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Ξεκίνησαν εργασίες για το 
μουσειακό κέλυφος στον Τύμβο 

Ζώνης- Μ. Δοξιπάρας

Δόμνα Τερζοπούλου:  Στο τέλος του έτους αναμένεται η 
δημοπράτηση, σύμφωνα με την Προϊσταμένη της Εφορίας 
Αρχαιοτήτων Έβρου. Θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για την 

αποκατάσταση του Τεμένους 

Ο καθηγητής Φαρμακολογίας του ΔΠΘ Β. Μανωλόπουλος 
έκανε λόγο για αδικαιολόγητο φόβο απέναντι στα εμβόλια. 

▶ 10, 11

Σημαντικές 
ανατιμήσεις 
σε αγαθά και 

προϊόντα 

Άλμα 2,2% έκανε ο 
πληθωρισμός τον 

Σεπτέμβριο 

▶ 16

Ενισχύει την 
παρουσία της η 

SkyExpress στην 
Αλεξανδρούπολη

Με μια επιπλέον 
ημερήσια πτήση 

▶ 5 ▶ 5

H ΓΝΩΜΗ

«Τα νέα φάρμακα δεν μπορούν 
σε καμία περίπτωση να 

υποκαταστήσουν τα εμβόλια»

▶ 3

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ 
ΙΝΣΕΤΕ

● Καλύτερο ήταν το 
φετινό καλοκαίρι, σε 
ό,τι αφορά τις οδικές 
αφίξεις που καταγρά-
φηκαν στα τελωνεία 
του νομού

● Ωστόσο, καταγρά-
φηκε τεράστια μείωση, 
ωστόσο, σε σύγκριση 
με τις αφίξεις του ανέ-
φελου από covid καλο-
καιριού του 2019 

● Αναλυτικοί πίνακες 
ανα μήνα και μεθορια-
κό σταθμό

«ΣυνεχίΖΩ» «ΣυνεχίΖΩ» 
Έβρου: Δράσεις για Έβρου: Δράσεις για 
την πρόληψη του την πρόληψη του 
Καρκίνου του Μαστού  Καρκίνου του Μαστού  

Μείωση 46% στους φοιτητές Μείωση 46% στους φοιτητές 
που δήλωσαν προτίμηση σε που δήλωσαν προτίμηση σε 
τμήμα του ΔΠΘ  τμήμα του ΔΠΘ  

▶ 7

Καταξιωμένοι επιστήμονες 
μιλούν για την ιστορία της 

Αλεξανδρούπολης

Στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 
που διοργανώνει το Τμήμα Ιστορίας και 

Εθνολογίας του ΔΠΘ και το Ιστορικό Μουσείο 

▶ 9▶ 4 4

Αύξηση των φετινών 
οδικών αφίξεων στα 
τελωνεία του Έβρου

▶7
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1810
Διοργανώνεται η πρώτη «Οκτόμπερ-
φεστ», για να εορταστούν οι γάμοι 
του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυ-
αρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της 
Σαξονίας. Αργότερα, η γιορτή θα γίνει 
θεσμός ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ 
μπύρας στον κόσμο.

1847
Ο γερμανός εφευρέτης και βιομή-
χανος Βέρνερ φον Ζίμενς ιδρύει 
στο Βερολίνο την εταιρία Siemens 
& Halske AG.

1862
Ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την 
Ελλάδα, με το αγγλικό ατμόπλοιο 
«Σκύλλα».

1944
Η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθε-
ρώνονται από τους Γερμανούς.

1990
Σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας 
κατά του Υπουργού Εσωτερικών της 
Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, κα-
τά τη διάρκεια προεκλογική συγκέ-
ντρωσης στο χωριό Όπεναου της 
Βάδης - Βυτερμβέργης.

Γεννήσεις
1830
Ανδρέας Συγγρός, έλληνας επιχειρη-
ματίας, πολιτικός και εθνικός ευερ-
γέτης. (Θαν. 13/2/1899)

1924
Μίμης Πλέσσας, έλληνας συνθέτης.

1937
Μάρθα Βούρτση, ελληνίδα ηθοποιός.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1920
Αλέξανδρος Α’, βασιλιάς των Ελλή-
νων (1917-1920). (Γεν. 20/7/1893)

1971
Ντιν Άτσεσον, υπουργός Εξωτερικών 
των ΗΠΑ, γνωστός από το ομώνυμο 
σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού. 
(Γεν. 11/4/1893)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

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

Υπεύθυνη Διαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

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

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

«Η πρόληψη σώζει ζωές» 
το δυνατό διαχρονικό μήνυμα

Ο Οκτώβριος έχει θεσμοθετηθεί από τον Παγκόσμιο Ορ-
γανισμό Υγείας ως «Μήνας Πρόληψης & Ενημέρωσης για 
τον καρκίνο του μαστού», με την 25η Οκτωβρίου να απο-
τελεί την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού.

Τέτοια εποχή ο δραστήριος και με τεράστια προσφορά 
στην τοπική κοινωνία, Σύλλογος καρκινοπαθών και φίλων 
Ν.Εβρου «ΣυνεχίΖω», πραγματοποιούσε μια σειρά από ποι-
κίλες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοι-
νού, ωστόσο λόγω των συνθηκών του κορωνοϊού, φέτος τα 
σχέδια διαφοροποιούνται.

Η ΓΝΩΜΗ φιλοξένησε την πρόεδρο του «Συνεχίζω» κα 
Τασούλα Σπυρίδου, η οποία μίλησε για το τι προγραμματίζε-
ται, για την καθημερινότητα των καρκινοπαθών σε συνθήκες 
πανδημίας και πόσο έχει επηρεαστεί το κομμάτι των εξετά-
σεων, για τα προβλήματα και τις ελλείψεις στην ογκολογική 
μονάδα του ΠΓΝΑ αλλά και για την σημασία των προληπτι-
κών εξετάσεων των γυναικών για τον καρκίνο του μαστού 
αφού …. ‘Η πρόληψη σώζει ζωές»

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα
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ΑΠΟΨΕΙΣ 3

`Μικρογνωμικά

Αναβρασμός επικράτησε χθες στην 
γειτονιά της 28ης Οκτωβρίου στην 
Αλεξανδρούπολη μετά την κοπή μιας 
γιγάντιας πανέμορφης φλαμουριάς 
που σύμφωνα με τους παλιούς της 
περιοχής μετρούσε πολλές δεκαετίας 
ζωής. Περίοικοι ξύπνησαν από τον ήχο 
αλυσοπρίονου. Συνεργεία του δήμου, 
μετά από απόφαση της Επιτροπής Ποι-
ότητας ζωής, προχωρούσαν στην κοπή 
της , μετά από αίτημα πολιτών, αφού 
οι «ρίζες της δημιουργούσαν πρόβλη-
μα στα δίκτυα ΔΕΗ και ΔΕΥΑΑ», όπως 
διαπιστώθηκε από αυτοψία της υπευ-

θύνου του Δήμου. 
Το ερώτημα που γεννήθηκε είναι, τη 

στιγμή που λείπουν, απελπιστικά, από 
την πόλη τα δέντρα, δεν μπορούσε να 
βρεθεί κάποια άλλη λύση; Όπως και να 
χει, είναι θλιβερή η εικόνα του μεγάλου 
κομμένου δέντρου - σήμα κατατεθέν 
της γειτονιάς - που ενίσχυε το μικρο-
κλίμα και λειτουργούσε ως «φυσικό 
κλιματιστικό».

ΥΓ: Λίγα λεπτα αργότερα, ιδιώτης 
έκοβε ένα έλατο ύψους ίσα με 4 ορό-
φους λίγα μέτρα παρακάτω

Γ.Π. 

Μια τεράστια Φλαμουριά λιγότερη 
στην πόλη της Αλεξανδρούπολης

 Ξεκίνησαν το Σάββατο 9/10/2021, τα γνωστά δημιουργικά εργαστήρια του "Σπιτιού της Αντου-
ανέτας"! Με σεβασμό στο υγειονομικό πρωτόκολλο και σε όλα τα μέτρα πρόληψης, ο χώρος του 
Σπιτιού γέμισε και πάλι παιδικές φωνούλες, γαλλικά τραγουδάκια, ζωγραφιές και χειροτεχνίες!    
Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 6932304480 και 6970102011 για επιπλέον πληροφορίες 
και δηλώσεις συμμετοχής.

Ph
ot

o  
 S

ho
ot

Θεωρώ ότι οι συναυλίες θα πρέ-
πει να επιτραπούν μόνο για τους 
εμβολιασμένους. Κάτι τέτοιο θα 
ήταν δίκαιο, θα αποτελούσε κί-
νητρο για τους νέους να εμβο-
λιαστούν και θα επέτρεπε στον 
σημαντικό αυτό κλάδο της νεα-
νικής κουλτούρας να σταθεί και 
πάλι στα πόδια του. (lifo.gr) 

Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ

Είπαν

Ο Θάνατος βασιλεύει, αλλά 
δεν κυριεύει.. Σε μια εποχή 
πολλών θανάτων λόγω της 
πανδημίας, πρέπει να είστε 
προσεκτικοί τηρώντας τα μέ-
τρα προστασίας.

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Διαφωτιστικό 

Σε tour
ινητή μονάδα εμβολιασμών, που θα πε-

ριοδεύει σε όλη την Θράκη, δημιουργεί-
ται από το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, 
με απόφαση της 4ης Υγειονομικής Περι-
φέρειας Μακεδονίας-Θράκης. Σύμφωνα 
με πληροφορίες της ΕΡΤ Ορεστιάδας, η 
κινητή μονάδα θα πραγματοποιήσει την 
πρώτη της εξόρμηση στην Ξάνθη, την ερ-
χόμενη Τρίτη, 12 Οκτωβρίου. Με τη δη-
μιουργία της, επιδιώκεται η αύξηση των 

εμβολιασμών σε όλη την περιοχή της Θρά-
κης, όπου τα ποσοστά των εμβολιασμέ-
νων στον γενικό πληθυσμό, είναι από τα 
πιο χαμηλά. 

Κ.Η.

Κατρακύλα 
Νέο ιστορικά χαμηλό επίπεδο κατέ-

γραψε την Παρασκευή η τουρκική λίρα, 
υποχωρώντας 1% στις 8,9650 λίρες ανά 
δολάριο. Το τουρκικό νόμισμα είχε τη χει-

Σύγκριση του ποσοστού του πλήρως 
εμβολιασμένου πληθυσμού και των θα-
νάτων που έχουν καταγραφεί κατά τις 

τελευταίες δύο εβδομάδες σε έξι χώ-
ρες της Ευρώπης. Από jodi.graphics 

Κ.Η.

ρότερη επίδοση σήμερα από τα νομίσμα-
τα των αναδυόμενων αγορών μετά από 
δημοσίευμα του Reuters ότι ο πρόεδρος 
της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χάνει 
την εμπιστοσύνη του στον διοικητή της 
κεντρικής τράπεζας, Σαχάπ Καβτσίογλου, 
πριν περάσουν επτά μήνες από τότε που 
απέλυσε τον προηγούμενο κεντρικό τρα-
πεζίτης. Όπως αναφέρει το imerisia.gr, 
ο Ερντογάν αντικαθιστά τους κεντρικούς 
τραπεζίτες την τελευταία διετία, προσπα-
θώντας να επιβάλει την ανορθόδοξη άπο-
ψή του ότι τα υψηλά επιτόκια προκαλούν 
πληθωρισμό.

K.H. 

Γνώρισε το Light Hub! 
Τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου γνώρισε 

το Light Hub στο Επιμελητήριο Έβρου.  
Λίγες ημέρες πριν από τη λήξη προθε-
σμίας υποβολής αιτήσεων το «Light 
Hub» ανοίγει τις πόρτες του.  Η ενη-
μέρωση θα πραγματοποιείται κατόπιν 
ραντεβού από τις 10:00πμ έως 14:00μμ 
και από τις 16:00μμ έως τις 19:30μμ, 
ενώ στις 20:00μμ θα ακολουθήσει ενη-
μέρωση ζωντανά στο διαδίκτυο. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για ραντε-
βού: 25510-21745 απο τις 9:00-13:00 
καθημερινά.



Η ΓΝΩΜΗ
12  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20214  ΕΒΡΟΣ

Το τεχνικό πρόγραμ-
μα για το 2022 έρχεται 
στην αυριανή συνεδρία-
ση του δημοτικού σχολεί-
ου Ορεστιάδας, που έχει 
προγραμματιστεί για τις 8 
το βράδυ και θα διεξαχθεί 
με τηλεδιάσκεψη

Με τη συμπλήρωση 200 ετών 
από την κήρυξη της Ελληνικής 
Επανάστασης και στο πλαίσιο 
διατήρησης της ιστορικής εθνι-
κής μνήμης το Υπουργείο Εθνι-
κής Άμυνας υλοποιεί στην Αλε-
ξανδρούπολη τη δράση με τίτλο 
«Το Μουσείο πάει Σχολείο» . 

Ζευγάρι Ιρανών συνελή-
φθη στο τελωνείο Κήπων, 
όταν επιχείρησε να περάσει 
παράνομα στην Τουρκία μια 
κλεμμένη λαμποργκίνι.

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

Συνελήφθησαν στο Συ-
νοριακό Σημείο Διέλευσης 
Κήπων Έβρου από αστυνο-
μικούς του Τμήματος Δια-
βατηριακού Ελέγχου Κήπων 
της Διεύθυνσης Αστυνομί-
ας Αλεξανδρούπολης, δύο 
αλλοδαποί, κατηγορούμενοι 
για νομιμοποίηση εσόδων 
από εγκληματική δραστηρι-
ότητα, υπεξαίρεση και πλα-
στογραφία.

Ειδικότερα, οι δράστες 
οδηγώντας πολυτελές Ι.Χ.Ε. 
αυτοκίνητο μετέβησαν στο 
Συνοριακό Σημείο Διέλευ-
σης Κήπων, προκειμένου να 
πραγματοποιήσουν έξοδο 
από τη Χώρα.

Κατά τον ενδελεχή έλεγ-
χο που πραγματοποίησαν 
οι αστυνομικοί με τη συν-
δρομή αξιωματούχων της 
FRONTEX προέκυψε ότι το 
όχημα είναι καταχωρημένο 
από τις Αρχές της Γερμανί-
ας ως κλαπέν – υπεξαιρεθέν 
– απολεσθέν καθώς επίσης 
και ότι οι εξουσιοδοτήσεις 
δικαιώματος εξαγωγής του 
οχήματος από Χώρα της Ευ-
ρώπης που ενοικιάστηκε, τις 

οποίες επέδειξε ο οδηγός εί-
ναι πλαστές.

Κατασχέθηκαν το παρα-
πάνω όχημα και δύο πλα-
στές εξουσιοδοτήσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγή-
θηκαν στον κ. Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Αλεξανδρού-
πολης, ενώ την προανάκρι-
ση ενήργησε το Τμήμα Δια-
βατηριακού Ελέγχου Κήπων.

ΑΜΘ: Περίπου 30 
παραβάσεις σε μια μέρα 
βεβαίωσε η αστυνομία

Στην Ανατολική Μακε-
δονία και Θράκη, χθες, με-
τά από ελέγχους της αστυ-
νομίας, επιβλήθηκε πρόστιμο 
2.000 ευρώ σε κατάστημα 
υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος, με επιβολή αναστο-
λής λειτουργίας, για έλλειψη 
των απαραίτητων πιστοποι-
ητικών, ενώ βεβαιώθηκαν 25 
παραβάσεις των 300 ευρώ, 
για μη χρήση μάσκας, από 
εργαζόμενους και πελάτες 
καταστημάτων. Επιπλέον, 3 
παραβάσεις από άτομα, για 
μη χρήση μάσκας σε εσωτε-
ρικό χώρο ΚΤΕΛ.

Σάπες: Κατασχέθηκαν 
1.150 γραμμάρια 
ακατέργαστης κάνναβης 
και 2 μαχαίρια

Συνελήφθη βραδινές 
ώρες της 8/9-10-2021, στον 
ανατολικό κόμβο Κομοτη-
νής επί της Εγνατίας Οδού, 
στο πλαίσιο συντονισμένων 
δράσεων για την καταπολέ-
μηση της διακίνησης ναρ-
κωτικών ουσιών, από αστυ-
νομικούς του Τμήματος 
Ασφάλειας Κομοτηνής, της 
Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνο-
μικού Τμήματος Κομοτηνής 
και της Ειδικής Επιχειρησια-
κής Ομάδας Επέμβασης του 
Τμήματος Συνοριακής Φύ-
λαξης Σαπών της Διεύθυν-
σης Αστυνομίας Ροδόπης, 
ένας ημεδαπός, σε βάρος 
του οποίου σχηματίσθηκε 
δικογραφία για παραβάσεις 
των νόμων περί ναρκωτικών 
και περί όπλων. 

