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Σε υψηλά επίπεδα οι 
εμβολιασμοί φοιτητών και 

καθηγητών στο ΔΠΘ 

Υγειονομικούς ελέγχους από την πρώτη μέρα στο ΔΠΘ, 
ανακοίνωσε η αντιπρύτανης Ζωή Γαβριηλίδου. Ανακοίνωση 

για τους πρωτοετείς φοιτητές, τι πρέπει να γνωρίζουν για την 
ηλεκτρονική εγγραφή 

Για την καθημερινότητα στα σχολεία και τα θέματα που 
απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα μίλησε στο ΡΑΔΙΟ 

ΕΒΡΟΣ ο πρόεδρος της Β’ ΕΛΜΕ ▶ 11

Τα «φώτα» της 
για το νέο ΕΣΠΑ 
στους Δήμους 

της ΑΜΘ

Θα δώσει η ΕΕΤΑ για 
την καλύτερη προετοι-

μασία τους  

▶ 6

Πλήρης 
αγωνιστική 

δράση σε Α’ και 
Β’ ΕΠΣ Έβρου 

Το πρόγραμμα του 
Σαββατοκύριακου 2-3 
Οκτωβρίου στην 2η 

αγωνιστική 

▶ 16 ▶ 8

H ΓΝΩΜΗ

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΜΈ 
ΤΗΝ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΟΥ, 
ΚΑΛΛΙΤΈΧΝΙ-
ΚΗ ΔΙΈΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΤΟΥ AXD SHORT 
FILM FESTIVAL

● Το Φεστιβάλ έχει γενέ-
θλια και διοργανώνει βρα-
διά ταινιών μικρού μήκους 
το Σάββατο 2 Οκτωβριου 
στο Θερινό Κινηματογρά-
φο «Φλοίσβο»! 

● Συνομιλήσαμε για αυ-
τήν την Φθινοπωρινή σινε-
έκπληξη, για τον απολογι-
σμό του 2ου φεστιβάλ που 
προηγήθηκε το καλοκαί-
ρι, ενώ μας αποκάλυψε τα 
μελλοντικά σχέδια της φι-
λόδοξης ομάδας νέων της 
περιοχής μας που αγαπούν 
τον κινηματογράφο   

Ασημακοπούλου: «Δημιουρ-Ασημακοπούλου: «Δημιουρ-
γία ευρωστρατού για τις ροές γία ευρωστρατού για τις ροές 
μεταναστών στον Έβρο» μεταναστών στον Έβρο» 

Δέλτα Έβρου: Παρεμβά-Δέλτα Έβρου: Παρεμβά-
σεις στην πλημμυρίζουσα σεις στην πλημμυρίζουσα 
ζώνη του ποταμού ζώνη του ποταμού 

Υπό εξέταση το αίτημα για 
«παράκαμψη» του φράχτη 

στο «Μελισσοκομείο»

Τι ειπώθηκε για το θέμα στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ 

▶ 5

▶77

«Υπάρχει κόσμος στην 
Αλεξανδρούπολη με 
ευαισθησία στην 7η τέχνη» ▶ 9

Κουσινίδης: 70 κενά καθηγητών 
στα σχολεία του Έβρου

▶ 13 13



ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
www.gnomionline.gr

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
EΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΣΗΠΕ)

Είπαν

Η ΓΝΩΜΗ
1  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
331 π.Χ.
Ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει 
το στρατό του Πέρση Δαρείου 
Γ’ του Κοδομανού, στην πεδιά-
δα των Γαυγαμήλων. Με τη νίκη 

του αυτή, ο μέγας στρατηλάτης 
ολοκληρώνει την κατάκτηση της 
περσικής αυτοκρατορίας.

1873
Κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή 
εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο 
«Η Εφημερίς» και εκδότη τον Δη-
μήτριο Κορομηλά.

1946
Εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της 
Νυρεμβέργης. 12 από τους 22 
εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε 
θάνατο ως εγκληματίες πολέμου.

1960
Η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως 
την ανεξαρτησία της από τη Με-
γάλη Βρετανία. (εθνική εορτή)

1980
Το μότορσιπ «Παναγιώτης», φορ-
τωμένο με λαθραία τσιγάρα, προ-
σαράζει σε κόλπο της Ζακύνθου. 
Είναι το περίφημο «Ναυάγιο», από 
τα τουριστικά αξιοθέατα του νη-
σιού.

1992
To αεροπλανοφόρο «Saratoga»
Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο 
«Σαρατόγκα» βάλλει κατά λάθος 
εναντίον του τουρκικού ναρκα-
λιευτικού «Μουαβανέτ», με το 

οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο 
Αιγαίο, με αποτέλεσμα να σκοτω-
θούν 5 τούρκοι ναύτες.

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

Πρωτόκολλο αδελφοποίησης υπέγραψαν 
τα Επιμελητήρια Εβρου - Αδριανούπολης

Πρωτόκολλο συνεργασίας σε διάφορους τομείς της 
οικονομικής ζωής των δύο περιοχών υπέγραψαν χθες οι 
πρόεδροι των επιμελητηρίων Έβρου και Αδριανούπολης 
στην Αλεξανδρούπολη, στα πλαίσια της αδελφοποίησης 
των δύο επιχειρηματικών φορέων. Στόχος της κίνησης 
αυτής η περαιτέρω ενίσχυση και δημιουργία ουσιαστικών 
δεσμών με δυναμικές αγορές, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας 
και η τουριστική ανάπτυξη των δύο περιοχών. 
Από τα πρώτα θέματα που θα τεθούν επί τάπητος, 
σύμφωνα με τον κ. Τοψίδη, θα είναι η ακτοπλοϊκή 
σύνδεση της Σαμοθράκης με την Ίμβρο, το Τσανάκαλε 
ακόμη και της Αλεξανδρούπολη, όπως και η προώθηση 
του αιτήματος κατάργησης ή απλοποίησης έστω στην 
έκδοση βίζας για τους τούρκους επισκέπτες. 
Στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Έβρου κατέφθασε 
η 46μελής τουρκική αποστολή που αποτελούνταν από 
σύσσωμο το ΔΣ του Επιμελητηρίου της Αδριανούπολης 
καθώς και από εκπροσώπους επιτροπών της 
επιχειρηματικής κοινότητας της γείτονος πόλης
Δημοσιεύθηκε στη. ΓΝΩΜΗ
1/10/2013
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Πιο κοντά Έβρος και Αδριανούπολη

Πρωτόκολλο συνεργασίας σε 
διάφορους τομείς της οικονο-
μικής ζωής των δύο περιοχών 
υπέγραψαν χθες οι πρόεδροι 
των επιμελητηρίων Έβρου και 
Αδριανούπολης στην Αλεξαν-
δρούπολη, στα πλαίσια της 
αδελφοποίησης των δύο επι-
χειρηματικών φορέων. Στόχος 
της κίνησης αυτής η περαιτέρω 
ενίσχυση και δημιουργία ουσι-
αστικών δεσμών με δυναμικές 
αγορές, η ανταλλαγή τεχνο-
γνωσίας και η τουριστική ανά-
πτυξη των δύο περιοχών.

