα 
δεσπόζει στη περιοχή με μια πε-
ρίφραξη από σιδερένιους σωλή-
νες και σύρμα και χωρίς μια πι-
νακίδα να αναφέρει την ιστορική 
διαδρομή του κτιρίου. Όμως πά-
ντα το κτίριο αυτό είχε επιμελη-
μένη περίφραξη, στην αρχή από 
ξύλα και αργότερα από  χαμηλό 
τοιχίο με ξύλινα κάγκελα.

Είναι τόσο δύσκολο λοιπόν 
και τόσο ακριβό να γίνει μια 
όμορφη περίφραξη που θα ανα-
δείξει το κτίριο αλλά και θα δώ-
σει μια άλλη όψη στην περιοχή; 

Και να τοποθετηθεί και μια πινα-
κίδα που να μπορεί ο επισκέπτης 
της πόλης να πληροφορείται για 
την ιστορία του κτιρίου; Μήπως 
δεν την αξίζει αυτή την  μικρή 
τιμή  ή δεν την δικαιούται;

Μια από τις προηγούμενες 
δημοτικές αρχές επέτρεψε να 
ασελγήσουν επί του κτιρίου, επι-
τρέποντας να γκρεμισθεί το προς 
την οδό Ηροδότου  συμπλήρω-
μα του κτιρίου. Ίσως γιατί αλλού 
είχε τις μνήμες της και τις κατα-
βολές της. Η σημερινή όμως Δη-
μοτική αρχή δεν πρέπει να δείξει 
τον πρέποντα σεβασμό  σε ένα 
από τα παλαιότερα κτίρια της 
πόλης  που για πάνω από 90 
χρόνια απετέλεσε το μοναδικό 
θεραπευτήριο της περιοχής; Πό-
σο θα κόστιζε άραγε μια περί-
φραξη αντάξια της ιστορίας του 
κτιρίου και μια σχετική πινακίδα; 

Η αξιοποίηση και προβολή 
της υπάρχουσας πραγματικής 
Δρυός  μαζί με το ανακαινισμένο 
και με σωστή περίφραξη παλαιό 
Νοσοκομείο της πόλης, τις δυο 
πελώριες καστανιές που υπάρ-
χουν στον περίβολο του κτιρί-
ου (που και αυτές μπορούν να 
φωταγωγηθούν καταλλήλως) 
και της μεταλλικής Δρυός στη 
πλατεία εκεί στη μέση, θα μπο-
ρούσαν να αναδειχθούν  ως ένα 
ιστορικό σημείο της πόλης, που 
θα τραβά το ενδιαφέρον των 
επισκεπτών. Γιατί Αλεξανδρού-
πολη δεν είναι μόνο ο Φάρος 
και το λιμάνι.

Παλιά υπήρχε ένα σύνθημα:  
«Η Φαντασία στην εξουσία», τα 
τελευταία χρόνια όμως φαίνεται 
ότι χάθηκε και αυτή. Την φαντα-
σία εννοώ , όχι την εξουσία.

Αλλά θα επανέλθουμε.

Η Δρυς, το σύμβολο της πόλης
«Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ 
ΕΞΟΥΣΙΑ»   
      
Σε απόσταση περίπου 30 - 40 μέτρων από 
το σκουριασμένο ομοίωμα της Δρυός στον 
κόμβο Ηροδότου, υπάρχει μία πραγματική 
Δρυς, ηλικίας περίπου όση και η ηλικία της 
ελεύθερης πόλης.

Το δέντρο αυτό με τη πλούσια 
φυλλωσιά του προσφέρει άφθονη 
δροσιά και μια πολύ ωραία εικόνα 
και θα μπορούσε ο μικρός ελεύθερος 
χώρος πέριξ αυτού να αξιοποιηθεί ως 
ένα μικρό πάρκο μνήμης του φυσικού 
τοπίου της παλιάς πόλης

Το σιδερένιο ομοίωμα της βελανιδιά στον κόμβο Ηροδότου 

Σε απόσταση 30 - 40 μέτρων από το σκουριασμένο ομοίωμα στον κόμβο Ηροδότου, υπάρχει μία πραγματική ∆ρυς, 
ηλικίας περίπου όση και η ηλικία της ελεύθερης πόλης.

Το ιστορικό παλιο παλιό νοσοκομείο στην Ηροδότου. 
Το κτίριο αυτό από το 1979 είχε χαρακτηρισθεί ως έργο 
τέχνης και ιστορικό διατηρητέο μνημείο

Σήμερα δεσπόζει στη περιοχή με μια περίφραξη από σιδερένιους 
σωλήνες και σύρμα και χωρίς μια πινακίδα να αναφέρει την 
ιστορική διαδρομή του κτιρίου.