Ειδικότερα, οι αστυνο-
μικοί συνέλαβαν τον δρά-
στη, διότι τον εντόπισαν να 
οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και 
να μεταφέρει μία (1) νάι-
λον συσκευασία με ακατέρ-
γαστη κάνναβη, συνολικού 
βάρους 1.150 γραμμαρίων, 
ενώ πριν την ακινητοποίηση 
του οχήματός του, απέρριψε 
στο οδόστρωμα τη συσκευα-
σία με τα ναρκωτικά. 

Κατασχέθηκαν η παραπά-
νω ποσότητα ναρκωτικών, το 
όχημα, ένα κινητό τηλέφω-
νο, δύο (2) αναδιπλούμενα 
μαχαίρια και χρηματικό πο-
σό. Ο συλληφθείς οδηγήθη-
κε στον κ. Εισαγγελέα Πλημ-
μελειοδικών Ροδόπης, ενώ 
την προανάκριση ενήργησε 
το Τμήμα Ασφάλειας Κομο-
τηνής.  

Έκλεψαν το 
αυτοκίνητο του… 
Batman, αλλά 
τους έπιασαν 
στους Κήπους

Ερώτηση με την οποία ζητά να δοθεί νέα παράταση ανα-
στολής των πράξεων κατεδάφισης και των προστίμων, 
αλλά και να προχωρήσει η Ειδική Περιβαλλοντική Με-
λέτη (ΕΠΜ) και το Προεδρικό Διάταγμα που απαιτείται 
για την οριστική επί-
λυση στο θέμα των 
καλυβών στο Δέλτα 
του Έβρου, κατέθεσε 
η Βουλευτής Έβρου 
και Αν. Τομεάρχης 
Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, Ενημέρωσης 
& Επικοινωνίας του 
ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Νατά-
σα Γκαρά. 

Δικογραφία σε βάρος 
ηλικιωμένου σχηματίστη-
κε από αστυνομικούς της 
ασφάλειας Ορεστιάδας. 
Πριν από λίγες μέρες, οι-
κογένεια ανήλικης, κατήγ-
γειλε ότι ηλικιωμένος μέσα 
στο σπίτι του σε οικισμό 
της Ορεστιάδας, θώπευσε 
ανήλικη κάτω των 15 ετών 
(thrakinea)

ΤΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΟΧΗΜΑ 
ΠΟΥ ΚΙΝΗΣΕ ΤΙΣ ΥΠΟΨΙΕΣ ΤΩΝ 
ΑΡΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
ΩΣ ΚΛΑΠΕΝ – ΥΠΕΞΑΙΡΕΘΕΝ – 
ΑΠΟΛΕΣΘΕΝ   
                               
ΑΜΘ: Περίπου 30 παραβάσεις σε μια 
μέρα βεβαίωσε η αστυνομία. Σάπες: 
Κατασχέθηκαν 1.150 γραμμάρια 
ακατέργαστης κάνναβης και 2 μαχαίρια

Διαδικτυακό κουίζ για μι-
κρούς και μεγάλους, σε 
θέματα περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης, ανα-

κύκλωσης, κλιματικής αλ-
λαγής και οικολογικής συ-
νείδησης, διοργανώνει η 
εθελοντική ομάδα Διδυ-
μοτείοχυ, “αποΔΙΔω”.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΗΠΟΙ 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 1
2

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΦΕΡΕΣ 
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Στην πρωτεύουσα του νο-
μού Έβρου βρέθηκε την Κυρια-
κή το πρωί, 10 Οκτωβρίου, ο 
βουλευτής του Κινήματος Αλ-
λαγής και υποψήφιος πρόε-
δρος στις επερχόμενες εσω-
κομματικές διαδικασίες Χάρης 
Καστανίδης. Ο κ. Καστανίδης 
μίλησε σε συγκέντρωση φίλων 
και στελεχών στο ξενοδοχείο 
Grecotel Astir Egnatia, ενώ 
πριν την έναρξη της προγραμ-
ματισμένης ομιλίας του, έκα-
νε δηλώσεις στα μέσα ενημέ-
ρωσης.

Εκφράζοντας αρχικά την 
μεγάλη του χαρά που βρέθη-
κε στην πόλη της Αλεξανδρού-
πολης, καθώς θα ακολουθού-
σε συνάντηση και συζήτηση 
με πολλούς, όπως ανέφερε, 
Δημοκρατικούς πολίτες, αλλά 
και φίλους, τόνισε χαρακτηρι-
στικά ότι ο κύριος λόγος της 
συγκέντρωσης είναι η συνομο-

λόγηση της κοινής απόφασης 
να ξαναγίνει μεγάλη η Δημο-
κρατική Παράταξη, την οποία 
έχει ανάγκη ο τόπος.

Σκληρή κριτική στην 
κυβέρνηση Μητσοτάκη

Θέλοντας, ωστόσο, να τεκ-
μηριώσει την παραπάνω του 
τοποθέτηση για το πόσο ανα-
γκαία είναι η ύπαρξη μιας με-
γάλης παράταξης του Δημο-
κρατικού Σοσιαλισμού ο κ. 
Καστανίδης αναφέρθηκε στα 
«επιτεύγματα», όπως χαρακτη-
ριστικά είπε, της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη των 2,5 και λιγό-
τερο χρόνων. Έτσι, κατά σει-
ρά έκανε λόγο για το ελληνι-
κό χρέος, το οποίο βρίσκεται 
στο 212% του Α.Ε.Π. (Ακαθά-
ριστου Εγχώριου Προϊόντος), 
για τα ελλείμματα στα κεντρι-
κά ταμεία που φτάνουν τα 19, 
8 δις. €, ενώ αναφερόμενος 

σε πρόσφατη ανακοίνωση της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρε-
σίας (ΕΛΣΤΑΤ) μίλησε για ένα 
αρκετά μεγάλο ποσοστό των 
Ελλήνων, περίπου το 30% που 
ζουν στο όριο της φτώχειας. 
Παρομοιάζοντας, στη συνέ-
χεια, το παραπάνω ποσοστό 
με εκείνο της κορύφωσης της 
δημοσιονομικής κρίσης της πε-
ρασμένης δεκαετίας υπογράμ-
μισε εμφατικά ότι από αυτό το 
ποσοστό το 90% των νοικοκυ-
ριών δεν έχει τα στοιχειώδη 
κονδύλια, προκειμένου να δι-
αθέσει για το ηλεκτρικό ρεύμα 
και τη θέρμανση. 

Ολοκληρώνοντας, την επι-
χειρηματολογία του μίλησε για 
μια πλήρη αδιαφάνεια που επι-
κρατεί στη διαχείριση των δη-
μόσιων προμηθειών και έργων, 
όπου με αφορμή, όπως επισή-
μανε, υποτίθεται την πανδημία, 
έχει εγκατασταθεί ένα ευρύτα-
το καθεστώς εφαρμοζόμενων 
από άκρη σε άκρη σε όλο το 
δημόσιο τομέα απευθείας ανα-
θέσεων. Κάτω, επομένως, από 
αυτές τις συνθήκες συνέχισε, 
κι επειδή στο τέλος του 2022 
η χώρα πιθανόν να κινδυνέψει 
από δυσάρεστες οικονομικές 
εξελίξεις, λόγω του γεγονό-

τος ότι θα επανέλθουμε, όπως 
ζητούν οι Γερμανοί, στην Γερ-
μανική αυστηρή δημοσιονομι-
κή πειθαρχία, αλλά κι εξαιτί-
ας του ότι τα δημοσιονομικά 
μεγέθη βρίσκονται στη δίνη 
εκτροχιασμού τους, θα χρει-
αστούν πολύ μεγάλες πολιτι-
κές πρωτοβουλίες. Μπροστά, 
λοιπόν, στις όποιες αρνητικές 
εξελίξεις ακολουθήσουν, μια 
μεγάλη παράταξη, τόνισε χα-
ρακτηριστικά ο κ. Καστανίδης, 
είναι αναγκαία, γιατί θα παίξει 
το ρόλο του αναχώματος και 
θα αποτελέσει σύντομα υπό-
σχεση για το μέλλον της χώ-

ρας και του Ελληνικού λαού.
Για τις εσωκομματικές εκλο-

γές του ΚΙΝΑΛ
Ερωτηθείς για τις εσωκομ-

ματικές εκλογές της παράτα-
ξης του ΚΙΝΑΛ και της προ-
σωπικής του τοποθέτησης ο 
κ. Καστανίδης δήλωσε ότι: «Σε 
πολύ σύντομο χρονικό διάστη-
μα, αμέσως μετά τις εκλογές, 
να έχουμε μια ευκρινή πολιτική 
ταυτότητα, ώστε ο κόσμος να 
γνωρίζει ξανά πως διαφορο-
ποιείται η συντηρητική από την 
προοδευτική διακυβέρνηση, κι 
επίσης να αναδιατάξουμε ορ-
γανωτικά το κίνημα, ώστε να 
υπάρξουν άνθρωποι και στελέ-
χη που μπορούν να συζητούν 
και ταυτόχρονα να παίρνουν 
σημαντικές αποφάσεις».

Τέλος, σε ερώτηση για το τι 
είναι αυτό που κάνει τον ίδιο 
να ξεχωρίζει ανάμεσα στους 
υπόλοιπους υποψήφιους που 
διεκδικούν την προεδρεία ο κ. 
Καστανίδης τόνισε πως: «Πο-
τέ δεν θα πω κάτι που αφορά 
εμένα σε σύγκριση με τους άλ-
λους», ενώ θέλοντας να κάνει 
και μία παρατήρηση, είπε χα-
ρακτηριστικά: «Υποψήφιος που 
εκτίθεται στη δημόσια κρίση, 
αν αρχίσει να μιλάει για τον 
εαυτό του, αυτό σημαίνει ότι 
η πολιτική του διαδρομή, αλ-
λά και οι ιδέες του δεν έχουν 
αφήσει κανένα αποτύπωμα στη 
συνείδηση του κόσμου».    
ΟΛΓΑ ΤΑΤΣΙΔΟΥ 

Καστανίδης: «Να ξαναγίνει το ΚΙΝΑΛ 
μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη»

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΙΣ 
ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
                               
Ευκρινής η πολιτική ταυτότητα και η 
οργανωτική αναδιάταξη που πρέπει να 
προκύψει μετά τις εκλογές, επεσήμανε

Το ζήτημα της μονιμοποίη-
σης στον Έβρο 132 αποσπα-
σμένων αστυνομικών από το 
2012 (πρόγραμμα Ασπίδα) 
συζήτησε με  τον Υπουργό 
Δημόσιας Τάξης Τάκη Θεο-
δωρικάκο ο βουλευτής Έβρου 
της ΝΔ Χρήστος Δερμεντζό-
πουλος, κατά την πρόσφατη 

επίσκεψη του στο νομό.
«Θα πρέπει να δοθεί λύ-

ση στο θέμα αυτό αφού ήδη 
έχουν δημιουργήσει και τις 
οικογένειες τους» ανέφερε, 
« Βέβαια θα πρέπει να ακο-
λουθηθεί μια σωστή ρύθμιση 
αφού δεν έχει γίνει ποτέ άλ-
λοτε   μονιμοποίηση για έναν 
τόσο μεγάλο αριθμό υπαλ-
λήλων» τόνισε ο βουλευτής 
μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστι-
άδας και αυτό γιατί οι οργα-
νικές τους  θέσεις είναι στην 
Αθήνα.

Ανάλογη παράσταση έκα-
νε και για το κλειστό σκοπευ-
τήριο της Σχολής Δοκίμων 
Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου 
αφού από το 2018 όπου έγι-
νε η διοικητική παραλαβή του 
έργου, αυτό έχει κολλήσει.

«Πρόκειται για το δεύτε-
ρο μεγάλο σκοπευτήριο σε 
όλη την Ελλάδα που αν ολο-
κληρωθεί με την συνδρομή 
και της Περιφέρειας ΑΜΘ, 
θα είμαστε περήφανοι διότι 
θα αποτελεί στολίδι για τον 
Έβρο,» κατέληξε.

Συζήτησε ο Χ. 
Δερμνετζόπουλος με 
τον Τ. Θεοδωρικάκο

Σε πολύ υψηλά ποσοστά, 
για τα δεδομένα της περιο-
χής μας, κινήθηκε το ποσοστό 
συμμετοχής των εκπαιδευτι-
κών της πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης στον Έβρο στη σημερι-
νή απεργία που προκήρυξαν οι 
εκπαιδευτικοί, που διεκδικούν, 
μεταξύ άλλων, την κατάργηση 
όλου του νομοθετικού πλαι-
σίου για τη λεγόμενη αξιολό-
γηση στα σχολεία και των εκ-
παιδευτικών (ν. 4823/2021, ν. 
4692/2020, Υ.Α για εσωτερική 

και εξωτερική αξιολόγηση), 
καθώς τονίζουν πως θα οδη-
γήσει στην υποβάθμιση των 
σχολείων και στην παραπέρα 

κατηγοριοποίηση. Στη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση, στον 
Έβρο, η συμμετοχή έφτασε ως 
το 40%.

Εβρος: Στο 78% η συμμετοχή 
των εκπαιδευτικών της 
Πρωτοβάθμιας στην απεργία!
Στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση έφτασε 
ως το 40% 

Κλειστό σκοπευτήριο και 
τη μονιμοποίηση 132 
αποσπασμένων αστυνομικών

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Θεοχάρης Θεοχαρίδης του Γεωργίου και της Ανέττας το γένος Αράμποβα που 
γεννήθηκε στο Γιαγκνταν της Αρμενίας και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη και η 
Ευαγγελία Γκέγκα του Νικολάου και της Χαρίκλειας το γένος Αθανασιάδη που γεν-
νήθηκε στις Σέρρες και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο στον  Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Αλεξαν-
δρούπολη στις 14-11-21

Στην πρωτεύουσα του Έβρου βρέθηκε την Κυριακή ο βουλευτής 
του Κινήματος Αλλαγής και υποψήφιος πρόεδρος στις 
επερχόμενες εσωκομματικές διαδικασίες Χάρης Καστανίδης
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Διακοπές ρεύματος, σήμερα: 08.00 
έως τις 15.00, περιμετρικά του Κέ-
ντρου Υγείας Καμαριώτισσας, όπως 
επίσης στην περιοχή από τη Νέα 
Παιδική Χαρά της Καμαριώτισσας 
έως το Βενζινάδικο

 Την Τετάρτη:   08.00 έως τις 15.00 
στον οικισμό ΑΛΩΝΙΩΝ και στη Χώ-
ρα από το ΚΔΑΠ Χώρας έως το Ρα-
νταρ Βίγλας

6   ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Με το βλέμμα στραμμένο στα επι-
δημιολογικά δεδομένα του επόμενου 
15νθήμερου βρίσκονται επιστήμονες 
και κυβέρνηση. Κατά τη διάρκειά του 
θα εξελιχθεί η πρώτη «δοκιμή σύγκρου-
σης», το πρώτο crash test του ταχέως 
κινούμενου κορωνοϊού με το χαλαρό 
πλέον πλέγμα μέτρων που συγκροτούν 
τα νέα, ευνοϊκά για τους 6,2 εκατομμύ-
ρια εμβολιασμένους της χώρας, υγει-
ονομικά πρωτόκολλα για την κυκλο-
φορία, την εστίαση και τη διασκέδαση 
παντού, που τέθηκαν σε ισχύ χθες και 
καταρχάς μέχρι τις 23 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ζη-
τούμενο είναι να σχεδιαστούν πρωτό-
κολλα λειτουργίας όσο πιο ασφαλή 
γίνεται. Ωστόσο, η αναζωπύρωση της 
επιδημίας σε Θεσσαλία, Μακεδονία, 
Θράκη και την τελευταία εβδομάδα σε 
Αττική, το επικίνδυνα χαμηλό ύψος του 
τείχους ανοσίας στη βόρεια Ελλάδα και 
η ήδη υψηλή πληρότητα των κλινών 
covid-19 στα νοσοκομεία της, το χει-
μερινό σκηνικό, που ευνοεί δραστικά τις 
νέες μεταδόσεις του ιού και ο ελλιπής 
ελεγκτικός μηχανισμός για την τήρηση 

του νέου πλαισίου αξιολογούνται από 
τους ειδικούς ως παράγοντες ρίσκου 
και όχι σταθεροποιητικούς στη δοκιμή.

Κατά το μεταβατικό αυτό διάστημα, 
όπως χαρακτηρίστηκε από τους αρμό-
διους, το πρώτο 15νθήμερο της «Ελευ-
θερίας» για τους εμβολιασμένους πολί-
τες (σημειώνεται πως στο ίδιο χρονικό 
μοτίβο θα γίνεται εφεξής η αξιολόγηση 
από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων 
της επιδημιολογικής πορείας της χώ-
ρας) στο κάδρο της δοκιμής μπαίνουν 
αναπόφευκτα και οι περίπου 3,4 ανεμ-
βολίαστοι ενήλικες πολίτες. Είναι επι-
στημονικά τεκμηριωμένο πλέον πως 
όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί έναντι της 
λοίμωξης covid-19, είναι πολλαπλώς 
εκτεθειμένοι στον κορωνοϊό και τις βα-
ριές επιπτώσεις του.