Στις εγκαταστάσεις του Επι-
μελητηρίου Έβρου κατέφθασε 
στις 11:30π.μ. η 46μελής τουρ-
κική αποστολή που αποτελού-
νταν από σύσσωμο το Διοικητι-
κό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου 
της Αδριανούπολης καθώς και 
από εκπροσώπους επιτροπών 
της επιχειρηματικής κοινότητας 
της γείτονος πόλης. 

Τον Τούρκο Πρόεδρο, κ. 
Recep Zinkinkurt, και τη Δι-
οικούσα Επιτροπή υποδέχτηκε 
προσωπικά ο Πρόεδρος του Επι-
μελητηρίου Έβρου, κ. Χριστό-
δουλος Τοψίδης, και συνομί-
λησε μαζί τους σε φιλικό κλίμα, 
παρευρισκομένης της κας Κα-
τερίνας Βαρβαρήγου, αξιότι-
μης Προξένου της Ελλάδος στην 
Αδριανούπολη. Τους ομολόγους 
τους υποδέχτηκαν επίσης στην 
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επι-
μελητηρίου Έβρου εκπρόσωποι 
του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Επιμελητηρίου Έβρου.

Στην εκδήλωση που ακολού-
θησε, κεντρικοί ομιλητές ήταν οι 
δύο Πρόεδροι των Επιμελητηρί-
ων που επεσήμαναν αμφότεροι 
την επιθυμία τους να εγκαινιά-
σουν μία νέα περίοδο βαθιάς συ-
νεργασίας. Κατά την ομιλία του, 
ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 

Έβρου, επεσήμανε την κατακόρυ-
φη αύξηση των του όγκου των 
ελληνοτουρκικών συναλλαγών 
από 900 εκατομμύρια δολάρια, 
το έτος 2000, σε 4 δις δολά-
ρια σήμερα, και υπερθεμάτισε 
την ενδυνάμωση της επιχειρη-
ματικής σχέσης μεταξύ των δύο 
χωρών.

«Συγκεκριμένα, ο Έβρος απο-
τελεί την πύλη εισόδου των προ-
ϊόντων της Τουρκίας στη μεγάλη 
αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
με ό, τι αυτό συνεπάγεται για την 
ελκυστικότητα και την ανάπτυξη 
συνεργασιών των τουρκικών επι-
χειρήσεων με τις χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, η 
Τουρκία αποτελεί την πύλη εισό-
δου των ελληνικών επιχειρήσεων 
στις αναδυόμενες οικονομίες της 
Ανατολής, ενώ επίσης αποτελεί 
τόπο ελκυστικού επενδυτικού εν-
διαφέροντος», επεσήμανε ο Πρό-
εδρος του Επιμελητηρίου Έβρου, 
κ. Χριστόδουλος Τοψίδης. 

Παράλληλα, εκτίμησε πως «η  
αδελφοποίηση είναι ένα γεγονός 
που δεν αποφέρει άμεσα καρ-
πούς, καθώς δεν είναι μία εμπο-
ρική συναλλαγή που έχει οικονομι-
κό όφελος άμεσα. Εκτιμούμε ότι οι 
αδελφοποιήσεις πλέον έχουν ου-
σιαστικό χαρακτήρα, εφόσον δεν 
είναι απλώς μία υπογραφή ενός 
πρωτοκόλλου κι υπάρχει συνεχής 
επαφή. Ήδη, δεσμευτήκαμε μαζί 
με πρόεδρο Αδριανούπολης ότι 
μέχρι μέσα Νοεμβρίου θα έχουμε 
μία επαφή σε επίπεδο διοικητικών 
επιτροπών για να δούμε τα  θέμα-
τα που θέλουμε να αναπτύξουμε 
σε πρώτη φάση».

Από τα πρώτα θέματα που θα 
τεθούν επί τάπητος, σύμφωνα με 
τον κ. Τοψίδη, θα είναι η ακτο-
πλοϊκή σύνδεση της Σαμοθρά-
κης με την Ίμβρο, το Τσανάκαλε 
ακόμη και της Αλεξανδρούπολη, 

όπως και η προώθηση του αιτή-
ματος κατάργησης ή απλοποίη-
σης έστω στην έκδοση βίζας για 
τους τούρκους επισκέπτες. 

Ο Πρόεδρος του Εμπορι-
κού και Βιομηχανικού Επιμε-
λητηρίου της Αδριανούπολης,  
κ. Recep Zipkinkurt, ευχαρι-
στώντας θερμά το Επιμελητή-
ριο Έβρου για την πρωτοβου-
λία του να δημιουργήσει νέους 
δεσμούς μεταξύ των δύο αγο-
ρών, δεσμεύτηκε για έμπρακτη 
συνεργασία και ανακοίνωσε ότι 
ο φορέας που εκπροσωπεί έχει 
ήδη συγκροτήσει διεπιστημονι-
κή ομάδα η οποία θα διερευ-
νήσει επιχειρηματικές ευκαιρίες 
στην Ελλάδα έως το τέλος του 
χρόνου. 

Στην ομιλία της, η αξιότιμη 
Πρόξενος της Ελλάδος στην 
Αδριανούπολη, κα Κατερίνα Βαρ-
βαρήγου, εξέφρασε την ικανο-
ποίησή της από την πρόοδο που 
σημείωσαν οι σχέσεις και οι δε-
σμοί μεταξύ των δύο Επιμελητη-
ρίων και των αγορών που αυτά 
εκπροσωπούν, και δήλωσε ότι 

παραμένει στη διάθεση των φο-
ρέων προκειμένου να πραγματο-
ποιήσει κάθε ενέργεια που προ-
ωθεί την αμοιβαία συνεργασία 
των δύο περιοχών.

Εφεξής, σύμφωνα με το πρω-
τόκολλο συνεργασίας που υπε-
γράφη, τα δύο Επιμελητήρια 
συμφώνησαν σχετικά με: 

1) ανταλλαγή τεχνογνωσίας 
σε ευρωπαϊκά προγράμματα και 
μεταποιητικές επιχειρήσεις

2) πραγματοποίηση κοινών 
δράσεων και παρουσίας σε εκ-
θέσεις εμπορικού και τουριστικού 

ενδιαφέροντος. 
3) χάραξη κοινής στρατηγικής 

για την ανάπτυξη του τουρισμού 
στις δύο περιοχές.