Ο κίνδυνος θανάτου σε ανθρώπους 
μη εμβολιασμένους ηλικίας άνω των 60 
χρόνων αυξάνεται κατά τουλάχιστον 
11 φορές. Οι 80χρονοι κινδυνεύουν 20 
φορές περισσότερο να καταλήξουν αν 
κολλήσουν κορονοϊό σε σχέση με τους 
νεαρότερους ενήλικες. Ωστόσο, ακόμη 
παραμένει ανεμβολίαστο το 25% των 

ατόμων ηλικίας άνω των 80 ετών στην 
Ελλάδα, την ώρα που στην Ισπανία και 
στην Πορτογαλία οι άνω των 80 ετών 
είναι εμβολιασμένοι στο 100% και στην 
Ιταλία σε ποσοστό πάνω από 97%.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία, 
το 56% των ανεμβολίαστων πολιτών 
της επικράτειας συγκεντρώνονται στη 
Μακεδονία και τη Θράκη, κάτι που ση-
μαίνει ότι η περιοχή θα σηκώσει βαρύ 
φορτίο– φορτίο ιικό, νοσηρότητας, νο-
σηλειών, θανάτων- εκτός αν αλλάξει 
ο ρυθμός εμβολιασμού των πολιτών. 
Προς την κατεύθυνση αυτή καταρτί-
ζεται ήδη νέα εκστρατεία στοχευμένη 
στον πληθυσμό που δεν έχει εμβολια-

στεί με βάση τα ειδικότερα χαρακτη-
ριστικά του, με τη συμβολή του νέου 
προέδρου του Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), του καθηγη-
τή Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας και 
μέλους της Επιτροπής Εμπειρογνωμό-
νων, κ. Θεοκλή Ζαούτη.

Αγωνία για τη δοκιμή στη 
βόρεια Ελλάδα

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η επιδη-
μία εμφανίζει ελαφρά σταθεροποιητική 
τάση στην επικράτεια, με εξαίρεση την 
κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Από τις 17 
Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) της Μα-
κεδονίας και της Θράκης, οι 11 βρίσκο-

νται στο «κόκκινο» του επιδημιολογικού 
χάρτη. Πρόκειται για τις ΠΕ Θεσσαλονί-
κης, Ημαθίας, Σερρών, Χαλκιδικής, Πιε-
ρίας, Πέλλας, Κιλκίς, Δράμας, Καβάλας, 
Ξάνθης και Καστοριάς. Μεγάλη επιβά-
ρυνση διαπιστώνεται και στη Θεσσαλία, 
όπου στο ύψιστο επίπεδο συναγερμού 
– αλλά πλέον όχι μέτρων- βρίσκονται 
η Καρδίτσα και η Λάρισα.

Με προσοχή παρακολουθούν επίσης 
οι επιστήμονες την πορεία της επιδημί-
ας στην Αττική, καθώς έχει ήπια ανοδι-
κή τάση το τελευταίο επταήμερο. Συνο-
λικά τα ενεργά κρούσματα είναι 20.000 
και ο μέσος κυλιόμενος αριθμός του 
επταημέρου ανέρχεται στα 2.150 νέα 
κρούσματα την ημέρα. Οι νέες εισα-
γωγές ασθενών με λοίμωξη covid-19 
στα νοσοκομεία είναι περισσότερες από 
200 ημερησίως, με το 40% να γίνονται 
στα νοσοκομεία της Μακεδονίας και 
της Θράκης.

Από την πλευρά τους, εκπρόσωποι 
κλινικών γιατρών του ΕΣΥ που βρίσκο-
νται σε σκληρή πολύμηνη μάχη με τον 
κορωνοϊό διατηρούν ισχυρές επιφυλά-
ξεις για το αποτέλεσμα αυτής της «δο-
κιμής σύγκρουσης» στο νέο πλαίσιο. 
Ιδίως οι γιατροί των νοσοκομείων της 
Θεσσαλονίκης εκφράζουν αγωνία για 
το πώς μπορεί το «ελευθέρας» για τους 
πλήρως εμβολιασμένους να εναρμο-
νίζεται με τις γεμάτες κλίνες ΜΕΘ στα 
μεγάλα νοσοκομεία της πόλης και στα 
μικρότερα της περιφέρειας.
protothema.gr - voria.gr

Σε Μακεδονία και Θράκη 
το 56% των ανεμβολίαστων

Η ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΕΛΑΦΡΑ 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ                                  

Εξαίρεση αποτελεί η κεντρική και βόρεια Ελλάδα 
      

ειδήσειςσύντομες

Με σύνθημα «Κάνε τη φωνή σου 
να ακουστεί» ο Δήμος Καβάλας 
καλεί τους νέους και τις νέες 17-
30 ετών να εγγραφούν στο «Μη-
τρώο Νέων Πολιτών» του Δήμου, 
με απώτερο σκοπό τη συμμετοχή 
στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαί-
ας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να 
«ακουστούν» και να υλοποιηθούν 
οι ιδέες τους.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΞΑΝΘΗ

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

Το Σάββατο 9/10  στην Εγνα-
τία οδο, κοντά στην Καβά-
λα, αυτοκίνητο που οδη-
γούσε 37χρονος ημεδαπός 

εξετράπη της πορείας και 
προσέκρουσε σε τσιμεντέ-
νια κολώνα, με συνέπεια τον 
θανάσιμο τραυματισμό του.  

172 χρόνια ζωής μετρά το παλαιότε-
ρο σπίτι της Ξάνθης, το οποίο  ακό-
μη και σήμερα κατοικείται – κατά το 
ήμισυ. Κατασκευάστηκε το 1849, λίγο 
πριν την "Χρυσή εποχή" του καπνού. 
Το όμορφο δίπατο βρίσκεται στη συμ-
βολή των οδών Ορφέως και Σιλιβρί-
ας στην παλιά Ξάνθη (xanthinea.gr)

Στην καταγραφή των σημείων 
εκείνων στην πόλη, όπου πρέπει 
να τοποθετηθούν ηχητικά φανά-
ρια για τη διευκόλυνση της δι-
έλευσης των ατόμων που αντι-
μετωπίζουν προβλήματα με την 
όρασή τους, θα προχωρήσει το 
Σωματείο ΑμεΑ Ροδόπης 

 ΚΑΒΑΛΑ 

Μεγαλύτερες αυξήσεις τόσο 
στο επίδομα θέρμανσης όσο 
και για τα καυσόξυλα διεκ-
δικεί ο Δήμος Νευροκοπίου. 
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο κ. 
Κυριακίδη, «Το Νευροκόπι δι-
εκδικεί το επίδομα των 750 
ευρώ για τη θέρμανση και δεν 
κάνουμε πίσω σ’ αυτό. Το Νευ-
ροκόπι είναι από τις πιο κρύες 
περιοχές της χώρας και θέ-
λουμε το ανώτερο». (Πρωι-
νός τυπος)

1

2

ΚΑΒΑΛΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Πλούσιο, αναλογικά με τον 

διαθέσιμο αριθμό υπαλλήλων, 
ήταν το έργο της Δημοτικής 
Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης 
για το 2020. Η διαχείριση θε-
μάτων γύρω από την πανδημία 
του κορωνοϊού, που αποτέλεσε 
τη  μεγαλύτερη πρόκληση της 
περασμένης χρονιάς και για το 
Δήμο Αλεξανδρούπολης, όπως 
υπογράμμισε ο Δήμαρχος Γιάν-
νης Ζαμπούκης, κυριαρχεί στον 
απολογισμό των δράσεων της 
Δημοτικής Αστυνομίας.

Η Δημοτική Αστυνομία, έχο-
ντας ένα ευρύ πλέγμα αρμο-
διοτήτων, παρενέβη σε διά-
φορα θέματα διερεύνησης και 
καταγραφής καταγγελιών από 
πολίτες, συστάσεων προς κα-
ταστήματα για ζητήματα καθα-
ριότητας και τήρησης μέτρων 
για τον κορωνοϊό, ενώ βεβαί-
ωσε 4.530 κλήσεις του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας.

Αριθμητικά, το 2020, 
η Δημοτική Αστυνομία 
προχώρησε σε:

•  Επιδόσεις εγγράφων 11
•  Σφράγιση-αποσφράγιση 

καταστημάτων 4
•  Εκθέσεις αυτοψίας για με-

ταδημότευση 30
•  Εκθέσεις αυτοψίας αφισο-

ρύπανσης 15
•  Πράξεις βεβαίωσης προστί-

μου λόγω παράβασης υπαίθριου 
εμπορίου 35

•  Κατασχέσεις παράνομων 
άνευ αδείας προϊόντων 4

•  Απομάκρυνση παράνομων 
μικροπωλητών εντός κι εκτός 
λαϊκής αγοράς 36

•  Πράξεις βεβαίωσης προ-
στίμου βάσει του κανονισμού 
καθαριότητας 14

•  Εκθέσεις κατάληψης κοι-
νόχρηστου χώρου 3

•  Συστάσεις σε καταστήματα 
για θέματα καθαριότητας- ενα-
πόθεση απορριμμάτων στους 
κάδους- απομάκρυνση ανεμο-
φρακτών ή πινακίδων 74

•  Συστάσεις σε καταστήματα 
για έκδοση αδείας χρήσης κοι-
νόχρηστου χώρου 9

•  Σύσταση για αφισορύπαν-
ση- πανό-ενοικιαστήρια 11

•  Θεώρηση γνησίου υπογρα-
φής 19

•  Ανευρέθησαν εγκαταλε-
λειμμένα οχήματα 141

•  Κλήσεις Κ.Ο.Κ 4530 εκ 
των οποίων 3636 ελεγχόμε-
νης στάθμευσης

•  Ανταπόκριση σε καταγγε-
λίες πολιτών 17

•  Έλεγχοι κατόπιν καταγγε-
λίας που αφορούν αδέσποτα ή 
δεσποζόμενα 2

•  Έλεγχος όλων των οικο-
πέδων εντός σχεδίου και 100 
μέτρων από αυτό, σχετικά με 
τον καθαρισμό τους

•  Συχνοί έλεγχοι στις περι-
οχές Μάκρη, Αγία Παρασκευή, 

Πεδίο Βολής Χιλής και τέρμα 
Άβαντος προς εντοπισμό ρίψε-
ως αντικείμενων παράνομα

•  Έλεγχοι παιδικών χαρών

Συμβολή της υπηρεσίας
•  Περιπολίες στις τράπεζες- 

πάρκα- παιδικές χαρές για έλεγ-
χο της τήρησης των μέτρων κα-
τά της COVID-19

•  Πεζές περιπολίες στην πό-
λη για έλεγχο της τήρησης των 
μέτρων της COVID-19

•  Συμμετοχή στις θερμομε-
τρήσεις κατά την είσοδο των 
πολιτών στο Δημοτικό Κατά-
στημα

•  Μετάβαση με τη Δ/νση 

Καθαριότητας στη λαϊκή Αλε-
ξανδρούπολης κάθε Πέμπτη με-
σημέρι για έλεγχο της τήρησης 
ωραρίου και καθαριότητας

•  Μετάβαση κάθε Πέμπτη 
στη λαϊκή Αλεξανδρούπολης 
για έλεγχο τήρησης των μέ-
τρων COVID-19

•  Μετάβαση κάθε Δευτέρα 
στη λαϊκή Φερών για έλεγχο της 
τήρησης των μέτρων COVID-19.

•  Μεταφορά εγγράφων από 
διάφορες υπηρεσίες του Δή-
μου σε άλλες υπηρεσίες εκτός 
Δήμου

•  Μεταφορά συναδέλφων 
του Δήμου εντός κι εκτός της 
πόλης και εντός των ορίων του 

Δήμου
•  Συνδρομή στις εργασίες 

της Τεχνικής Υπηρεσίας- διευ-
κόλυνση κυκλοφορίας και απο-
φυγή ατυχημάτων 

•  Συνδρομή στις διαγραμμί-
σεις σήμανσης θέσεων παρκα-
ρίσματος γυναικών που βρίσκο-
νται σε κύηση

•  Καταγραφή κακοτεχνιών 
και ενημέρωση Τεχνικής Υπη-
ρεσίας και ΔΕΥΑΑ

•  Καταγραφή ογκωδών αντι-
κειμένων και ενημέρωση κα-
θαριότητας προς διευκόλυνση 
του προγράμματος απομάκρυν-
σής τους

Τοποθέτηση ταινιών σήμαν-
σης καθώς και ενημερωτικών 
εγγράφων για διάφορες εργα-
σίες του Δήμου ή εκδηλώσεις 
(απομάκρυνση ημιυπόγειων κά-
δων, Τεχνική Υπηρεσία, Τμήμα 
Πρασίνου, πεζοδρόμηση, Εβδο-
μάδα Εμπορίου).

Τοποθέτηση 
ενημερωτικών 
σημειωμάτων προς:

•  -Ενημέρωση οδηγών αλ-
λαγής κατεύθυνσης στάθμευσης

•  -Ενημέρωση οδηγών πο-
δηλάτων για τον ειδικό χώρο 
στάθμευσης ποδηλάτων

•  Έλεγχο όλων των αδειών 
των πωλητών στη λαϊκή αγορά

•  Απομάκρυνση σε συνερ-
γασία με την Τεχνική Υπηρεσία 
αντικειμένων άνευ αδείας ή 
που εμποδίζουν την κυκλοφο-
ρία από κοινόχρηστους χώρους 
(ομπρέλες, γλάστρες, διαχωρι-
στικά, ζαρτινιέρες)

Πλούσιο το έργο της Δημοτικής 
Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης για το 2020

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΤΗΣ, ΠΑΡΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑ     

Επίσης, η Δημοτική Αστυνομία βεβαίωσε 
4.530 κλήσεις Κ.Ο.Κ  

Πονοκέφαλο προκαλεί αυτή 
την εποχή για την πυροσβεστική 
υπηρεσία της περιοχής μας,  η καύ-
ση των χωραφιών από τους ιδιο-
κτήτες τους. Υπάρχει μια παλιά κα-
κή συνήθεια των αγροτών που λέει 
ότι το χωράφι πρέπει να καεί από 
υπολείμματα της σοδειάς ώστε να 
καθαρίσει και να ετοιμαστεί για την 

σπορά. Μια νοοτροπία της παλιάς 
σχολής που λέει, βάζω «φωτιά για 
να ξεμπερδέψω».

Αφορμή για την επισήμανση 
αυτή που έκανε στο ραδιόφωνο 
της ΕΡΤ Ορεστιάδας ο διοικητής 
της Π.Υ. Ορεστιάδας Αντώνης 
Χαμαλίδης αποτέλεσε η  πιεστική 
ημέρα της Πέμπτης για την υπη-
ρεσία του, αφού είχαν να αντιμε-
τωπίσουν τέσσερεις διαφορετικές 
εστίες φωτιάς σε χωριά της περι-
οχής Βύσσας,  Σοφικού, Θουρίου 
και Χειμωνίου.

Τα περιστατικά αφορούσαν 
πυρκαγιές που προκλήθηκαν από 
καύση σιτοκαλαμιών και άλλων 
χόρτων που μένουν στο χωράφι.

Στις περισσότερες περιπτώσεις 

αγρότες μεγάλης ηλικίας 85 και 90 
χρόνων, βάζουν φωτιά στο χω-
ράφι έχοντας δίπλα και το παιδί 
τους μαθαίνοντας του εύκολες με-
θόδους για τον «καθαρισμό» του  
χωραφιού  με απρόβλεπτες  συ-
νέπειες για το περιβάλλον.

Προ ημερών κάηκαν ευτυχώς 
μόνο 50 στρέμματα χορτολιβα-
δικής  έκτασης. Απείλησαν όμως 
το Μοναστήρι της Νέας  Βύσσας 
αλλά και εκτάσεις φωτοβολταΪ-
κών, ευτυχώς χωρίς δυσάρεστα 
αποτελέσματα.