Με το πέρας των ομιλιών και 
της υπογραφής του πρωτοκόλ-
λου, ακολούθησε ανταλλαγή δώ-
ρων μεταξύ των δύο Προέδρων 
και σύντομη πρωινή δεξίωση, λό-
γω του ασφυκτικού προγράμμα-
τος των Τούρκων προσκεκλημέ-
νων οι οποίοι αναχώρησαν για 
να συνεχίσουν τις συναντήσεις 
τους, επ’ αφορμή της επίσκεψής 
τους στη Θράκη.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ 
ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΜΕ 
ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ

Τοψίδης: «Από τα πρώτα θέματα που 
μας απασχολούν είναι η ακτοπλοϊκή 
σύνδεση της Σαμοθράκης με την Ίμβρο 
και το Τσανάκαλε»  

ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΑΙ ΣΤΗ «ΓΝΩΜΗ»
Η καλύτερη περιφερειακή εφημερίδα της χώρας δίνει τη 

δυνατότητα σε όλους τους επιχειρηματίες της Θράκης να 
διαφημιστούν μέσω οικονομικής και αποδοτικής διαφη-
μιστικής καμπάνιας, με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία 
της «Γνώμης».

Εσύ επιλέγεις τον τρόπο, έχοντας την απόλυτη υποστήριξη 
του εξειδικευμένου Συμβούλου Επιχειρήσεων που σου παρέχει η «Γνώμη».

ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΑΙ ΣΤΗ «ΓΝΩΜΗ», γιατί το πιο θεμιτό μέσο ανταγωνι-
σμού είναι η σωστά μελετημένη διαφήμιση. Οι καταναλωτές προτιμούν τα 
προϊόντα σας, γιατί το διάβασαν στη «Γνώμη».

Τηλ. 2551029888 ή 6986600886

Τα μέλη των διοικήσεων των Επιμελητηρίων 
Έβρου και Αδριανούπολης 

Οι πρόεδροι κ.κ. Τοψίδης και 
Recep Zipkinkurt

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα

4-5

3-43-4
14...20

13...20

12...20

Ανατολή - 07:10
Δύση - 19:02

ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ ΟΤΙ
11/9/2009: Ισχυρές καταιγίδες στο Αλιβέρι Εύβοιας με 
έναν νεκρό ο οποίος παρασύρθηκε από χείμαρρο του 
ποταμού Μανικιάτη. 
meteo.gr 

13...19
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`Μικρογνωμικά

Στο πλευρό και της σεισμόπληκτης 
Κρήτης θα βρεθεί η Περιφέρεια Ανατο-
λικής Μακεδονίας Θράκης. Στη συνε-
δρίασή του το Περιφερειακό Συμβού-
λιο το απόγευμα της Τετάρτης, όπως 
αναφέρει η ΕΡΤ Κομοτηνής, ενέκρινε 
βοήθεια ύψους 25.000 
ευρώ για τους πυρό-
πληκτους της Εύβοιας. 
Ο κος Κώστας Κατσι-
μίγας, επικεφαλής της 
«Ανεξάρτητης Ενωτι-
κής Πρωτοβουλίας» 
πρότεινε τα χρήματα 
αυτά να αυξηθούν και 
άλλο και να δοθούν 
αποκλειστικά για την 
αγορά ζωοτροφών. 
Πρόταση που έγινε 
αποδεκτή από την πε-
ριφερειακή αρχή. Με 

παρέμβασή του ο αντιπεριφερειάρχης 
Κωστής Σιμιτσής ζήτησε να υπάρξει 
μέριμνα και για τους σεισμόπληκτους 
της Κρήτης, πρόταση που επίσης έγι-
νε αποδεκτή.
Κ.Η. 

Αλληλεγγύη 

Καθιέρωση «Ημέρας Χωριού» στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και η αρχή έγινε από τον 
Άβαντα, όπου  σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Κυκλικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και 
Φιλοζωίας Ηλία Δαστερίδη, «παρεμβαίνουμε αλλάζοντας παλιούς κατεστραμένους κά-
δους, καθαρίζοντας οδούς, πεζοδρόμια, πλατείες, κλαδεύοντας περιμετρικά του οικισμού, 
δημιουργώντας όμορφες εικόνες για τους δημότες».
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Τα τουρκικά ψεκαστικά αερο-
σκάφη προκειμένου να ψε-
κάσουν τους αγρούς τους 
επιδίδονται σε παράνομους αε-
ροψεκασμούς στις παραποτάμι-
ες καλλιεργήσιμες εκτάσεις στον 
Εβρο, με φυτοφάρμακα απαγο-
ρευμένα στην Ε.Ε., τα οποία κα-
ταλήγουν σε μεγάλο ποσοστό 
στην ελληνική πλευρά. 

ΑΝΝΑ ΜΙΣΕΛ 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΔ

Είπαν

Καλώς η αστυνομία προστατεύ-
ει τη δημόσια υγεία, αλλά δεν 
μπορεί να υπάρχει τόση αυστη-
ρότητα   σε αυτούς τους τομείς 
κι από την άλλη να μας κλέβουν 
ολόκληρα αυτοκίνητα  και να 
μην παίρνουμε χαμπάρι ή να 
καλείς σε βοήθεια την Αστυνο-
μία και να σου λέει δεν έχουμε 
περιπολικό. (Χρόνος 87.5fm)  

N. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΉΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΏΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΏΝ 

Τιμή σε Παπαγεωργίου και Καρυπίδη

«Καμπανάκια»
Χωρίς να είμαι θιασώτης των ταυτίσεων 

με εκλογές ξένων κρατών –κάτι που στην Ελ-
λάδα κάνουμε συχνά– τα μηνύματα από τις 
γερμανικές εκλογές δεν μπορεί να περάσουν 
απαρατήρητα. Και κυρίως από.. τα κόμματα. 
Για παράδειγμα, το αδελφό κόμμα της Ν.Δ., 
το CDU, στις ηλικίες κάτω των 30 ήρθε πέ-
μπτο με ποσοστό 11%, εκεί όπου καλπάζουν 
Πράσινοι και Φιλελεύθεροι. Το μήνυμα είναι 
τόσο ηχηρό που έφτασε στο Μαξίμου, καθώς 
φαίνεται πως τα «παραδοσιακά» κόμματα σε 
όλη την Ευρώπη έχουν σοβαρό πρόβλημα 
στις νέες γενιές.