«Πρέπει να περιοριστούν, τόνι-
σε ο κ. Χαμαλίδης, αναγκαστήκαμε 
να βάλουμε διοικητικό πρόστιμο σε 
δυο περιπτώσεις, το κόστος των 
οποίων είναι 300 ευρώ έκαστο. 
Βέβαια το ύψος του προστίμου 
ορίζεται  ανάλογα με τον βαθμό 
επικινδυνότητας και μπορεί να 
φτάσει μέχρι τα 2000 ευρώ. Θα 
μπορούσαν να αφήσουν τα υπο-
λείμματα να γίνουν λίπασμα αλ-
λά δεν το κάνουν», αναφέρει ο κ. 
Χαμαλίδης.
ΕΡΤ Ορεστιάδας

Εβρος: Πρόστιμα της Πυροσβεστικής σε 
όσους καίνε αλόγιστα τα χωράφια τους

Τέσσερις φωτιές 
σε μία μέρα 
κλήθηκε να 
αντιμετωπίσει η 
Πυροσβεστική 
στην Ορεστιάδα

Η δημοτική αστυνομία προχώρησε σε συχνούς ελέγχους 
στη λαϊκή αγορά για νομιμότητα σε είδη τροφίμων, 
ρουχισμού, καθώς και στις άδειες των μικροπωλητων 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τοΠρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο «Στελέχη Εκπαίδευσης στιςΕπιστήμες της 
Αγωγής» (ΦΕΚ 3743/31.08.2018, Τ. Β΄) για 40 θέσεις μεταπτυχια-
κώνφοιτητώνγιατοακαδημαϊκόέτος2020-21λήγει την Παρασκευή 
15 Οκτωβρίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του ΠΜΣ
https://stelexi-ekpaideysis.eled.duth.gr/

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Αθανάσιος Τρ. Καραφύλλης
Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε./Δ.Π.Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΔΑ: 6ΦΤ3Ω1Λ-ΝΘΖ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Σαμοθράκη - τ.κ. 68002                    
Τηλ.: 2551350820
Fax 2551041204     

Σαμοθράκη 8/10/2021     
Αρίθμ. Πρωτ.: 5048

      
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣME 1/2021

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Ανακοινώνουμε την σύναψη μίσθωσης έργου, ενός (1) ατόμου ει-

δικότηταςΠαιδιάτρου για την κάλυψη αναγκών του Παιδικού Σταθμού 
Δήμου Σαμοθράκης  με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ιατρική 
παρακολούθηση των νηπίων του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού προς 
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  ¨Εναρμόνιση Οικογενεια-
κής και Επαγγελματικής Ζωής¨ έτους 2021-2022» συνολικής διάρκειας 
από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/7/2022.

Τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αναφέρονται 
στην αρίθμ. πρωτ.: 5047/8-

10-2021 (ΑΔΑ:Ω17ΔΩ1Λ-5ΧΤ) ανακοίνωσηςη οποία είναι αναρτη-
μένη στην στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος 
(δημοτικό σχολείο Χώρας), στον πίνακα ανακοινώσεων του Παιδικού 
Σταθμού και στην ιστοσελίδα του www.samothraki.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται 

στον κ. Αποστολούδια Πέτρο  (αριθ. τηλεφώνου 2551350820). 
        

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Γαλατούμος Νικόλαος
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Στην περαιτέρω ενίσχυση 
του Σώματος της Ελληνικής 
Αστυνομίας στο Νομό Έβρου 
τους επόμενους μήνες, με 250 
νέους συνοριοφύλακες, στην 
ενίσχυση των συνόρων της χώ-
ρας με την επέκταση του φρά-
χτη και την αποφασιστικότητα 
της Ελλάδας στην υπεράσπι-
ση της ειρήνης και της σταθε-
ρότητας αλλά ταυτόχρονα και 
στην προάσπιση των συνόρων 
της από οποιαδήποτε απειλή, 
αναφέρθηκε σε δηλώσεις του 
την Κυριακή από τις Καστανιές, 
ο υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο κ. Θεοδωρικάκος δήλω-
σε χαρακτηριστικά «από τα σύ-
νορα της πατρίδας μας με την 
Τουρκία, από τα σύνορα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με την 
Τουρκία, εδώ που έχουν ολο-
κληρωθεί έως τώρα 37 χιλιό-
μετρα από το φράχτη, ο οποί-
ος έχει ενισχύσει την ασφάλεια 
των συνόρων της χώρας μας 
και η ασφάλεια των συνόρων 
της χώρας μας είναι προϋπό-
θεση για να είναι ασφαλείς οι 
Έλληνες σε ολόκληρη την επι-
κράτεια.

»Πάντες γνωρίζουν ότι η Ελ-
λάδα είναι μια χώρα που υπε-
ρασπίζεται την ειρήνη και τη 
σταθερότητα σε μια δύσκολη 
από γεωστρατηγική άποψη πε-

ριοχή.
»Την ίδια ώρα όμως είναι 

και μία χώρα αποφασισμένη 
να προασπίσει τα σύνορά της, 
από οποιαδήποτε επιβουλή από 
οποιαδήποτε απειλή. Είμαστε 
σε απόλυτη εγρήγορση, είμαστε 
σε απόλυτη ετοιμότητα, ενισχύ-
ουμε περαιτέρω τη δύναμή μας 
εδώ. Η Ελληνική αστυνομία θα 
προχωρήσει στην ενίσχυση του 
Σώματος εδώ με 250 νέους 
συνοριοφύλακες τους επόμε-
νους μήνες, οι οποίοι θα προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες τους 
στην πατρίδα μας σε αυτό εδώ 
το σημείο».

Ειδική μνεία έκανε ο υπουρ-
γός Προστασίας του Πολίτη και 
στη «νέα στρατηγική συμμαχία 
που έχει δημιουργηθεί με τη 
Γαλλία τις τελευταίες ημέρες», 
εκτιμώντας ότι πλέον «η χώ-
ρα συνολικά είναι πολύ ισχυ-
ρότερη».

Στη συνέχεια επισκέφθηκε 
το τοπικό επιχειρησιακό κέντρο 
Βύσσας και το καινούριο περι-
φερειακό επιχειρησιακό κέντρο 
της Αστυνομίας στο Χειμώνιο, 
όπου είχε σύσκεψη με τους αξι-
ωματικούς της ΕΛ.ΑΣ που υπη-
ρετούν στην Ορεστιάδα. Στη 
συνέχεια μετέβη στο 126 φυ-
λάκιο στο Σουφλί και στο νέο 
τμήμα του φράχτη στις Φέρες.

Η επίσκεψη του υπουργού 

Προστασίας του πολίτη ολο-
κληρώθηκε με την επίσκεψη 
στο αεροδρόμιο «ΔΗΜΟΚΡΙ-
ΤΟΣ» της Αλεξανδρούπολης 
όπου λειτουργεί το περιφερει-
ακό επιχειρησιακό κέντρο κα-
μερών, στο οποίο υπάρχει ει-
κόνα από τρία επιχειρησιακά 
κέντρα (Σουφλί, Τυχερό, Φέ-
ρες), όπως επίσης και το αερό-
στατο Zeppelin της FRONTEX, 
με εικόνα από θαλάσσης.

Το μήνυμα 
Θεοδωρικάκου από το 
στρατιωτικό Φυλάκιο 
Καστανιών

Στις Καστανιές έχει ολο-
κληρωθεί ο φράχτης μήκος 
37 χιλιομέτρων, ο οποίος εν-
δυναμώνει την ασφάλεια των 
συνόρων μας, προϋπόθεση για 
την ασφάλεια των πολιτών σε 
όλη την χώρα.

· Η Ελλάδα αποτελεί δύνα-
μη ειρήνης και σταθερότητας.

· Η Ελλάδα τηρεί απαρέγκλι-
τα τις αρχές του Ευρωπαϊκού 
Δικαίου.

· Ταυτοχρόνως, είμαστε απο-

λύτως έτοιμοι να αντιμετωπί-
σουμε οποιαδήποτε επιβουλή, 
οποιαδήποτε απειλή.

Και είμαστε ακόμα πιο ενι-
σχυμένοι μετά την υπογραφή 
της στρατηγικής συμμαχίας της 
πατρίδας μας με τη Γαλλία.

Είμαστε σε ετοιμότητα: όλες 
οι δυνάμεις ασφαλείας στην 
περιοχή, με την αυτοδιοίκη-
ση, με την τοπική κοινωνία, σε 
ολόκληρο τον Έβρο, ενισχύου-
με ακόμη περισσότερο αυτές 
τις δυνάμεις με την πρόσληψη 
250 νέων Συνοριοφυλάκων, οι 
οποίοι θα ενισχύσουν το Σώμα 
της Ελληνικής Αστυνομίας που 
συνδράμει στην ασφάλεια των 
συνόρων.

Αυτό που έχει σημασία να 
γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες 
και οι Ελληνίδες, είναι ότι εί-
μαστε σε απόλυτη ετοιμότητα, 
σε απόλυτη επαγρύπνηση και 
ότι δεν θα μείνει τίποτα που 
θα πρέπει να κάνουμε και να 
μην το κάνουμε για την ασφά-
λεια τους. Ασφάλεια στα σύνο-
ρα, ασφάλεια σε όλη τη χώρα».

Αισιοδοξία και 
επιφυλακτικότητα

Τα αποτελέσματα της επί-
σκεψης του Υπουργού Προ-
στασίας του Πολίτη Τάκη Θε-
οδωρικάκου σχολίασε στο 
Ράδιο Έβρος και στην εκπο-
μπή “Εβροσκόπιο” ο Δήμαρχος 
Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρί-
δης. Προχώρησε, μάλιστα, στην 
αποκάλυψη ότι αναμένεται σύ-
ντομα ο Υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικά-
κος στην αίθουσα του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Ορεστιάδας, 
καθώς εντός της εβδομάδας 
θα προγραμματιστεί αυτό σε 
νέα επικοινωνία που θα έχουν 
μεταξύ τους οι δύο άντρες.  

“Είμαι αισιόδοξος αλλά 
και επιφυλακτικός” 

Ο κ. Μαυρίδης εμφανίστη-
κε αισιόδοξος για τις εξελίξεις 
αλλά και επιφυλακτικός. Για 
όσα ειπώθηκαν στη   σύσκε-
ψη δημόσια αλλά και στο περι-
θώριο αυτής, υπογράμμισε ότι 
επιθυμεί να ακούσει ξεκάθαρα 
την επίσημη τοποθέτηση του 

κ. Θεοδωρικάκου στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο. Επιπρόσθετα ο 
Δήμαρχος Ορεστιάδας μίλησε 
για ομαλοποίηση των σχέσεων 
με το Υπουργείο καθώς το προ-
ηγούμενο διάστημα δεν ήταν 
οι καλύτερες, μετά την αθέτη-
ση της υπόσχεσης του πρώ-
ην Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να 
συμμετέχει σε συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου αλλά 
και να επιδώσει το τεχνικό δελ-
τίο για την επέκταση του ΠΡΟ-
ΚΕΚΑ. 

“Βλέπω μεγάλη αλλαγή στη 
στάση του Υπουργείου“, ανέφε-
ρε ο κ. Μαυρίδης, υπενθυμίζο-
ντας πως με τον κ. Θεοδωρικά-
κο είχαν τακτική επικοινωνία 
– αλλά και “έχουμε συγκρου-
στεί στο παρελθόν” – αφού 
υπήρξε Υπουργός Εσωτερικών, 
επομένως και αρμόδιος για τα 
θέματα της τοπικής αυτοδιοί-
κησης. “

Σύμφωνα με τον κ. Μαυρί-
δη θετική εξέλιξη αποτελεί η 
“ομολογία ότι οι υπηρεσιακές 
ανάγκες υπερκαλύπτονται από 
την υπάρχουσα δομή και υπάρ-
χει περιθώριο φιλοξενίας πε-
ρισσότερων ατόμων, ακόμα και 
στην υπάρχουσα δομή“, όπως 
είπε χαρακτηριστικά. Αυτό ει-
σπράττεται ως ιδιαίτερα θε-
τικό, καθώς δίνει μια τελείως 
διαφορετική προοπτική στην 
ανάγκη για πληθυσμιακή αύ-
ξηση στο ΠΡΟΚΕΚΑ, αποκλεί-
οντας πιθανόν να συμβεί αυτό. 
Καταρρίπτεται έτσι όλη η μέχρι 
τώρα επιχειρηματολογία της 
κυβέρνησης, του κ. Μηταράκη 
αλλά και του κ. Χρυσοχοΐδη, 
περί του αντίθετου. Οι σαφείς 
απαντήσεις αναμένεται να δο-
θούν στην έκτακτη συνεδρία-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Ορεστιάδας παρουσία του ίδιου 
του Υπουργού Προστασίας το 
Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκου.

Θεοδωρικάκος από Καστανιές: Επιπλέον 
250 συνοριοφύλακες στον Έβρο

ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ       

Αλλαγή στην στάση του Υπουργείου 
για το ΠΡΟΚΕΚΑ βλέπει ο Δήμαρχος 
Ορεστιάδας

Ο κ. Θεοδωρικάκος στα ελληνοτουρκικά 
σύνορα στο φυλάκιο στις Κασστανιές

Την ώρα που το καθεστώς 
Ερντογάν προσπαθεί απελπι-
σμένα να επουλώσει τις πληγές 
που έχουν δημιουργηθεί στις 
αμερικανοτουρκικές σχέσεις με-
τά την επιλογή της Άγκυρας να 
αγοράσει τα ρωσικά αντιαερο-
πορικά S-400, η Αθήνα προ-
σεγγίζει την Ουάσινγκτον με 
σκοπό την υπογραφή μιας δι-
μερούς συμφωνίας αμυντικής 
συνεργασίας.

Οι αμερικανικές 
δεσμεύσεις

Ενδεικτικό της σημασίας που 
δίνει η ελληνική πλευρά στη δι-
μερή συμφωνία αμυντικής συ-
νεργασίας με τις Ηνωμένες Πο-
λιτείες, είναι το γεγονός ότι το 

πρωτόκολλο θα επισημοποι-
ηθεί από τον ίδιο τον υπουρ-
γό Εξωτερικών Νίκο Δένδια 
που μεταβαίνει στην Ουάσιν-
γκτον για την επίσημη τελετή 
με τον επικεφαλής του State 
Department Αντονι Μπλίνκεν. 
Οι υπογραφές αναμένεται να 
πέσουν την επόμενη Πέμπτη 
14 Οκτωβρίου, στις 9 τοπική 
ώρα στο αμερικανικό υπουρ-
γείο Εξωτερικών.

Η συμφωνία θα έχει πεντα-
ετή διάρκεια και θα δίνει στις 
Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις 
το δικαίωμα να χρησιμοποιούν 
ακόμη περισσότερες στρατιωτι-
κές βάσεις στην Ελλάδα.

Όπως πληροφορείται το 
protothema.gr, εκτός από τις 

διευκολύνσεις στον ναύσταθ-
μο της Σούδας, οι Αμερικανικές 
Ένοπλες Δυνάμεις θα αποκτή-
σουν θεσμοθετημένη πρόσβαση 
στο πεδίο βολής του Λιτόχω-
ρου, στην Ταξιαρχία της Αερο-
πορίας Στρατού στο Στεφανο-
βίκειο της Μαγνησίας, και στην 
Αλεξανδρούπολη, πύλη για την 
ανάπτυξη και αναδίπλωση των 

Αμερικανικών Στρατιωτικών 
Δυνάμεων που σταθμεύουν 
στην Ανατολική Ευρώπη.

Σε μια εποχή που οι Ηνωμέ-
νες Πολιτείες μειώνουν την πα-
ρουσία τους σε θερμές περιοχές 
του πλανήτη υπέρ της αναδιά-
ταξης του αμερικανικού ενδι-
αφέροντος προς την περιοχή 
του Ειρηνικού, η Ουάσινγκτον 

αυξάνει την παρουσία της στην 
Ελλάδα, σε μια περίοδο που η 
Άγκυρα κλιμακώνει τις προκλή-
σεις της στο Αιγαίο, στην Ανα-
τολική Μεσόγειο και την Κύπρο.

Εκ των πραγμάτων, πέραν 
της δεδομένης αύξησης των 
αμερικανικών επενδύσεων στην 
Ελλάδα για τη βελτίωση των 
υποδομών που θα φιλοξενούν 
τις στρατιωτικές δυνάμεις των 
ΗΠΑ, η Ουάσινγκτον αναλαμ-
βάνει την υποχρέωση να μην 
επιτρέψει επίθεση τρίτης χώ-
ρας στο έδαφος που φιλοξενεί 
τόσο σημαντικές βάσεις για τη 
στρατιωτική της μηχανή.