Θεωρείο / Καθημερινή

Μεγάλα λόγια 
«Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναζήσου-

με lockdown έτσι όπως το γνωρίζαμε και το 
ξέραμε την προηγούμενη περίοδο» δήλωσε 
χθες  ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης 
Οικονόμου. 

Επιπλέον, αναφέρθηκε στον εμβολιασμό 
του πληθυσμού κατά του κορωνοϊού τονί-
ζοντας ότι «η πανδημία αποτελεί μέρος της 
πραγματικότητάς μας και θα παραμείνει όσο 
υπάρχουν ακόμα συμπολίτες μας που συμπε-
ριφέρονται σαν να μην υπάρχει. Η άρνηση του 
εμβολιασμού κυρίως συντηρεί μία κατάσταση 
η οποία είναι επιζήμια και για τους πολίτες 
και για την πατρίδα».

«Με τις πολιτικές μας, όσες ήδη εφαρμό-
ζουμε και όσες σχεδιάζουμε να εφαρμόσουμε 

Η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης 
- Έβρου ενάντια στην εξόρυξη και με-
ταλλουργία χρυσού, διοργανώνει εκδή-
λωση μνήμης προς τιμή των αείμνηστων 
συναγωνιστών μας Τόλη Παπαγεωργίου 
και Γιάννη Καρυπίδη, το Σάββατο 2 Οκτω-
βρίου 2021 στις 18:30 στο Θερινό ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ. Κομοτηνής. Στην εκδήλωση θα μιλή-
σουν οι: Βαγγέλης Λαμπάκης, Μαρία Κα-
δόγλου, Δάνος Σεργκελίδης και Ανέστης 
Στρατιάδης.

«Στην εκδήλωση θα μιλήσουμε για τον 
άνθρωπο που μας πρωτοενημέρωσε σχε-
τικά με το τι σημαίνει εξόρυξη χρυσού και 
τις συνέπειές της στους ανθρώπους και 

στην φύση, τον Τόλη Παπαγεωργίου, και 
για τον άνθρωπο που κινηματογράφησε 
και έκανε γνωστό τον αγώνα στο πανελ-
λήνιο, τον Γιάννη Καρυπίδη. Το κενό που 
αφήνουν πίσω τους οι συναγωνιστές είναι 
μεγάλο και καλούμαστε όλοι να το καλύ-
ψουμε τα επόμενα χρόνια που ο αγώνας 
μας θα περάσει σίγουρα από κρίσιμη φά-
ση» αναφέρει η Διανομαρχιακή. 

Η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά με την 
συμμετοχή του Χρήστου και της Σοφίας 
Χατζοπούλου και του Φωνητικού συνόλου 
E-CHO του Συλλόγου Εβριτών Ν. Ροδόπη.

Γ.Π.

σύντομα δίνουμε λύσεις που 
αποδίδουν. Κατορθώσαμε 
σε συνεργασία με την κοι-
νωνία και την ιατρική κοινό-
τητα να επαναφέρουμε την 
κανονικότητα σε σημαντι-
κό βαθμό. Δεν αρκούμαστε 
όμως σ' αυτό. Επιδιώκουμε 
την πληρότητα. Την πλήρη 
λειτουργία όλων των όψεων 
της ζωής» πρόσθεσε.
Κ.Η. 

SOS για τα δέντρα μας
Χρειάστηκε ένα δευ-

τερόλεπτο ένας ανεγκέ-
φαλος, για να στερήσει 
από όλους μας αυτή την 
ομορφιά! Ο Δήμος Αλε-
ξανδρούπολης ζητά, αν 
κάποιος έχει πληροφορί-
ες μπορεί να καλέσει στο 
2551022222. «Ίσως έτσι 
σώσουμε άλλα δέντρα» 
σχολιάζει

Γ.Π.



Η ΓΝΩΜΗ
1  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20214  ΕΒΡΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Σε εξέλιξη βρίσκονται 
οι έρευνες των αστυ-
νομικών Αρχών για την 
ταυτοποίηση άγνωστου 
μέχρι στιγμής δράστη, ο 
οποίος την 25-9-2021, 
εξαπάτησε τρεις ιδιο-
κτήτες καταστημάτων 
στην Ορεστιάδα

Η ομάδα Εθελοντών Αλεξανδρούπο-
λης θα συμμετέχει στην εθελοντική 
αιμοδοσία που διοργανώνει η iGEM 
Nous στις 6 και 9 Οκτωβρίου.  Η αιμο-
δοσία θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο 
της Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής 
και στην Νομαρχία αντίστοιχα.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις 
είναι παρούσες ολοένα 
και πιο ισχυρές για να 
διασφαλίζουν, έναντι 
κάθε απειλής, την εδα-
φική ανεξαρτησία και 
να προασπίζονται τα 
κυριαρχικά μας δικαι-
ώματα», δήλωσε από 
το πεδίο βολής «Ψηλός 
Στάλος», όπου διεξήχθη 
η πρωινή τελική φάση 
της άσκησης «Παρμενί-
ων», ο υπουργός Εθνι-
κής Άμυνας, Νίκος Πα-
ναγιωτόπουλος

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

Το Τμήμα Ιστορίας και 
Εθνολογίας του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θρά-
κης και το Ιστορικό Μουσείο 
Αλεξανδρούπολης επ’ ευκαι-
ρία του εορτασμού των 100 
χρόνων από την ενσωμάτω-
ση της Θράκης στην Ελλάδα 
και την είσοδο του Ελληνικού 
Στρατού στην πόλη, διοργα-
νώνουν Διεθνές Επιστημονι-
κό Συνέδριο με θέμα «Αλε-
ξανδρούπολη: η ιστορία της 
πόλης και της περιοχής της», 
το οποίο θα πραγματοποιηθεί 
από τις 15 ως τις 17 Οκτω-
βρίου 2021 στο Νομαρχείο 
Αλεξανδρούπολης.

Στόχος του συνεδρίου εί-
ναι να συμβάλει στην επιστη-
μονική έρευνα για την ιστορία 
της πόλης και της ευρύτερης 
περιοχής της, καθώς και στην 
ανάδειξη άγνωστων ως τώ-
ρα πτυχών της οικονομικής, 
κοινωνικής και πολιτιστικής 
ζωής  των ανθρώπων που τη 
δημιούργησαν και έζησαν σ’ 
αυτήν.

Οι θεματικές περιοχές του 
συνεδρίου είναι:

 · Η ίδρυση της πόλης και 
η ονομασία της

· Η δημογραφική σύσταση 
της πόλης από την ίδρυσή της 
ως σήμερα

· Πολεοδομία και αρχιτε-
κτονική

· Θρησκευτικά και κοσμι-
κά κτίρια

· Αρχαιολογικοί χώροι και 
μνημεία στην πόλη και στα 
περίχωρα

· Η οικονομική ζωή

· Η κοινωνική και πολιτι-
στική ζωή

· Η πολιτική ζωή
· Προσωπικότητες και πρό-

σωπα της πόλης
Η επίσημη έναρξη των ερ-

γασιών του συνεδρίου θα γί-
νει την Παρασκευή, 15 Οκτω-
βρίου 2021 και ώρα 18:00.