Επιστολή Μπλίνκεν
Η αμερικανική προστασία 

προς την ελληνική εδαφική 
κυριαρχία αναμένεται να απο-
τυπωθεί και στο προοίμιο της 

συμφωνίας MDCA, αλλά και σε 
επιστολή που κατά πληροφορί-
ες αναμένεται να αποστείλει ο 
Άντονι Μπλίνκεν προς τον Νί-
κο Δένδια. Στην επιστολή αυ-
τή ο επικεφαλής του State 
Department εικάζεται ότι θα 
επαναλαμβάνει την «αφοσίω-
ση» των Ηνωμένων Πολιτειών 
και της Ελλάδας στη διατήρη-
ση της ειρήνης στην περιοχή, 
δεσμευόμενος να αποτρέψουν 
ενέργειες που θα απειλούν τη 
σταθερότητα. Η αύξηση της 
στρατιωτικής παρουσίας των 
ΗΠΑ δημιουργεί καλύτερο πε-
ριβάλλον ασφάλειας για την 
Ελλάδα, ενώ προστίθενται πο-
λύτιμα ερείσματα για την περι-
φρούρηση της κυριαρχίας μας.
protothema.gr
onalert.gr

Την Πέμπτη Δένδιας-Μπλίνκεν υπογράφουν 
την Αμυντική Συμφωνία των δύο χωρών
Τι προβλέπεται για την Αλεξανδρούπολη
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τηλ: 25510 27404 & 25510 80173 

 email: info@latomiamakris.gr

www.latomiamakris.gr

Καθαρό περιβάλλον,
εξοικονόμηση φυσικών πόρων

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

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

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

Πού θα πετάξω τα μπάζα;

Tο 2ο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο 
«Συνδυασμένες Μεταφορές : Και-
νοτομία στο σχεδιασμό, στη διοί-
κηση, στην επιχειρηματικότητα και 
την λήψη αποφάσεων», διοργανώ-
νει στις 14 και 15 Οκτωβρίου στην 
Αλεξανδρούπολη το Τμήμα Οικονο-
μικών Επιστημών του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης με την υπο-
στήριξη των Ερευνητικών Υποδο-
μών ENIRISST και ENIRISST plus 
και τη συμβολή του δικτύου ειδικών 
και εμπειρογνωμόνων στην ανάπτυ-
ξη και διαχείριση επενδύσεων στις 
υποδομές VIP4RIDE.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να 
αναδειχθούν οι εξελίξεις και οι τά-
σεις στην αγορά των μεταφορών, με 
έμφαση στις επιπτώσεις στον Του-
ρισμό, την Ενέργεια και την Εφο-
διαστική Αλυσίδα, προσδοκώντας 
να συνδεθεί το παραγόμενο έργο 
από τους ερευνητικούς φορείς με 
τις ανάγκες της αγοράς και της πα-
ραγωγής.

Η πρώτη μέρα του συνεδρίου, Πέ-

μπτη 14 Οκτωβρίου, θα πραγματο-
ποιηθεί δια ζώσης, στις συνεδριακές 
εγκαταστάσεις του ΑΣΤΗΡ-ΕΓΝΑ-
ΤΙΑ στην Αλεξανδρούπολη όπου, 
σε ειδική διάλεξη, η Υφυπουργός 
Τουρισμού κα Σοφία Ζαχαράκη θα 
αποτιμήσει τη φετινή τουριστική πε-
ρίοδο και θα παρουσιάσει σχέδια και 
δράσεις για την επόμενη, αποτυπώ-
νοντας στόχους και αποδίδοντας 
μηνύματα προς την ερευνητική και 
επιχειρηματική κοινότητα. Στη συ-
νέχεια, ο Γενικός Γραμματέας Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης και Απλού-
στευσης Διαδικασιών κ. Λεωνίδας 
Χριστόπουλος θα παρουσιάσει το 
σχεδιασμό ψηφιακού μετασχημα-
τισμού του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα στην επικράτεια και τις προ-
οπτικές για την επιχειρηματικότητα 
και την κοινωνία.

Οι δράσεις του συνεδρίου υπο-
στηρίζονται ενεργά από τον Δήμο 
Αλεξανδρούπολης και το Εμπορι-
κό Επιμελητήριο Έβρου, ενώ φέ-
ρουν την αιγίδα της Περιφερειακής 

Ενότητας Έβρου. Επίσης, υποστη-
ρίζονται από τις επαγγελματικές 
ενώσεις: Σύνδεσμος Βιοτεχνιών - Βι-
ομηχανιών Έβρου, Σύνδεσμος Ξενο-
δόχων Θράκης, Σύλλογος Οικονομο-
λόγων Ελεύθερων Επαγγελματιών 
Έβρου. Επιστημονικός και Οργανω-
τικός Υπεύθυνος του Συνεδρίου εί-
ναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
του Δ.Π.Θ. κ. Δημήτριος Δημητρίου.

Οι δράσεις υποστηρίζονται από 
τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και το 

Εμπορικό Επιμελητήριο, ενώ πραγ-
ματοποιούνται υπό την αιγίδα της 
Π.Ε. Έβρου.

Υπογραμμίζεται ότι δεν υπάρχει 
κόστος συμμετοχής (δωρεάν συμμε-
τοχή) για το σύνολο των επιστημο-
νικών και επαγγελματικών φορέων, 
ενώσεων και επιμελητήριων από την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονί-
ας και Θράκης. Λόγω του υβριδικού 
χαρακτήρα των εκδηλώσεων, απα-
ραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή 
είναι η ηλεκτρονική εγγραφή στην 

ιστοσελίδα του συνεδρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες:  
https://vip4ride.com 
Πρόγραμμα Συνεδρίου: 
h t t p s : / / v i p 4 r i d e . c o m /

images/2nd_ In te rnat iona l_
Conference_on_Intermodal_
Transport_Programme.pdf 

Εγγραφή στο διεθνές συνέδριο 
και τις συνοδές δράσεις:

https://vip4ride.com/index.php/
registration 

Στην Αλεξανδρούπολη το 2ο Διεθνές 
συνέδριο για τις συνδυασμένες Μεταφορές

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ 
ΑΝΑΔΕΙΧΘΟΥΝ  ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 
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Προβληματισμοί

Η Ελευθερία ως καθιερωμένη έκφραση μαζικότητας 

Ο 
ελεύθερος χρόνος είναι ο κα-
τεξοχήν αντίπαλος της μαζικό-
τητας. Ο δυτικός πολιτισμένος 
κόσμος της υλικής αφθονίας και 
της ιδεολογικής αποτελμάτωσης 
χαρακτηρίζεται σύμφωνα με τη 

σχολή της Φρανκφούρτης (Χορκχάιμερ, Αντόρ-
νο, Χάμπερμας και Άπελ) από την εμφάνιση της 
μαζικής κουλτούρας, μέσα στην οποία χάνεται η 
δημιουργικότητα του ανθρώπινου υποκειμένου. 

 Έχουμε, λοιπόν, την ανάδυση μίας μαζικής 
κουλτούρας κι ενός μαζοατόμου που στηρίζεται 
σε μία σειρά στερεοτύπων της μαζοκοινωνίας, 
ελεγχόμενων από πάνω προς τα κάτω. Τα προ-
ϊόντα της κουλτούρας αυτής πωλούνται άλλοτε 
ως τυποποιημένα εμπορεύματα, όταν πρόκειται 
για καλλιτεχνικά μοτίβα, τα οποία είναι επανα-
λήψιμα και αποσκοπούν στον έλεγχο της αισθη-
τικής και της δραστηριότητας των ανθρώπων 
κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τους 
και άλλοτε προωθούνται και προβάλλονται ως 
ατομικά δικαιώματα συνυφασμένα με την προ-
σωπική ευτυχία και ευημερία του ατόμου, το 
οποίο δυσανασχετεί σε οποιαδήποτε παρεμπό-
διση ή περιορισμό τους. Έτσι, το δικαίωμα στην 
ελευθερία εκλαμβάνεται πια ως περιορισμός της 
μαζικής εκτόνωσης και όχι ως δημιουργικό κατα-
φύγιο ή μία οργανωμένη  συμμετοχή στα κοινά, 
στα πλαίσια αυτοοργάνωσης της κοινωνίας. Γι’ 
αυτό το λόγο και η μαζοκοινωνία δεν αντιδρά 
απέναντι σε αυτή την ανούσια οχληρότητα της 
καθημερινότητας, η οποία γεμίζει τον ελεύθερο 
χρόνο του ανθρώπινου υποκειμένου, προσφέ-
ροντάς του μέσω της μαζικής διασκέδασης τη 
φυγή από την πραγματικότητα, λειτουργώντας 
έτσι ως μία ασφαλιστική δικλίδα εκτόνωσης 
της μαζοκοινωνίας. Το καταφύγιο του ελεύ-
θερου χρόνου καταλαμβάνεται πλέον από τη 
μαζική κουλτούρα, η οποία προσφέροντας την 
εκτόνωση της διασκέδασης αδρανοποιεί την 
κριτική σκέψη του ατόμου και αποβάλλει τυχόν 
συναισθήματα οργής και αγανάκτησης, που γεν-
νιούνται και αναπαράγονται μέσα από σχέσεις 
αλληλεξάρτησης. 

 Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη μαζική 

εκτόνωση ως προσλαμβάνον ψευτοδίλημμα που 
ενδύεται το δικαίωμα για ελευθερία, θα ήταν 
σκόπιμο να σταθούμε σε κάποια καίρια σημεία 
γύρω από το  έργο του Γερμανού φιλοσόφου 
Τέοντορ Λούντβιχ Βισενγκρούντ-Αντόρνο (1903 
-1969) «Η τηλεόραση και η διαμόρφωση της μα-
ζικής κουλτούρας». Ο συγγραφέας ορμώμενος 
από έναν σχολαστικά συντηρούμενο ρεαλισμό, 
ο οποίος προβάλλεται τεχνηέντως στην εποχή 
μας από τα συστημικά ΜΜΕ, θεωρεί πως σε μία 
αντιστοιχία με το παρελθόν, είναι 
δύσκολο να πει κανείς αν οι θεα-
τές μίας αρχαίας ελληνικής τρα-
γωδίας βίωναν πραγματικά την 
κάθαρση, παρακολουθώντας την 
εξέλιξη του δράματος, όπως μας 
την περιγράφει μέσα από τον ορι-
σμό της τραγωδίας ο Αριστοτέλης: 

  «ἔστιν οὖν τραγῳδία μίμη-
σις πράξεως σπουδαίας καὶ τελεί-
ας μέγεθος ἐχούσης, ἡδυσμένῳ 
λόγῳ χωρὶς ἑκάστου τῶν εἰδῶν 
ἐν τοῖς μορίοις, δρώντων καὶ οὐ 
δι᾽ ἀπαγγελίας, δι᾽ ἐλέου καὶ 
φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοι-
ούτων παθημάτων κάθαρσιν.»

 Μεταφρ.: «είναι λοιπόν η τραγωδία μίμηση 
(δηλ. αναπαράσταση επί σκηνής) πράξης σημα-
ντικής και ολοκληρωμένης, η οποία έχει κάποια 
διάρκεια, με λόγο ποιητικό ("γλυκό" ή "διανθι-
σμένο", στην κυριολεξία), τα μέρη της οποίας 
διαφέρουν στη φόρμα τους, που παριστάνεται 
ενεργά και δεν απαγγέλλεται, η οποία προκαλώ-
ντας τη συμπάθεια και το φόβο του θεατή τον 
αποκαθάρει (λυτρώνει) από παρόμοια ψυχικά 
συναισθήματα».

 Ωστόσο, φαίνεται περίπου βέβαιο ότι εκείνοι 
που έβλεπαν την Ορέστεια του Αισχύλου ή τον 
Οιδίποδα του Σοφοκλή δεν μετέφραζαν αυτές 
τις τραγωδίες με καθημερινούς όρους, όπως 
γίνεται σήμερα. Δηλαδή όταν εξέρχονταν από 
το θέατρο δεν ανέμεναν κάτι παρόμοιο στην 
καθημερινότητά τους. Παρόλα αυτά σήμερα ο 
ψευδορεαλισμός επιτρέπει την άμεση και εξαι-
ρετικά πρωτόγονη ταύτιση που πετυχαίνει η 

λαϊκότροπη κουλτούρα, παρουσιάζοντας μία 
πρόσοψη κοινότοπων κτιρίων, δωματίων, ενδυ-
μασιών και προσώπων σαν να ήταν η υπόσχεση 
ότι κάτι συναρπαστικό και συνταρακτικό μπορεί 
να συμβεί στην καθημερινή ζωή του κάθε θεατή. 
Όπως για παράδειγμα, να επαναλαμβάνεται και 
στην πραγματική ζωή το σενάριο όπου ο φτωχός 
εργάτης θα γνωρίσει την πλούσια και όμορφη 
κόρη του αφεντικού του σε κάποιο κέντρο δια-
σκέδασης, την οποία και αργότερα θα παντρευ-

τεί παρά τις αρχικώς αντιρρήσεις 
της οικογένειάς της, βγάζοντάς 
τον έτσι από τη μίζερη και χωρίς 
νόημα ζωούλα του ή την ξαφνική 
και αναπάντεχη κληρονομιά του 
φτωχού πλην τίμιου εργαζόμενου, 
μετά από το θάνατο κάποιου μα-
κρινού συγγενή.     

Τοιουτοτρόπως το ετεροκα-
τευθυνόμενο άτομο βυθίζεται 
ολοένα και περισσότερο μέσα 
στη μαζική του υπόσταση, βιώ-
νοντας το φαντασιακό ως πραγ-
ματικότητα, δηλαδή ένα πλέγμα 
σημασιών που προέρχονται από 

την φαντασία, όπως θα έλεγε ο Έλληνας δια-
νοητής Κορνήλιος Καστοριάδης, αδυνατώντας 
έτσι να συμπεριφερθεί ως κοινωνικό σώμα στα 
πλαίσια της καθημερινής ιδιωτικής, κοινωνικής 
και πολιτικής ζωής. 

Συνεπώς στο ερώτημα περί ελευθερίας που 
τίθεται από τον ίδιο τον Καστοριάδη, δηλαδή στο 
πώς μπορώ να είμαι ελεύθερος, εάν είμαι υπο-
χρεωμένος να ζω σε μία κοινωνία, στην οποία ο 
νόμος καθορίζεται από κάποιον άλλον ή αλλιώς 
θα λέγαμε εάν είμαι ετεροκαθοριζόμενος; Η μόνη 
αποδεκτή απάντηση συνίσταται στο να πω: έχω 
την ουσιαστική δυνατότητα  να συμμετέχω ισότι-
μα με οποιονδήποτε άλλον στη διαμόρφωση και 
εφαρμογή του νόμου. Και αυτό είναι το πραγ-
ματικό πρόταγμα της Δημοκρατίας στα πλαίσια 
της οποίας η ελευθερία ως προς την πολιτική 
της διάσταση γίνεται εχθρός κάθε μαζικότητας.

Πώς μπορώ όμως να είμαι ελεύθερος, εάν με 
κυβερνά το ασυνείδητό μου; Σε αυτό το ερώτη-

μα ο Καστοριάδης θεωρεί πως μπορεί κανείς να 
είναι ελεύθερος μόνο εάν καταφέρει να ελέγξει 
την καθημερινή εξωτερική του δραστηριότητα, 
αφού έχει ήδη διαμορφώσει μία άλλου τύπου 
σχέση με το ασυνείδητό του, μία σχέση αυτο-
γνωσίας. Και αυτό είναι που ονομάζει εδραίωση 
μίας στοχαστικής και αποφασίζουσας ή βουλη-
τικής, θα λέγαμε, υποκειμενικότητας. «Κορνήλι-
ος Καστοριάδης, Η πολιτική διάσταση της ψυ-
χανάλυσης» 

Κανένας, λοιπόν, δεν μπορεί να είναι δούλος 
όταν η βούληση του είναι ελεύθερη. Κάτω από 
αυτή την οπτική, ήδη δύο αιώνες νωρίτερα, ο 
Ρουσσώ στο «Κοινωνικό Συμβόλαιο» θα μας πει 
πως ο άνθρωπος γεννιέται ελεύθερος, αλλά στην 
πορεία είναι αλυσοδεμένος απ’ όλες τις πλευρές. 
Οι σκλάβοι αγαπούν τις αλυσίδες τους όσο και 
οι πιστοί οπαδοί του Χίτλερ ή οι σύντροφοι του 
Οδυσσέα την αποκτήνωσή τους. Εντούτοις, θα 
πρέπει κανείς συνυπολογίσει το γεγονός πως 
αν υπάρχουν φύσει δούλοι, είναι γιατί υπήρξαν 
δούλοι παρά φύσιν. Κάτι το οποίο ακόμη και ο 
ίδιος ο Αριστοτέλης μέσα στο κοινωνικό κλίμα 
των θέσμιων της εποχής του δεν κατάφερε να 
δει, εκλαμβάνοντας το αποτέλεσμα της ανισό-
τητας ως το βασικό της αίτιο.   

 Ωστόσο ο Ζαν Πωλ Σαρτρ, πολύ πιο κοντά 
στην δική μας εποχή, θα εκφράσει την άποψη 
πως: «Αυτό που ανήκει από κοινού σε όλους τους 
ανθρώπους και που πρέπει να ενστερνίζεται κά-
θε προοδευτικό κίνημα, είναι η ελευθερία χωρίς 
αλλοτρίωση». Δυστυχώς σήμερα η στερεότυπη 
αντίληψη περί ελευθερίας ή αλλιώς η ελευθερία 
στο όνομα της μαζικότητας, η οποία εξαντλείται 
στα πλαίσια της μαζικής διασκέδασης και προ-
βάλλεται από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης 
ως επιχειρησιακό σχέδιο που αφορά το σύνολο 
της κοινωνίας, αδυνατεί να συλλάβει τον ελεύ-
θερο χρόνο, υπό την επίδραση ενός μαζικού 
αποχαυνωτισμού, ως δημιουργική δυνατότητα 
την οποία όλοι φέρουμε μέσα μας και που θα 
έπρεπε ν’ αποτελεί καθολικό πρόταγμα για όλες 
τις προοδευτικές κοινωνίες.   