Η παρουσία σας θα μας τι-
μήσει ιδιαίτερα.

 Θα τηρηθούν τα υγειονο-
μικά πρωτόκολλα που προ-
βλέπονται από τη νομοθεσία 
κατά του COVID-19.

Περισσότερες πληροφορί-
ες για το πρόγραμμα, τους ει-
σηγητές και τις επιτροπές του 
συνεδρίου μπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα του Ιστορι-
κού Μουσείου Αλεξανδρού-
πολης www.ismo.gr .

« Αλεξανδρούπολη:
η ιστορία της 
πόλης και της 
περιοχής της»
ΔΙΈΘΝΈΣ ΈΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΘΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΈΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 15 ΩΣ ΤΙΣ 17 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΑΡΧΈΙΟ  

Στόχος του συνεδρίου είναι να συμβάλει στην επιστημονική έρευνα 
για την ιστορία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της

AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΤΥΧΕΡΟ

Στο νεοσύστατο Τμήμα Παραδοσιακής 
Μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Αλε-
ξανδρούπολης, μικροί και μεγάλοι θα 
έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και 
να βιώσουν την Ελληνική Παραδοσι-
ακή Μουσική, μέσα από κύκλους μα-
θημάτων και δραστηριοτήτων που θα 
λειτουργήσουν το εκπαιδευτικό έτος 
2021 – 2022.

Από τη 1η Οκτωβρίου έως 
τις 14 Νοέμβριου, είστε 
προσκεκλημένοι στο Τυχε-
ρό! Θα έχετε ακόμη έναν 
λόγο για να επισκεφτεί-
τε την υπέροχη Λίμνη του 

Τυχερού! Φωτογραφίστε, 
δηλώστε συμμετοχή στον 
Διαγωνισμό Φωτογραφί-
ας με τίτλο « Φωτογραφί-
ζω φθινοπωρινά χρώματα 
στη Λίμνη Τυχερού» , και 
κερδίστε!

2

1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡΘΡΟ 135 ΚΠοΛΔ)  

Με την υπ’ αριθμ. 7.068/30.09.2021 έκθεση επίδοσης,  εγώ 
ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Θράκης Κωνσταντίνος 
Σεμερτζής, με έδρα την Αλεξανδρούπολη, οδός Λ. Δημοκρατίας  
295, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπο-
λης  για τους εναγομένους: 1. Ατούκα Τσοχαταρίδη  του Ρέμο 
και της Νίνο, κάτοικο Θεσ/νίκης, οδός Οδυσσιτών αριθμ. 10 και 
ήδη αγνώστου διαμονής και 2.  Αθανάσιο Μίχογλου του Ιωάν-
νη και της Δήμητρας, κάτοικο 6ου χλμ της εθνικής οδού Αλε-
ξανδρούπολης – Μάκρης, με ΑΦΜ 161278217 Δ.Ο.Υ. Αλεξαν-
δρούπολης και ήδη αγνώστου διαμονής, κατόπιν της σχετικής 
παραγγελίας προς επίδοση  της  δικηγόρου  Αλεξ/πολης Μαρί-
νας Κεσεσίδου, πληρεξουσίας των   εναγόντων 1)  Μαλατάκη 
Ιωάννη του Χρήστου, 2) Μαλατάκη Χρήστου του Αργυρίου  και 
3) Βουρδόγλου Δήμητρας του Ιωάννη, κατοίκων  Αλεξ/πολης, 
οδός Πατρ. Κυρίλλου 46,  ακριβές  αντίγραφο της με ημερομηνία  
07.09.2021  και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 64/Τ.Μ./2021 
και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης 
αγωγής αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας των  ως άνω εναγό-
ντων   κατά  των  ως  άνω  εναγομένων, με την οποία ορίζεται 
να  τηρήσουν  τα νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 εδ Β 
ΚΠολΔ καθώς και κλήση για κατάρτιση ενόρκων βεβαιώσεων, 
με την οποία καλούνται  να  παραστούν οι  εναγόμενοι στο κα-
τάστημα του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης στις 3 Δεκεμ-
βρίου  και ώρα 11.30 π.μ. και ώρα 11.40 π.μ. κατά την εξέταση 
των μαρτύρων Απ. Αποζίδη του Πέτρου και Αχ. Χατζιόγλου του 
Ηλία αντίστοιχα, οι οποίοι θα καταθέσουν  επί θεμάτων απόδει-
ξης της ως άνω αγωγής.

Αλεξανδρούπολη, 30.09.2021
Ο Δικαστικός Επιμελητής
  Κωνσταντίνος Σεμερτζής 
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Της Κικής Ηπειρώτου
Τη μεγάλη ανησυχία φορέ-

ων, κατοίκων, αγροτών και κτη-
νοτρόφων της περιοχής των 
Φερών, που ζητούν να μην επε-
κταθεί ο φράχτης του Έβρου 
στο σημείο της τσιμεντοδιάβα-
σης Παυλίδη, ούτε να γίνει κά-
ποια άλλη παρέμβαση που θα 
αυξήσει τον κίνδυνο μεγάλης 
πλημμύρας στην περιοχή, με-
τέφερε η παράταξη της «Πε-
ριφερειακής Σύνθεσης» στην 
πρόσφατη συνεδρίαση του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ.

Το θέμα προέκυψε πριν λί-
γες εβδομάδες, μετά από δυνα-
μική παρέμβαση του Αγροτικού 
και Κτηνοτροφικού Συλλόγου 
της περιοχής, την οποία υπο-
στήριξαν τόσο ο Αντιδήμαρχος 
Φερών Δημήτρης Κολγιώνης, 
όσο και οι υπόλοιποι τοπικοί 
φορείς. Οι πιέσεις που ασκή-
θηκαν είχαν ως αποτέλεσμα 
να σταματήσουν, προσωρινά, 
οι εργασίες κατασκευής του 
φράχτη στο επίμαχο σημείο, 
με κυρίαρχο αίτημα να υπάρ-
ξει επανασχεδιασμός του έρ-

γου, προκειμένου να παρακαμ-
φθεί η συγκεκριμένη περιοχή, 
συνολικού μήκους 70 μέτρων, 
το οποίο, αντιπροτείνεται από 
τους τοπικούς φορείς, αντί να 
καλύπτεται από τον φράχτη, 
να επιτηρείται διαρκώς από τη 
συνοριοφυλακή. 