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟY 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟY

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣ-

ΜΟΥ
με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

με εκτιμώμενη αξία 42.000€ πλέον Φ.Π.Α
Αρ. Διαγωνισμού: 547/2021

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟ-
ΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ)

προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Προμήθεια Νοσοκομειακού Εξοπλισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ», με εκτιμώμενη αξία

42.000€ πλέον Φ.Π.Α. - Αρ. Διαγωνισμού: 547/2021.
1. Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτων Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕ-

ΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ)
Είδος αναθέτοντα φορέα: Ανώνυμη Εταιρεία του Κεφαλαίου Β’ του 

νόμου 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)»
Οδός: Λ. Μεσογείων 2-4, Αθήνα Ταχ.Κωδ.: 115 27
Τηλ.: 216 2000401-5
Telefax: 210 2750 249 E-mail: info@deda.gr
Ιστοσελίδα: www.deda.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέ-

σιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη 
διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.deda.gr.

3. Κωδικός CPV: 331921209 Νοσοκομειακές κλίνες.
4. Είδος σύμβασης: Αγαθά.
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης εί-

ναι η προμήθεια
Νοσοκομειακού εξοπλισμού, ο οποίος θα δοθεί ως δωρεά στο Πανε-

πιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο των 
δράσεων της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Ειδικότερα τα προς προμήθεια είδη είναι:
Δώδεκα (12) σετ και συγκεκριμένα κάθε σετ αποτελείται από τα κά-

τωθι προϊόντα :
- τεμ. Κλίνη τύπου 3303-5 με στρώμα και τηλεόραση.
- 1τεμ. Κομοδίνο 2551 με αποσπώμενη τραπεζοτουαλέτα.

- 1 τεμ. PS3πολυθρόνα συνοδού.
Ενδεικτική τιμή σετ 3.500,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%,σύμφωνα με το 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης.
6. Τόπος Εκτέλεσης/Παράδοσης : Αλεξανδρούπολη
7. Προϋπολογισμός της προμήθειας: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ανέρχεται στο ποσό των σαρά-
ντα δύο χιλιάδων Ευρώ (42.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24 %.

8. Εναλλακτικές προσφορές: Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προ-
σφορές.

9. Διάρκεια σύμβασης : Η διάρκεια της σύμβασης λήγει με την παρά-
δοση των υπό προμήθεια ειδών.

10. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, 
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε:

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

που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 
1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

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

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 
7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος 
I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δε-
σμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα 
αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν 
υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν 
που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονο-
μικούς φορείς της Ένωσης.

2.Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένω-
σης. Οι ενώσεις οικονομικών

φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οι-
κονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον 
τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φο-
ρέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλλη-

λέγγυα και εις ολόκληρον
11.Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής.
12.Υποβολή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα αναρτηθεί στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στη διαδικτυ-
ακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, 
μέσω της διαδικτυακής πύλης

www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 
22η/10/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα

11:00π.μ.
Η αποσφράγιση θα διενεργηθεί στις 22/10/2021, ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 13:00, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

13.Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύ-
ουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) 
μηνών από τη από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβο-
λής προσφορών.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω 
προβλεπόμενο απορρίπτεται.

14.Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
15.Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβα-

σης είναι η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ)

16.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Εγγυητική επιστολή συμμε-
τοχής που ανέρχεται στο ποσό των οχτακοσίων σαράντα Ευρώ (840,00€).

17.Δημοσιεύσεις: Η παρούσα αναρτήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στη 
διαδικτυακή πύλη: http://www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του 
αναθέτοντα φορέα (www.deda.gr).

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτάται με ηλεκτρονικά μέσα στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και 
στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 
στη διαδικτυακή πύλη: http://www.promitheus.gov.gr

Αθήνα, 07/10/2021
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΡ. ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΑΚΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Αρ. Πρωτ.: ΔΦ 2.2./15998_28/9/2021
Ημερομηνία: 28/9/2021

Π[ΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ› αριθμ. ΣΟΧ  1/2021 
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα δύο (72) ατόμων για την 
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε Υπηρεσίες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) που εδρεύουν στις 
Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πιερίας, Σερρών, Καβάλας, Δράμας και Έβρου, σύμφωνα με τα άρθρα 37 – 42 
του Ν. 4765/2021 και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙ-
ΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσεων)

Κωδικός 
θέσεων Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης
Αριθμός 
ατόμων

100

ΔΙ.ΠΑ.Ε.
(για τις κτιριακές εγκα-
ταστάσεις στη Σίνδο)

Σίνδος
(Δήμος Δέλτα)
 Π.Ε. Θεσσαλο-
νίκης

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 μήνες

8ωρης απα-
σχόλησης

30

101

ΔΙ.ΠΑ.Ε.
(για τις κτιριακές εγκα-
ταστάσεις στη Θέρμη)

Θέρμη
(Δήμος Θέρμης)
Π.Ε. Θεσσαλο-
νίκης

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 μήνες

8ωρης απα-
σχόλησης

4

102

ΔΙ.ΠΑ.Ε.
(για τις κτιριακές εγκα-
ταστάσεις στο Κιλκίς)

Κιλκίς
(Δήμος Κιλκίς)
Π.Ε. Κιλκίς

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 μήνες

8ωρης απα-
σχόλησης

2

103

ΔΙ.ΠΑ.Ε.
(για τις κτιριακές 
εγκαταστάσεις στην 
Κατερίνη)

Κατερίνη
(Δήμος Κατερί-
νης)
Π.Ε. Πιερίας

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 μήνες

8ωρης απα-
σχόλησης

2

104

ΔΙ.ΠΑ.Ε.
(για τις κτιριακές εγκα-
ταστάσεις στις Σέρρες)

Σέρρες
(Δήμος Σερρών)
Π.Ε. Σερρών

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 μήνες

8ωρης απα-
σχόλησης

2

105

ΔΙ.ΠΑ.Ε.
(για τις κτιριακές εγκα-
ταστάσεις στις Σέρρες)

Σέρρες
(Δήμος Σερρών)
Π.Ε. Σερρών

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 μήνες

4ωρης απα-
σχόλησης

15

106

ΔΙ.ΠΑ.Ε.
(για τις κτιριακές εγκα-
ταστάσεις στην Καβάλα)

Καβάλα
(Δήμος Καβάλας)
Π.Ε. Καβάλας

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 μήνες

8ωρης απα-
σχόλησης

14

107

ΔΙ.ΠΑ.Ε.
(για τις κτιριακές εγκα-
ταστάσεις στη Δράμα)

Δράμα
(Δήμος Δράμας)
Π.Ε. Δράμας

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 μήνες

8ωρης απα-
σχόλησης

2

108

ΔΙ.ΠΑ.Ε.
(για τις κτιριακές εγκα-
ταστάσεις στο Διδυμό-
τειχο)

Διδυμότειχο
(Δήμος Διδυμο-
τείχου)
Π.Ε. Έβρου)

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 μήνες

8ωρης απα-
σχόλησης

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσεων)

Κωδικός 
θέσεων

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100, 101, 102, 
103, 104, 105, 
106, 107, 108

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ’ παρ. 1 
άρθρου 40 του Ν. 4765/2021). 

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
1α.  ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 60 μονάδες ανά μήνα ανεργίας 
άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 
18  μήνες)

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 και άνω

μονάδες 0 0 0 200 260 320 380 440 500 560 620 1040

1β.  ΧΡΟΝΟΣ  ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ18 ΜΗΝΕΣ (40 μονάδες ανά μήνα ανεργίας , με 
ανώτατο όριο τους 9 μήνες)

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 και άνω

μονάδες 40 80 120 160 200 240 280 320     360

2.   ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (300 μονάδες)
 3.   ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (200 μονάδες)
 4.   ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (100 μονάδες )
 5.   ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ( 50 μονάδες για καθένα με ανώτατο όριο τα 6 τέκνα)

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 6

μονάδες 50 100 150 200 250 300

6.   ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλα-
πλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)

κατηγορίες  
ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10

κατηγορία 
ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20

μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400

7.    ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ 150 μονάδες) *
8.    ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος 70 μονάδες) *
9.  ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ inte-
gratedmaster 35 μονάδες) *
 10.  ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  *
 α. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για  τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ,  της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 
30 μονάδες)

β. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για την κατηγορία ΔΕ, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 25 μονά-
δες)
11. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 84 μήνες)

μήνες 
εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59

84 
και 
άνω

μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 588

12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (200 μονάδες)
13. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (130 μονάδες)
*Τα κριτήρια 7, 8, 9, και 10 υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (intergratedmaster) 
και δεύτερου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωμά-
των ή/και μεταπτυχιακών τίτλων ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 
(integratedmaster), ή/και δεύτερου τίτλου σπουδών, βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων 
και εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών, λαμβάνοντας σε κάθε 
περίπτωση το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Για τις θέσεις με κωδικούς102, 104, 105, 107 και 108προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα 

προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Κιλκίς (κωδ. θέσεων 102), Σερρών (κωδ. θέσεων 104 και 105), Δράμας (κωδ. θέσεων 107) και Έβρου (κωδ. θέσεων 
108) (περ. στ’ του άρθρου 12 του Ν. 4765/2021 και της υπ’ αριθμ. πρωτ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ.8660/17-5-2021 διαπιστω-
τικής πράξης του Υπουργού Εσωτερικών).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της 

εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά, είτε ταχυδρομικά όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση 
και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Ι του  ανωτέρω Παραρτήματος.

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την Ανακοίνωση πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύ-
ονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Παράρτημα 
Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»με σήμανση έκδοσης «10-6-2021» και ειδικότεραστην τελευταία 
ενότητα του Κεφαλαίου Ι με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ». 

Σημειώνεται ότι από 1.9.2021 (κατάργηση μεταφραστικής υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών 31/8/2021- άρθρο 478 παρ. 
6 ν. 4781/2021), οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν μεταφραστή στη διεύθυνση metafraseis.services.gov.
gr ή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι Μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr. Συγκεκριμένα, η πρόσβαση στην 
εφαρμογή θα γίνεται ακολουθώντας τα εξής βήματα: πληκτρολόγηση της διεύθυνσης www.gov.gr, επιλογή της κατηγορίας Πολί-
της και καθημερινότητα, και στη συνέχεια επιλογή Μεταφράσεις, Αναζήτηση πιστοποιημένου μεταφραστή, Είσοδος στην υπηρεσία.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυποασεπΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί 

με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτεηλεκτρονικά (protocol@emt.ihu.gr) είτεταχυδρομικάμε συστημένη επιστολή, στα γραφεία 
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) Γραμματεία Αντιπρόεδρου Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυ-
ξης, Άγιος Λουκάς, Τ.Κ.: 654 04, Καβάλα, υπόψη κ. Χαράς Σαουλίδου ή κ. Πασχαλίνας Νέδου (τηλ. επικοινωνίας: 2510462177 
και 2510462176, αντίστοιχα).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής 
των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, 
ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπο-
γραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, 
που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή 
αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο 
(φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες 
πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να 
επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλη-
σης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα.

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

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) 
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο 
κατάστημα υπηρεσίας μας, στο δικτυακό τόπο (www.ihu.gr) και στα παραρτήματα αυτής, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσε-
ων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Δέλτα, Θέρμης, Κιλκίς, Κατερίνης, Σερρών, Καβάλας, Δράμας και Διδυμοτείχου, 
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευ-
ση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της 
προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

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

Πρόσληψη 
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρ-

τιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου 
του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι 
που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την 
απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμ-
μένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω 
αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι 
συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη, προκειμένου να ελεγχθεί, εκ νέου, το κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης,  πρέ-
πεικατά την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους να υποβάλουν στο φορέα υπεύθυνη δήλωσηκατά το άρθρο 8 του 
ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία 
έως και την ημερομηνία πρόσληψης δεν έχουν απασχοληθείή έχουν απασχοληθεί (δηλώνεται το χρονικό διάστημα και ο 
φορέας απασχόλησης) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021. 
Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται. Εάν η δήλω-
ση είναι ψευδής ή ανακριβής, η σύμβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επιλεγέντες ή προσληφθέντες υποψήφιοι αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμ-
μένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων ερ-
γασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021», το οποίο περιλαμβάνει: i) τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής και ii) οδηγίες για τη συμπλήρωση της 
αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προ-
σόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) 
και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: 
Κεντρική σελίδα  Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, 
     Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Δημήτριος Μπαντέκας
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 SUDUKU

9 3 7 8

4 6 9 3

6 8 9 4

5 3 1

1 9 6

8 2 7 5

6 5 3 7

3 4 8 9

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Oct 11 05:55:20 2021 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.80)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Oct  8 11:37:26 2021 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

3 8 2

5 2 4 9

7 6 1 3

9 2 5

8 6

9 6 1

9 3 1 8

4 8 3 9

7 2 4

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.32)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Oct 11 05:55:24 2021 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
 1. Πύργος του Παρισιού — Γαλλίδα… κυρία.
2. Ομάδα γερμανικών φύλων.
3. Κοινά στο… μάτι και τη μύτη — Ενωμένα 
φρύδια — Άηχο… γέλιο.
4. Ζαν Ντ'…: Γαλλίδα ηρωίδα και αγία — Γάλ-
λος μηχανικός του στρατού (1554-1610) — 
Χρονικό επίρρημα.
5. Ιψενική ηρωίδα — Ένα πνευστό.
6. Τη δείχνουμε στον… ανεπιθύμητο — Γλά-
ροι (αρχ.).
7. Είδος πτηνού, ο πελεκάνος — Αμπντούλ 
Καρίμ…: παλιός, Ιρακινός ηγέτης.
8. Ζωηρός και αιφνίδιος φόβος — Αρχαία 
πόλη της Αρκαδίας.
9. Μονοσύλλαβη πρόθεση της Αρχαίας — 
Είδος δυνατής ροκ μουσικής (ξ.λ.) — Μπρά-
ιαν…: συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής.
10. Πρώτα στη… γοητεία — Αρμόδιος για 
την είσπραξη ή πληρωμή χρημάτων — Υπέρ-
τατο ο Θεός.
11. Πρωτεύουσά της το Βερολίνο.
12. Οριακά… σημεία — Αποικία των αρχαί-
ων Σπαρτιατών στην Ιταλία.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Κάπου στην Βόρεια Ισλανδία γινόταν ένας με-
γάλος αγώνας τοξοβολίας. Λαμβάνουν λοιπόν μέ-
ρος ένας Άγγλος, ένας Ελβετός και ένας Έλληνας.

Οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να χτυπήσουν ένα 
μήλο το οποίο βρισκόταν πάνω στο κεφάλι ενός 
αντρα από όση μεγαλύτερη απόσταση γινόταν. 
Πάει λοιπόν ο Άγγλος και βάζει τον αντρα στα 
300 μέτρα. Ο κόσμος δεν βγάζει μιλιά στις κερκί-
δες, καθώς ο αθλητής μας συγκεντρώνεται και...
βζιιίν! Χτυπάει το μήλο!

Ζητωκραυγές, επευφημίες καθώς ο Άγγλος 
προχωρεί προς τη μέση του γηπέδου, και φω-
νάζει θριαμβευτικά:

- "Άι εμ Ρόμπιν Χούντ!"
Έρχεται η σειρά του Ελβετού, ο οποίος βάζει 

τον αντρα στα 800 μέτρα, συγκεντρώνεται και...
βζιιίν! Χτυπάει το μήλο! Ζητωκραυγές, επευφημί-
ες καθώς ο Ελβετός προχωρεί προς τη μέση του 
γηπέδου, και φωνάζει θριαμβευτικά:

- "Άι εμ Ουιλιέλμους Τέλλους!"
Έρχεται και η σειρά του Έλληνα, ο οποίος με 

μια φανερή έκφραση αυτοπεποίθησης στο πρό-
σωπό του, βάζει τον αντρα στα 1500 μέτρα. Το 
κοινό αναστατώνεται και διαμαρτύρεται. Ο Έλλη-
νας συνεχίζει να διατηρεί την έκφραση του νικητή 
στοχεύει και... βζιιίν! Τέζα ο άντρας! Το ακροατή-
ριο μένει άναυδο καθώς ο Έλληνας προχωράει 
προς τη μέση του γηπέδου και φωνάζει:

- "Άι εμ...Σόρρυ!"
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Είναι Κυριακή πρωί και τα ζώα στη ζούγκλα 
ξυπνούν και μαζεύονται σιγά σιγά στο περίπτερο 
της πλατείας για να πάρουν τσιγάρα και εφημε-
ρίδες. Ουρά, κόσμος, πανικός.