Μιλώντας για την ερώτηση 
που κατέθεσε η παράταξή του, 
ο επικεφαλής της Χριστόδου-
λος Τοψίδης, σημείωσε, πως 
σύμφωνα με πληροφορίες που 
έχει στη διάθεσή του, υπάρχει 
πρόθεση το έργο να συνεχι-
στεί κανονικά. Όπως ξεκαθά-
ρισε, «θέλουμε να υπάρχει το 
αποτρεπτικό εμπόδιο, όχι όμως 
εις βάρος της τοπικής οικονο-
μίας και των κτηνοτρόφων και 
παραγωγών της περιοχής. Θα 
πρέπει να υπάρξει συνεργασία 
της κυβέρνησης με την Περι-
φέρεια για το ζήτημα, η κυβέρ-
νηση δεν μπορεί να αποφασί-
ζει χωρίς να την ενδιαφέρουν  
οι ζημιές στις περιουσίες των 
κατοίκων» 

Παίρνοντας τον λόγο, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δη-

μήτρης Πέτροβις παρουσίασε 
την πρόσφατη αλληλογραφία 
μεταξύ Υπουργείου Προστα-
σίας του Πολίτη, Περιφερεια-
κής Ενότητας Έβρου και Αντι-
δημάρχου Φερών για το θέμα. 
Από αυτήν προκύπτει ότι η αρ-
μόδια υπηρεσία της Περιφερει-
ακής Ενότητας τον περασμένο 

Μάρτιο πρότεινε την κατασκευή 
έργου για την ελεγχόμενη εκτό-
νωση υδάτων στην περιοχή της 
λίμνης Ανδρίκου, με δημιουρ-
γία 4 θυροφραγμάτων,  ώστε 
να μειωθεί ο κίνδυνος πιθα-
νής πλημμύρας στην περιοχή 
του τσιμεντοφράγματος Παυλί-
δη. Η πρόταση έγινε αποδεκτή 

από την υπηρεσία του Υπουρ-
γείου, η οποία ενημέρωσε την 
ανάδοχο εταιρεία του φράχτη 
για την υποχρέωση κατασκευ-
ής του συμπληρωματικού τε-
χνητού έργου με τις ανοιγό-
μενες θύρες στην υφιστάμενη 
εργολαβία.  Ο Αντιδήμαρχος 
Φερών με έγγραφό του στις 

22/4 αλλά και στις 21/9 ζήτη-
σε την ακύρωση κατασκευής 
του φράχτη στο συγκεκριμένο 
σημείο , κάνοντας λόγο για ένα 
αίτημα των φορέων της περιο-
χής, ζητώντας αστυνόμευση της 
επίμαχης περιοχής, αντί για το-
ποθέτηση φράχτη.  

Ο περιφερειακός σύμβουλος 
Νίκος Βουλγαρίδης, που κατοι-
κεί στην περιοχή των Φερών, 
κατά την τοποθέτησή του, ση-
μείωσε πως η διάβαση Παυλί-
δη, που έγινε πριν 6-7 χρόνια 
από την περιφέρεια, είναι τερά-
στιας σημασίας για την περιο-
χή, ωστόσο, λόγω του φράχτη, 
από 250 μέτρα που ήταν έχει 
στενέψει κατά πολύ, φτάνοντας 
σήμερα τα 70. Αν κατασκευα-
στούν και οι ανοιγόμενες θύ-
ρες που πρότεινε η υπηρεσία 
της ΠΕ Έβρου, τότε θα υπάρξει 
ακόμη μεγαλύτερη μείωση του 
πλάτους της, με τον κίνδυνο της 
πλημμύρας να θεωρείται δεδο-
μένος.  Όπως είπε ο κ. Βουλγα-
ρίδης, δεν θα πρέπει να ζήσουν 
οι κάτοικοι και οι παραγωγοί 
καταστάσεις του παρελθόντος, 
τότε που διαρκώς άφηναν τα 
σπίτια τους και έχαναν τις πε-
ριουσίες τους. «Δεν πρέπει να 
γίνουν αυτές οι θύρες. Αν για 
70 μέτρα, λέει το  Υπουργείο 
ότι δεν μπορεί να φυλάξει τα 
σύνορα, τότε είναι  ντροπή μας. 
όλοι οι φορείς συμφωνούν ότι 
δεν πρέπει να επεκταθεί ο φρά-
χτης σε εκείνο το σημείο». 

Κλείνοντας, ο Περιφερειάρ-
χης ΑΜΘ Χρήστος Μέτιος, ανα-
φορικά με το αίτημα των κατοί-
κων και φορέων, απάντησε ότι 
«θα το ξαναδούμε». 

Υπό εξέταση το αίτημα για «παράκαμψη» 
του φράχτη στο «Μελισσοκομείο»
ΤΙ ΈΙΠΩΘΗΚΈ ΓΙΑ ΤΟ 
ΘΈΜΑ ΣΤΟ ΠΈΡΙΦΈΡΈΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΘ  

Φορείς, κάτοικοι, αγρότες και κτηνοτρόφοι 
ζητούν αστυνόμευση της συγκεκριμένης 
περιοχής και όχι κατασκευή φράχτη που 
θα προκαλέσει μεγάλες πλημμύρες στην 
περιοχή

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι 
έρευνες των αστυνομικών 
Αρχών για την ταυτοποίη-
ση άγνωστου μέχρι στιγμής 
δράστη, ο οποίος την 25-9-

2021, εξαπάτησε τρεις ιδιο-
κτήτες καταστημάτων στην 
Ορεστιάδα. Αναλυτικότερα, 
άγνωστος δράστης προσποι-
ούμενος τον πελάτη και με 
το πρόσχημα αγοράς προϊ-
όντων, επικοινώνησε τηλε-
φωνικά με τους τρεις ιδιο-
κτήτες καταστημάτων. Κατά 
την επικοινωνία τους, ο δρά-
στης χρησιμοποιώντας διά-
φορα τεχνάσματα και προφά-

σεις, κατάφερε να αποσπάσει 
τα προσωπικά τους τραπε-
ζικά δεδομένα και να απο-
κτήσει με αυτόν τον τρόπο 
πρόσβαση στους τραπεζικούς 
τους λογαριασμούς, από τους 
οποίους στη συνέχεια αφαί-
ρεσε συνολικά το χρηματικό 
ποσό των 7.970 ευρώ. Την 
προανάκριση ενεργεί η Υπο-
διεύθυνση ασφάλειας Ορε-
στιάδας.

Σε εξέλιξη 
βρίσκονται οι 
έρευνες των 
αστυνομικών Αρχών

 Συνελήφθησαν βραδι-
νές ώρες της 29/30-9-2021, 
σε οικισμό της Ροδόπης, από 
αστυνομικούς της Ειδικής Επι-
χειρησιακής Ομάδας Επέμβα-

σης του Τμήματος Συνοριακής 
Φύλαξης Σαπών της Διεύθυν-
σης Αστυνομίας Ροδόπης ένας  
ημεδαπός διακινητής, ο οποί-
ος προωθούσε στο εσωτερι-
κό της χώρας έναν μη νόμιμο 
μετανάστη.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομι-
κοί συνέλαβαν τον δράστη διότι 
τον εντόπισαν να οδηγεί δίκυ-

κλη μοτοσικλέτα και να μετα-
φέρει παράνομα στην ενδοχώ-
ρα έναν μη νόμιμο μετανάστη.

Κατασχέθηκε η μοτοσικλέ-
τα. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί 
στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδι-
κών Ροδόπης, ενώ την προανά-
κριση ενεργεί το Τμήμα Συνορι-
ακής Φύλαξης Σαπών Ροδόπης.

Έγινε κι αυτό: Διακίνηση 
παράνομου μετανάστη 
σε μοτοσικλέτα!
Σύλληψη σε οικισμό 
της Ροδόπης

Ορεστιάδα: Τριπλή απάτη 
εις βάρος επαγγελματιών!
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Τα «φώτα» της καλείται να δώσει 
στους Δήμους της Περιφέρειας Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης η Ελληνική 
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδι-
οίκησης, αναφορικά με την αποτελεσμα-
τικότερη αξιοποίηση των κονδυλίων από 
το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027. Για τον σκο-
πό αυτό, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων 
ΑΜΘ υπέγραψε προγραμματική σύμβαση 
με την ΕΕΤΑ, έναντι ποσού 27.280 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στο προοίμιο της 
σύμβασης που εγκρίθηκε από το ΔΣ της 
ΠΕΔ πρόσφατα, «την τρέχουσα περίο-
δο, βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός 
των νέων αναπτυξιακών προγραμμά-
των της περιόδου 2021-2027, μεταξύ 
των οποίων το ΕΣΠΑ 2021-2027, το 
Πρόγραμμα του «Ταμείου Ανάκαμψης» 
(Nextgeneration EU) 2021–2024) και το 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021–
2027, ενώ, σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη το 
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και το 
Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 
2021–2025. Μέσω των προγραμμά-
των αυτών θα κατευθυνθούν προς τους 
Δήμους σημαντικοί πόροι.

Ιδιαίτερη βαρύτητα, μεταξύ αυτών, 

έχουν για τους Δήμους, οι πόροι που 
προέρχονται από το Στόχο Πολιτικής 5 
του ΕΣΠΑ 2021-2027, «Μια Ευρώπη πιο 
κοντά στους πολίτες της, μέσω της προ-
ώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμέ-
νης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών 
και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέ-
σω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλι-
ών», ο οποίος αφορά τον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή χωρικών στρατηγικών για 
την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων 
που εντοπίζονται σε συγκεκριμένες εδα-
φικές περιοχές.

Χωρικές στρατηγικές θα υλοποιη-
θούν στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ και κατά την 
επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-
2027. Κατά συνέπεια το αιτούμενο είναι 
η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των χρη-
ματοδοτικών πόρων και τα βέλτιστα δυ-
νατά αποτελέσματα από την εφαρμογή.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω η ΠΕΔ 
ΑΜ-Θ, με την επιστημονική και τεχνική 
υποστήριξη της ΕΕΤΑΑ, επιδιώκει την συ-
στηματική ενημέρωση- υποστήριξη των 
Δήμων στην αξιοποίηση των χρηματο-
δοτικών προγραμμάτων καθώς και την 
υποστήριξη τους στο σχεδιασμό και την 

εφαρμογή των χωρικών στρατηγικών και 
την βελτιστοποίηση των χρηματοδοτικών 
πόρων που θα διατεθούν».

 
Το αντικείμενο προγραμματικής 
σύμβασης 

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμ-
βασης αποτελεί η συνεργασία των συμ-
βαλλομένων μερών ώστε με την παροχή 
των υπηρεσιών και ενεργειών του κα-
θενός να υποστηριχθούν οι Δήμοι της 
Περιφέρειας στην αποτελεσματικότερη 
αξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ 
καθώς και των πόρων που προβλέπει ο 
Στόχος Πολιτικής 5 για τις ολοκληρωμέ-
νες χωρικές παρεμβάσεις και την αστική 
ανάπτυξη.

Το αντικείμενο της Προγραμματικής 
Σύμβασης εξειδικεύεται στις ακόλουθες 
ενέργειες:

Α. Ενέργειες ενημέρωσης, κατάρτισης 
και επικοινωνίας σε θέματα της Προγραμ-

ματικής Περιόδου (ΠΠ) 2021-2027, που 
περιλαμβάνουν: 

1. Λειτουργία ηλεκτρονικής σελίδας 
στην ιστοσελίδα της ΠΕΔ με στόχο τη 
συστηματική ενημέρωση – πληροφό-
ρηση των Δήμων και των φορέων τους.

2. Διοργάνωση ενημερωτικής ημερί-
δας για αιρετά στελέχη και εκπροσώπους 
φορέων της ΤΑ, σχετικά με την πορεία 
του ΕΣΠΑ και των λοιπών αναπτυξια-
κών προγραμμάτων της περιόδου 2021-
2027.

3. Διοργάνωση ενημερωτικών ημερί-
δων για αιρετούς και στελέχη των Δή-
μων και των φορέων τους σχετικά με 
την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και των λοι-
πών αναπτυξιακών προγραμμάτων της 
περιόδου 2021-2027

Β. Ενέργειες καταγραφής στοιχείων 
και δεδομένων για την τεκμηρίωση των 
προτάσεων έργων / δράσεων της Τ.Α. 
για χρηματοδότηση από τα προγράμ-

ματα της ΠΠ 2021-2027 1. Καταγραφή 
έργων και δράσεων των Δήμων και των 
ΝΠ τους, υποψηφίων για χρηματοδότη-
ση από τα προγράμματα της νέας ΠΠ, σε 
ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που έχει 
αναπτύξει η ΕΕΤΑΑ.

2. Υποστήριξη χρηστών στη λειτουρ-
γία της ηλεκτρονικής εφαρμογής – βά-
σης δεδομένων.

3. Έκδοση αναφορών, κατά περίπτω-
ση.