Ξαφνικά, ο λαγός από το τέρμα της ουράς 
προσπαθεί να περάσει μπροστά. Σπρώχνει, περ-
νάει κάτω από τα πόδια των άλλων ζώων μέχρι 
που το σταματάει ο ελέφαντας.

- "Τι έγινε μεγάλε, εμείς είμαστε ηλίθιοι που 
περιμένουμε;" και του τραβάει μια κλωτσιά και 
τον πετάει 10 μέτρα πίσω.

Ο λαγός όμως, επίμονος ξαναπροσπαθεί. Κα-
θώς σπρώχνει τον βλέπει η τίγρης και του λέει:

- "Εσύ είσαι ο εξυπνάκιας κι εμείς οι βλάκες; 
Ουστ από δω!" και με μια μπουνιά το στέλνει αλ-
λά 10 μέτρα μακριά.

Ζαλισμένος και ταλαιπωρημένος πλέον ο λα-
γός λέει:

- "Εεεεεεεεεεε κι εγώ δεν το ανοίγω το περί-
πτερο σήμερα!"

-- Συστατικά --
• 350 γρ. αβοκάντο
• ξύσμα λάιμ, από 2 λάιμ
• χυμό λάιμ, από 2 λάιμ
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• αλάτι
• πιπέρι
• 1/2 σκ. σκόρδο
• 1/2 κρεμμύδι
• 1 ντομάτα
• 1 κ.σ. κόλιανδρο
• 1 κ.σ. δυόσμο
Για το σερβίρισμα
• νάτσος
• φύλλα κόλιανδρου
• 1 κ.σ. ελαιόλαδο

--  Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Σε ένα μπολ βάζουμε το αβοκάντο κομμένο σε μι-

κρά κυβάκια, το ξύσμα και τον χυμό από τα  lime, 
2 κ.σ. ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι.

• Πιέζουμε με ένα πιρούνι μέχρι να πάρει το μείγμα 
διαφορετικές υφές. Θέλουμε το αβοκάντο να έχει 

μικρά και μεγάλα κομμάτια.
• Στη συνέχεια προσθέτουμε το σκόρδο και το κρεμ-

μύδι ψιλοκομμένα, τη ντομάτα κομμένη σε κυβά-
κια, τον κόλιανδρο ψιλοκομμένο και τον δυόσμο 
ψιλοκομμένο.

• Ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγ-
μα μας.

• Σερβίρουμε με τα νάτσος, φρέσκα φύλλα κόλιαν-
δρου και 1 κ.σ. ελαιόλαδο.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Γουακαμόλε  ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Χανς…: Σουηδός παγετωνολόγος, γε-
ωγράφος και κλιματολόγος — Διψα-
σμένα… χείλη.
2. Σύντομος εκκλησιαστικός ύμνος.
3. Μια νότα — Μέρος του αβγού — 
Αρχή… γραψίματος.
4. Εθνική Λυρική Σκηνή — Θρυλικός 
ήρωας των Αρμενίων — Παλιά τάγμα-
τα εθνοφυλακής (αρχικά).
5. Ύφασμα με μεταλλική στιλπνότητα 
— Είδος πετονιάς με πολλά αγκίστρια.
6. Λέγεται η ηθοποιός Παπακωνσταντί-
νου — Κλωστή για ράψιμο.
7. Τατζ…: περίφημο μαυσωλείο στην 
Άγκρα της Ινδίας — Κοροϊδευτικά τα 
μακριά πόδια.
8. Ζαλάδα, σκοτοδίνη — Έγραψε την 
"Κριτική του καθαρού λόγου".
9. Παλιός, Γάλλος τενίστας από το Καμε-
ρούν — "Ματωμένα…": έργο του Σπύρου 
Μελά — Ναυτικό πρόσταγμα.
10. Δηλώνει περιέργεια — Μάρκα ελα-
στικών αυτοκινήτων — Μαζί στη… βάρ-
κα.
11. Αποτέλεσμα πολλαπλασιασμού.
12. Κωμόπολη της Λακωνίας — Αρχαί-
ος λαός της Βοιωτίας.
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Το εν λόγω κυλινδρικό 
πληκτρολόγιο σχεδιάστηκε 
για να μοιάζει με «yunomi», 
ένα σκεύος που χρησιμο-
ποιούν ορισμένα εστιατόρια 
στην Ιαπωνία για να σερβί-

ρουν τσάι. 
Η Google αναφέρει σε 

ανάρτηση στο μπλογκ της ότι 
το gadget επινοήθηκε μετά 
από πάρα πολλά «πικρά λά-
θη» των μελών της ομάδας 

της τα οποία έριξαν κατά λά-
θος τσάι στα πληκτρολόγια 
τους.

Ως εκ τούτου, το κυλινδρι-
κό πληκτρολόγιο έρχεται για 
να λύσει τις «ατυχείς στιγμές» 
τέτοιου τύπου καθώς είναι 
αδιάβροχο και μπορεί να με-
ταφέρει έως 125ml υγρού. 
Στο μεταξύ, το πληκτρολόγιο 
παραμένει λειτουργικό όντας 
συνδεδεμένο με τον υπολο-
γιστή μέσω καλωδίου USB.

Το καινοτόμο αυτό πλη-
κτρολόγιο μπορεί να αντέ-
ξει επίσης μια ποικιλία θερ-
μοκρασιών, από παγωμένα 
έως πολύ ζεστά ροφήματα 
και ποτά. 

Αν και το λεγόμενο 
«Gboard-Teacup Version» 
δεν έχει προγραμματιστεί 
να βγει σε λιανική πώλη-
ση, κυκλοφόρησαν αρχεία 
για τρισδιάστατο εκτυπωτή, 
για να αναδημιουργηθεί από 
οποιονδήποτε θέλει να πίνει 
το τσάι του στο εν λόγω πρω-
τότυπο πληκτρολόγιο.

Tα λουλούδια 
έχουν την ικανότη-

τα να αντιλαμβάνονται 
αν οι μέλισσες, έχουν 

πλησιάσει κοντά 
τους

Μία μέθοδο που θυμίζει αν-
θρώπινη συμπεριφορά εντόπι-
σαν στον κόσμο των λουλουδιών 
ερευνητές του Πανεπιστημίου του 
Μπρίστολ στη Βρετανία. Με δη-
μοσίευση τους στην επιθεώρηση 
«The Science of Nature» οι ερευ-
νητές περιγράφουν έναν άγνω-
στο μέχρι σήμερα μηχανισμό των 
λουλουδιών. Οι ερευνητές ανα-
φέρουν πώς τα λουλούδια έχουν 
την ικανότητα να αντιλαμβάνο-
νται αν επικονιαστές όπως για 
παράδειγμα, μέλισσες, έχουν πλη-
σιάσει κοντά τους. Όταν ένα λου-
λούδι διαισθανθεί την παρουσία 

επικονιαστών κοντά του αυτό-
ματα αυξάνει την παραγωγή του 
αρώματος του για να προσελκύ-
σει τα έντομα που θα αναλάβουν 
την διαδικασία αναπαραγωγής 
του μεταφέροντας την γύρη του.

«Τα λουλούδια έχουν περιορι-
σμένα αποθέματα των αρωμάτων 
τους και μοιάζει λογικό να τα κρα-
τούν και να τα απελευθερώνουν 
όταν βρίσκονται κοντά τους επι-
κονιαστές. Δεν έχει νόημα να δι-
αφημίζεις τον εαυτό σου αν δεν 
υπάρχει κοινό για να σε δει. Άλλοι 
τρόποι προσέλκυσης της προσο-
χής των επικονιαστών όπως το 

φυσικό φως και η θερμοκρασία 
δεν είναι αξιόπιστοι αφού οι καιρι-
κές συνθήκες (βροχή, ισχυροί άνε-
μοι κ.α.) περιορίζουν τον αριθμό 
των επικονιαστών που μπορεί να 
πλησιάσουν ένα λουλούδι. Έτσι το 
άρωμα τους είναι το μόνο ισχυρό 
μέσο που διαθέτουν τα λουλού-
δια για να προσελκύσουν έντομα» 
αναφέρει η Κλάρα Μοντγκόμε-
ρι, μέλος της ερευνητικής ομά-
δας που έκανε την ανακάλυψη 
πραγματοποιώντας σειρά πειρα-
μάτων στα οποία χρησιμοποίησε 
μέλισσες.

Τα λουλούδια «αρωματίζονται» 
για να προσελκύσουν μέλισσες

Σύμφωνα 
με τη νέα μελέτη, 

κοσμικά σώματα περ-
νούσαν ξυστά από την Γη 
και… έστριβαν με κατεύ-

θυνση την Αφροδί-
τη

Αν και η Αφροδίτη είναι πιθανότατα 
ο πιο αφιλόξενος για την παρουσία της 
ζωής βραχώδης πλανήτης στο ηλιακό 
μας σύστημα εντούτοις αναφέρεται πά-
ντα ως «η δίδυμη αδελφή» της Γης. Το 
κοντινό της με τον πλανήτη μας μέγεθος 
αλλά και μια σειρά από άλλα χαρακτηρι-
στικά της έχουν οδηγήσει τους επιστή-
μονες στην εκτίμηση ότι η Αφροδίτη θα 
έπρεπε να έχει συνθήκες παρόμοιες με 
αυτές της Γης και πιθανώς για κάποια 
στιγμή στην ιστορία της να ήταν κατοι-
κήσιμη και φιλόξενη στη ζωή. Όμως για 
άγνωστο ακόμη λόγο οι συνθήκες αυτές 
μεταβλήθηκαν δραστικά και ο πλανή-
της έγινε ένας απόλυτα τοξικός κόσμος.  

Έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες 

για το τι συνέβη και στην λίστα αυτή προ-
στίθεται άλλη μια. Με δημοσίευση τους 
στην επιθεώρηση «Planetary Science 
Journal» επιστήμονες του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας του Τόκιο παρουσιάζουν 
την δική τους εκδοχή για το τι συνέ-
βη. Πραγματοποίησαν τέσσερις χιλιά-
δες προσομοιώσεις και κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι τεραστίων διαστάσεων 
διαστημικά σώματα που ανήκαν στην 
κατηγορία των πλανητοειδών κυκλο-
φορούσαν ανεξέλεγκτα στην διαστημι-
κή μας γειτονιά.

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη τα περισ-
σότερα πλανητοειδή περνούσαν ξυστά 
από την νεογέννητη Γη και… έστριβαν 
με κατεύθυνση την Αφροδίτη και τε-

λικά έπεφταν 
πάνω της. 
Αυτός ο ανε-
λέητος βομ-
βαρδισμός της 
Αφροδίτης με 
τόσο μεγάλα κο-
σμικά σώματα δεν 
επέτρεψε την ανάπτυξη 
και εξέλιξη της με τρόπο παρό-
μοιο με την ανάπτυξη και εξέλιξη της 
Γης. Όταν ολοκληρώθηκε ο βομβαρδι-
σμός η Αφροδίτη είχε μετατραπεί σε ένα 
πλανητικό ερείπιο που δεν μπορούσε να 
υποστηρίξει την παρουσία της ζωής και 
σιγά σιγά μετατράπηκε στον πλανήτη 
που γνωρίζουμε σήμερα.

Η Αφροδίτη έγινε… σάκος του μποξ 
για να σωθεί η Γη

Επιστήμονες στη Γερμανία 
δημιούργησαν τις ψυχρότερες 
συνθήκες που έχουν καταγραφεί 
ποτέ. Το απόλυτο μηδέν είναι η 
ελάχιστη θερμοκρασία που μπο-
ρεί θεωρητικά να επιτευχθεί στο 
Σύμπαν. Στη θερμοκρασία αυτή 
η εντροπία φθάνει στην ελάχι-
στη τιμή της. Όπως ορίζεται από 
τους νόμους της θερμοδυναμι-
κής, το απόλυτο μηδέν δεν μπο-
ρεί να επιτευχθεί (ακριβώς) με 
τεχνητά ή φυσικά μέσα, αφού 
κάτι τέτοιο απαιτεί ένα σύστη-
μα πλήρως απομονωμένο από 
το υπόλοιπο σύμπαν. Με διεθνή 
συμφωνία, το απόλυτο μηδέν 
ορίστηκε στους −273,15 βαθ-
μούς Κελσίου.

Είναι η θερμοκρασία που τα 
άτομα δεν έχουν καθόλου ενέρ-
γεια και μένουν ακίνητα. Επιστή-
μονες του Πανεπιστημίου της 
Βρέμης ερευνώντας τις κυματι-
κές ιδιότητες των ατόμων παρή-
γαγαν για λίγα δευτερόλεπτα ένα 
από τα ψυχρότερα σημεία του 
Σύμπαντος. Ανέπτυξαν μια μέθο-
δο με την οποία η θερμοκρασία 
σε ένα νέφος ατόμων μειώθηκε 

σε τέτοιο 
ποσοστό 
που ου-
σιαστικά 
τα άτομα 
ακινητο-
ποιήθηκαν.

Αν και δεν 
υπάρχουν θερ-
μόμετρα ικανά να 
μετρήσουν αυτή τη θερμο-
κρασία ο υπολογισμός που έγινε 
μέσω της ακινησίας των ατόμων 
έδειξε για λίγα δευτερόλεπτα η 
θερμοκρασία στο νέφος ήταν 
μόλις 38 τρισεκατομμυριοστά 
του βαθμού πάνω από το από-

λυτο μηδέν. 
Οι ερευνη-
τές δημο-
σιεύουν το 
επίτευγμα 
τους στην 

επιθεώρη-
ση «Physical 

Review Letters» 
και αναφέρουν ότι 

μπορεί να ανοίξει νέους ορίζο-
ντες στην κατανόηση της κβα-
ντικής μηχανικής καθώς όσο η 
θερμοκρασία μειώνεται τόσο πιο 
ασυνήθιστη και παράδοξη γίνεται 
η συμπεριφορά της ύλης.

Δημιουργήθηκε στη Γη το ψυχρότερο 
σημείο του Σύμπαντος

Ιάπωνες έφτιαξαν κυλινδρικό πληκτρολόγιο 
που χρησιμεύει και ως κούπα

Science

Το gadget επινο-
ήθηκε επειδή πολ-

λοί έριχναν κατά λάθος 
τσάι στα πληκτρολό-

για τους

Είναι η θερμο-
κρασία που τα άτο-

μα δεν έχουν καθόλου 
ενέργεια και μένουν 

ακίνητα. 

«Αν ξέραμε με ακρίβεια τη θέση και την ταχύτητα όλων των σωμάτων στο 
σύμπαν, τότε θα μπορούσαμε να προβλέψουμε το μέλλον με βεβαιότητα.» 

Pierre-Simon Laplace, 1749-1827, Γάλλος επιστήμονας
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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

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

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

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

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

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

ΤΣΙΑΚΥΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Αν. Θράκης 78  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551036017

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

ΣΑΡΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ •Προγραμματιστής
14ης Μαίου 153 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  6979550281

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

Πληροφορική
Υπολογιστές

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

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

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ • Πολ. μηχ.

Λ. Δημοκρατίας 275  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026868

ΦΥΝΤΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • Πολ. μηχ.
Βενιζέλου 43  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026823

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

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • Τοπ. μηχ.

Χαριλάου Τρικουπη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027017

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Τοπ. μηχ.

Ι. Δραγούμη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029626

Τοπογράφοι
Μηχανικοί

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

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Γ. Α.Τ.Ε.
Ψαρρών 12  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551026912

Τεχνικές
Εταιρίες

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

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

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

ΜΙΝΤΖΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
Ανδριανουπόλεως 138  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552024155

ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Νέστου 7  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551035470

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σκρα 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551023390

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

Μηχανικοί
Περιβάλλοντος

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

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

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ • Μηχανολ.Μηχ.
Αίνου 27  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551025080

Οικοδομικά
Υλικά

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

ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ • Οικοδ. Υλ.

Βασ. Παύλου 7 •  Τυχερό 
Τηλέφωνο : 2554041084

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

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

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

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

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

Ηλεκτρ. Μηχανολ.
Χημ. Μηχανικοί

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

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

Συνεταιρισμοί

ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ - ΠΕΠΛΟΥ 
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Αγ. Παρασκευής 2  •   ΦΕΡΕΣ 
Τηλέφωνο  :  2555022170

Α.Σ.Κ.Γ.Ε ΤΥΧΕΡΟΥ 
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Τυχερό Έβρου 
Τηλέφωνο  :  25540 41131

Βιβλιοπωλεία

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

Πολιτισμός

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

Τυπογραφεία

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

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

ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Διογένη 10  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551032226

Επιγραφές

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

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

Ανθοπωλεία
Φυτώρια

Γεωπόνοι
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

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

08:00, 10:30 , 13.00, 
15.30, 17:30,  23:59
Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 

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

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

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

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

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

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

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

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

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - AEGEAN 
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  11:45 - 22:45
ΤΡΙΤΗ: 11:45 - 22:45
ΤΕΤΑΡΤΗ: 11:45 - 22:45
ΠΕΜΠΤΗ: 11:45 - 22:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:45 - 22:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:45 - 21:40
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:45 - 22:45
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 10:10 - 21:05
ΤΡΙΤΗ: 10:10 - 21:05
ΤΕΤΑΡΤΗ: 10:10 - 21:05
ΠΕΜΠΤΗ: 10:10 - 21:05
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:10 - 21:05

ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:10 - 20:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 10:10 - 21:05

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:50 - 20:05
ΤΡΙΤΗ: 21:35
ΤΕΤΑΡΤΗ:  20:45
ΠΕΜΠΤΗ:  21:35
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  08:50, 21:55
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:30 
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:25, 21:55

ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 18:30
ΤΡΙΤΗ: 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ:  19:10
ΠΕΜΠΤΗ:  12:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  07:15, 20:20
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:00 
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:50, 20:20

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα  08:00
Τρίτη  08:00 
Τετάρτη 15:00 
Πέμπτη 15:00 
Παρασκευή 15:30
Σάββατο  09:00 
Kυριακή  15:00

ΣΑμΟΘΡaΚη ΠΡΟΣ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα 17:30
Τρίτη 16:00 
Τεταρτη  -
Πέμπτη 07:00 
Παρασκευή 11:30 - 17:40
Σάββατο  -
Kυριακή  11:30 - 1800

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
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 Διδ/χου 25530 22103
Α/Τ Ορεστιάδας 25520 81808
Δ. Αλεξ/πολης 25510 64100
ΔK Τραϊαν/λης 25513 50900
ΔK Φερών 25553 50073
Δ. Σουφλίου 25543 50100
Δ. Διδυμοτείχου 25530 26000
Δ. Ορεστιάδας 25520 22219
Δ. Σαμοθράκης 25510 41218
Δ. Κομοτηνής 25310 24444
Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
Δασαρ.Σουφλίου 25540 22221
Δασαρ. Διδ/χου 25530 22204
Δασαρ. 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 Διδ/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
ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
ΔΕΗ 25510-53529

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Τιγγιρίδης Βενιζέλου 40 (παράπλευρα 
ΚΤΕΛ) ✆2551028337
ΦΕΡΕΣ 
Χατζή Δήμητρα. Τραϊανουπόλεως 3 
✆2555022744

ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 ✆2554023176 
ΔIΔYMOTEIXO
Καρακατσάνη Μ.-Bαφειάδου Κ. έναντι 
Νοσοκομείου ✆25530 25115
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Παπανδρέου Αθανάσιος Βασ. Κων/νου 
142 ✆2552023701 

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Επέτειοι

• Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Ιατροτεχνολογικών 
Προϊόντων

• Ημέρα της Ισπανικής Γλώσσας
• Παγκόσμια Ημέρα κατά της 

Αρθρίτιδας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Διεθνές Επιστημονικό 
Συνέδριο:“Αλεξανδρούπολη: 
η ιστορία της πόλης και της 
περιοχής της”

• 15-17 Οκτωβρίου 
• Νομαρχείο
----------------------------------
Διάγνωση γυναικολογικού 
ελέγχου, υπέρηχος και τεστ 
ΠΑΠ 
• Σύλλογος Καρκινοπαθών 
και Φίλων Νομού Έβρου 
“ΣυνεχίΖΩ”

•  Στο σύλλογο Κυριών και 
Δεσποινίδων
• Σάββατο 16 Οκτωβρίου-6:30-
8:30μμ
----------------------------------

Εκθεση «Το Μουσείο
Πάει Σχολείο»
•  Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς
•  11-15 Οκτωβρίου 2021.

•  Ώρες επίσκεψης:
   για τα σχολεία 08.30 -13.30
   για το κοινό 18.00 – 20.00

----------------------------------
Κυριακές στο Μουσείο. 
Διαδραστικές Μουσικές 
Παραστάσεις 
• Εθνολογικό Μουσείο Θράκης
• 17 Oκτωβρίου 11:00

----------------------------------
Συνέδριο για την «ιστορία 
της πόλης»
• Νομαρχείο
• 15 - 17 Οκτωβρίου 
----------------------------------
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Θεατρική παράσταση 
«Ράφτης κυριων»
•  Θέατρο ΔΙΟΝΥΣΟΣ 
•  16 - 17 Οκτωβρίου και τα 
Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου 
9μμ
----------------------------------
Δωρεάν ψυχοεκπαιδευτικά 
σεμινάρια για γονείς 
• Δευτέρα 11 Οκτωβρίου

...
Το κέτσαπ το χρησιμοποιούσαν κάποτε 

ως φάρμακο. Το 1834 το πουλούσαν σε 
χάπια για τη θεραπεία της διάρροιας και 
του ίκτερου.

...
Ο αμερικανός Τζον Κέλογκ, διευθυντής 

ιατρικού κέντρου στο Μίτσιγκαν, επινό-
ησε τα κορν-φλέικς για έναν ασθενή με 
χαλασμένα δόντια.

 ...
Το 1853 στη Σαρατόνγκα της Νέας 

Υόρκης, ένας πελάτης επέπληξε τον μά-
γειρα ενός εστιατορίου, ονόματι Τζορτζ 
Κραμ, ότι είχε κόψει πολύ χοντρές τις τη-
γανητές πατάτες. Τότε αυτός από αντί-
δραση τις ψιλόκοψε, φτιάχνοντας τα 
πρώτα τσιπς.

... 
Το 1756 ο μάγειρας του Ρισελιέ ετοί-

μαζε το γεύμα στο λιμάνι του Μαχόν για 
να γιορτάσουν οι Γάλλοι τη νίκη κατά 
των βρετανών στη ναυμαχία της Μινόρ-
κας (1756). Το γεύμα περιλάμβανε, με-
ταξύ άλλων, σάλτσα από κρέμα και αυ-
γά. Όταν ο σεφ συνειδητοποίησε ότι του 
τελείωσε η κρέμα, έβαλε αντί αυτής λάδι 
και την ονόμασε Μαχονέζ. Ήταν η πρώ-
τη μαγιονέζα.

...
 Το γκούλας ξεκίνησε από την Ουγ-

γαρία τον 9ο αιώνα και είναι σούπα από 
μοσχάρι.

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...

αγγελιεσ

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

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

Πωλείται  Διαμέρισμα 
δυομισάρι, στον 3ος όροφο στο κέ-

ντρο της  Αλεξανδρούπολης. Με 2 μεγά-
λα parking  της οικοδομής από κοινού για 
τους ιδιοκτήτες. Είναι σε εμπορική θέση 
Α’ Ζώνης συμφώνα με την Πολεοδομία. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για επαγ-
γελματική χρήση.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979822491 
όλο το 24ωρο.

Ζητείται εργολάβος να αναλάβει για 
αντιπαροχή 3 σπίτια καθώς και τα 2 μεγάλα 
οικόπεδα στην κέντρο του Τυχερού Νομού 
Έβρου. Είναι μέσα στο πάρκο του Τυχερού. 
Βρίσκεται σε καλή εμπορική θέση.

 Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979822491 
όλο το 24ωρο.

• Ανδρόμαχος, Ανδρομάχη.

Οδηγός
Εκδηλώσεων
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Από 36% για τα νοικοκυριά 
χωρίς τέκνα μέχρι 68% για νοι-
κοκυριά με 3 τέκνα, αυξάνεται  
το επίδομα θέρμανσης σύμ-
φωνα με τα όσα ανακοίνωσαν 
αναπληρωτής υπουργός Οικο-
νομικών Θόδωρος Σκυλακάκης 
κατά την παρουσίαση των μέ-
τρων αναχαίτισης των ανατι-
μήσεων στην ενέργεια το πρωί 
της Παρασκευής. ‘

Συγκεκριμένα, σύμφωνα 
με τις κυβερνητικές εξαγγελί-
ες αυξάνεται η βάση υπολογι-
σμού του επιδόματος από 220 
στα 300 ευρώ, ενώ το επίδομα 
για κάθε τέκνο θα προσαυξά-
νεται κατά 20%, αντί για 10%, 
που ίσχυε έως σήμερα.

Παράλληλα, το ελάχιστο 
επίδομα αυξάνεται στα 100 

ευρώ από 80 ευρώ και το μέ-
γιστο επίδομα αυξάνεται στα 
750 ευρώ, από 650 ευρώ. 
Ταυτόχρονα αυξάνονται τα 
εισοδηματικά και τα περιου-
σιακά κριτήρια για την ένταξη 
στο επίδομα θέρμανσης.

Πως υπολογίζεται το 
ποσό του ενισχυμένου 
επιδόματος θέρμανσης

Το νέο ποσό που θα λά-
βουν οι δικαιούχοι υπολογί-
ζεται πολλαπλασιάζοντας τη 
βάση υπολογισμού του επιδό-
ματος που πλέον είναι στα 300 
ευρώ με τις βαθμοημέρες της 
κάθε περιοχής που που απο-
τελούν έναν συντελεστή που 
κυμαίνεται από 0,12 έως 1,62 
ανάλογα με το ψύχος. Στο τε-

λικό ποσό προσαυξάνεται και 
το επίδομα για κάθε τέκνο, 
όπως αναφέρει η imerisia.gr.

Για παράδειγμα, η Αθήνα 
έχει συντελεστή βαθμοημέρας 
0,43. Πολλαπλασιάζοντάς το 
επί 300 που είναι η βάση υπο-
λογισμού το επίδομα για έναν 
άγαμο υπολογίζεται στα 129 
ευρώ. Προσθέτοντας το  20% 
του επιδόματος για κάθε τέκνο 
ο καθένας μπορεί να υπολο-
γίσει την εφετινή επιδότηση.

Το ποσό του επιδόματος 
θέρμανσης στις 
πρωτεύουσες των νομών
Ν. Έβρου – 
Αλεξανδρούπολη 
•  Άγαμος – €237
•  Οικογένεια με 1 παιδί – 
€284,4
•  Οικογένεια με 2 παιδιά – 
€331,8
 
Ν. Ροδόπης – Κομοτηνή

•  Άγαμος – €267
•  Οικογένεια με 1 παιδί – 
€320,4
•  Οικογένεια με 2 παιδιά – 
€373,8
 
Ν. Ξάνθης – Ξάνθη
•  Άγαμος – €246
•  Οικογένεια με 1 παιδί – 
€295,2
•  Οικογένεια με 2 παιδιά – 
€344,4
 

Ν. Δράμας – Δράμα
•  Άγαμος – €252
•  Οικογένεια με 1 παιδί – 
€302,4
•  Οικογένεια με 2 παιδιά – 
€352,7%
 
Ν. Καβάλας – Καβάλα
•  Άγαμος – €228
•  Οικογένεια με 1 παιδί – 
€273,6
•  Οικογένεια με 2 παιδιά – 
€319,2

TO ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ 100 
ΕΥΡΩ ΑΠΟ 80 ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ 750 ΕΥΡΩ, 
ΑΠΟ 650 ΕΥΡΩ

Πως υπολογίζεται το ποσό του 
ενισχυμένου επιδόματος θέρμανσης

Επιπλέον 12.288 επιχειρή-
σεις της Ανατολικής Μακεδο-
νίας – Θράκης θα λάβουν μη 
Επιστρεπτέα Ενίσχυση, συνο-
λικού ύψους 32 εκατ. ευρώ, 
από το ΕΣΠΑ και ειδικότερα 
το ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονί-
ας-Θράκης, μετά την απόφαση, 
που υπέγραψε ο Περιφερειάρ-
χης Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης κ. Χρήστος Μέτι-
ος κι ενώ είχε προηγηθεί συ-
νεργασία του με τον Υπουργό 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. 
Άδωνι Γεωργιάδη.

Η χρηματοδότηση αυτών 
των επιχειρήσεων κατέστη εφι-
κτή μετά την απόφαση του κ. 
Άδωνι Γεωργιάδη να συσταθεί 
παράρτημα του Ενδιάμεσου 
Φορέα Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ-
ΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΦΕΠΑΕ) στην 
Περιφέρεια Ανατολικής Μα-
κεδονίας – Θράκης (Κομοτηνή) 
και να αναλάβει όλα τα προ-

γράμματα.
Συνεπώς, με την χθεσινή  

υπογραφή του κ. Χρήστου Μέ-
τιου, ο αριθμός των επιχειρή-
σεων της Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης, των οποίων η 
ενίσχυση έχει εγκριθεί από την 
Περιφέρεια φτάνει τις 21.188 
και οι αντίστοιχοι πόροι του 
ΕΣΠΑ τα 54,5 εκατ. ευρώ.

Στο πρόγραμμα μπορούν 
να ενταχθούν επιπλέον 2.000 
επιχειρήσεις, από τις συνολικά 
3.000 των οποίων η αίτηση 
απορρίφθηκε αρχικά, οι οποίες 
έχουν την δυνατότητα να δι-
ορθώσουν και να επανυποβά-
λουν την αίτησή τους μέχρι την 
1η Νοεμβρίου ώστε αυτή τη 
φορά να εγκριθεί, με εκτιμώ-
μενο προϋπολογισμό 6 εκατ. 
ευρώ, τα οποία έχουν επίσης 
δεσμευθεί.

Έτσι, ο συνολικός αριθ-
μός των επιχειρήσεων που θα 
ωφεληθεί από το Πρόγραμ-
μα μη Επιστρεπτέας Ενίσχυσης 

της Περιφέρειας ΑΜΘ μπορεί 
να ανέλθει στις 23.000 και η 
συνολική χρηματοδότηση στα 
60 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας 
το σύνολο σχεδόν των επιχει-
ρήσεων της περιοχής, όπως 
είχε ανακοινώσει ο κ. Μέτι-
ος κατά την παρουσίαση του 
προγράμματος, τον Οκτώβριο 
του 2020.

Σε ό,τι αφορά τις πληρω-

μές από τον ΕΦΕΠΑΕ, έχουν 
ήδη κατατεθεί 2,6 εκατ. ευρώ 
σε 1.047 επιχειρήσεις. Μέχρι 
το τέλος του έτους εκτιμάται 
ότι θα έχουν πραγματοποιηθεί 
πληρωμές ύψους 15 εκατ. ευ-
ρώ, ενώ το σύνολο των πλη-
ρωμών θα έχει ολοκληρωθεί 
στο πρώτο τρίμηνο του 2022.

«Με τη συνεργασία του 
ΕΦΕΠΑΕ και του Προέδρου 

του, κ. Πλάτωνα Μαρλαφέκα 
αλλά και του Περιφερειάρχη, κ. 
Χρήστου Μέτιου λύσαμε ευτυ-
χώς ένα φλέγον πρόβλημα για 
την απορρόφηση των ευρωπα-
ϊκών κονδυλίων στην Ανατο-
λική Μακεδονία και Θράκη. Οι 
πληρωμές έχουν ήδη ξεκινήσει 
και οι επιχειρήσεις λαμβάνουν 
τα χρήματά τους με μεγάλη τα-
χύτητα. Είμαι εξαιρετικά υπε-

ρήφανος και ευτυχής που συ-
νέβαλα για να συμβεί αυτό», 
δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Άδωνις 
Γεωργιάδης.

«Το Πρόγραμμα μη Επιστρε-
πτέας Ενίσχυσης των Επιχει-
ρήσεων της Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης ενάντια 
στις επιπτώσεις της πανδημίας 
COVID-19, το οποίο σχεδιά-
σαμε και παρουσιάσαμε στην 
κοινωνία της Περιφέρειάς μας, 
προχωρά.

Βασικός στόχος μας, όπως 
είχα δηλώσει από την πρώτη 
στιγμή, είναι να ενισχυθεί το 
σύνολο σχεδόν των επιχειρή-
σεων της Περιφέρειάς μας. Για 
αυτό δεσμεύσαμε πόρους που 
φτάνουν τελικά τα 60 εκατομ-
μύρια ευρώ.

Θέλω να ευχαριστήσω θερ-
μά τον Υπουργό Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωρ-
γιάδη για τον χειρισμό και τη 
λύση που έδωσε καθώς και τον 
ΕΦΕΠΑΕ, έτσι ώστε το Πρό-
γραμμά μας να υλοποιείται και 
οι επιχειρήσεις μας να ωφε-
λούνται και να στηρίζονται σε 
αυτή την τόσο δύσκολη συ-
γκυρία», υπογράμμισε από την 
πλευρά του ο Περιφερειάρχης 
Χρήστος Μέτιος.

Επιπλέον 12.288 επιχειρήσεις της ΑΜΘ θα λάβουν 
μη Επιστρεπτέα Ενίσχυση ύψους 32 εκατ. ευρώ
Ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων 
που θα ωφεληθεί από το Πρόγραμμα 
μπορεί να ανέλθει στις 23.000 και η 
συνολική χρηματοδότηση στα 60 εκατ. 
Ευρώ

Επίδομα θέρμανσης: 
Τα νέα ποσά ανά νομό της ΑΜΘ