Γ. Ενέργειες αποτίμησης των χωρι-
κών στρατηγικών της ΠΠ 2014-2020 
και υποστήριξης της ΤΑ για τη διαμόρ-
φωση νέων

1. Αποτύπωση και εκτίμηση της πορεί-
ας των υφισταμένων χωρικών στρατη-
γικών (ΟΧΕ, ΟΧΕ/ΒΑΑ) που βρίσκονται 
σε στάδιο υλοποίησης και χρηματοδο-
τούνται από το ΠΕΠ ΑΜ-Θ. Θα αποτυ-
πωθεί και εκτιμηθεί επίσης η συμμετοχή 
των Δήμων και των φορέων τους (έργα 
των οποίων είναι κύριοι ή και φορείς δια-
χείρισης) στα ΤΑΠΤΟΚ του ΕΠ Θάλασσας 
και Αλιείας και του ΠΑΑ.

2. Προτυποποίηση περιεχομένων για 
την κατ’ αρχή συνοπτική τεκμηρίωση των 
προτάσεων των Δήμων σχετικά με το 
σχεδιασμό χωρικών στρατηγικών (νέ-
ων ή συνεχιζόμενων / αναθεωρητέων).

3. Υποστήριξη ενδιαφερομένων Δή-
μων στη σύνταξη χωρικών στρατηγι-
κών (παροχή γενικών κατευθύνσεων) 
στο πλαίσιο του νέου Περιφερειακού 
Προγράμματος.

Η  σύμβαση διαρκεί για δώδεκα μή-
νες, από την υπογραφή της.  
Κ.Η. 

Τα «φώτα» της για το νέο ΈΣΠΑ θα 
δώσει η ΈΈΤΑ στους Δήμους της ΑΜΘ
ΜΈ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΈΡΗ 
ΠΡΟΈΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΈΓΑΛΥΤΈΡΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΈΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ                                 

Οι δύο πλευρές προχωρούν στην υπογραφή 
προγραμματικής σύμβασης  

ειδήσειςσύντομες ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΚΑΒΑΛΑ

ΔΡΑΜΑ

Στα επίπεδα του περσινού, 
εφιαλτικού Νοεμβρίου 
προσεγγίζει ο καθημερινός 
αριθμός των κρουσμάτων 
στη Δράμα. Στο νομό έχει 
εμβολιαστεί μόλις το 43% 
των κατοίκων, με τους ειδι-
κούς να απευθύνουν έκκλη-
ση προς όλους τους πολίτες 
να εμβολιαστούν το συντο-
μότερο δυνατό

Λουκέτο σε δύο παιδικούς 
σταθμούς του Δήμου Κα-
βάλας, μετά από επιβε-
βαίωση δύο κρουσμάτων 
κορωνοϊού.  Σύμφωνα με 
την ανακοίνωση, οι Βρεφο-
νηπιακοί Σταθμοί 2ος και 
6ος, επί της οδού Εκάβης, 
θα παραμείνουν κλειστοί 
έως και τις 11 Οκτωβρί-
ου 2021. 

Πρόπερσι δεν υπήρξε η ανα-
μενόμενη συμμετοχή επαγγελ-
ματιών, ενώ πέρσι δεν προ-
χώρησε λόγω κορωνοϊού. 
Ωστόσο, φέτος ο Δήμος Κο-
μοτηνής είναι αποφασισμένος 
να λειτουργήσει την χριστου-
γεννιάτικη αγορά στο πάρκο 
Αγίας Παρασκευής, για να δώ-
σει εορταστικό κλίμα 

στην ΑΜΘ

Συνεχίζονται τα τεστ κο-
ρωνοϊού σε διάφορα ση-
μεία του δήμου Σουφλίου. 
Σήμερα από τις 9:30-13:30 
κλιμάκιο του ΕΟΔΥ   θα 
βρίσκεται στην κοινότητα 
Πρωτοκκλησίου, και αύριο, 
τις ίδιες ώρες,   στο Κέντρο 
Υγείας Σουφλίου και στο 
δημοτικό σχολείο Μεγάλου 
Δερείου.

ΞΑΝΘΗ
900.000 ευρώ για εργασίες οδο-
φωτισμού ενέκρινε το Περιφερεια-
κό Συμβούλιο για την Περιφερειακή 
Ενότητα Ξάνθης. Σύμφωνα με τον 
Περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο, θα 
υπάρξει πρόβλεψη και για τις άλλες 
Π.Ε. κάτι που αποτέλεσε αίτημα και 
του επικεφαλής της “Περιφερειακής 
Σύνθεσης”, Χριστόδουλου Τοψίδη.  

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

347 rapid test διε-
νήργησε την Τετάρτη 
ο ΕΟΔΥ στον Έβρο. 
Στην Αλεξανδρούπο-

λη βρέθηκαν 4 θετικά 
κρούσματα, ενώ στην 
Ορεστιάδα ένα θετικό, 
σε κοριτσάκι 7 ετών. 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
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Με αφορμή τις ροές μεταναστών 
στο Νομό Έβρου που όλο και πληθαί-
νουν από την γειτονική Τουρκία, η  ευ-
ρωβουλευτής της ΝΔ Άννα Μισέλ Αση-
μακοπούλου ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη 
κινείται γρήγορα και συντονισμένα στο 
θέμα αυτό, ώστε να υπάρξει κοινή αντι-
μετώπιση στα εξωτερικά σύνορα της 
ΕΕ μέσα στην οποία συγκαταλέγεται 
και η Ελλάδα.

Όπως αναφέρει, χρειάζεται ενίσχυ-
ση στα σύνορα με Ευρωπαϊκές δυνά-
μεις και ένα πρώτο βήμα αποτελεί η 
υλοποίηση υπό την γαλλική Προεδρία 
ενός ακόμη συνοριακού Ευρωστρατού 
το επόμενο εξάμηνο.

Σύμφωνα με την ertnews.gr, το θέ-
μα πλέον έχει ανέβει ψηλά στην ατζέ-
ντα και όπως πιστεύει η ίδια θα είναι 
προάγγελος αυτής της κοινής στρατη-
γικής αυτονομίας η της προσπάθειας 
δημιουργίας ενός Ευρωστρατού.

«Πληροφορίες και λεπτομερή στοι-
χεία, για τους παράνομους αεροψεκα-
σμούς των τουρκικών αεροσκαφών 
στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στον Νο-

μό Έβρου.»
  «Η ΕΕ δεν διαθέτει λεπτομερή στοι-

χεία και θα πρέπει να ζητήσει περισσό-
τερες πληροφορίες, σχετικά με το θέμα 
αυτό, από τις τουρκικές αρχές.». Αυτό 
απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην 
ερώτηση που κατέθεσε η Αντιπρόεδρος 
της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρω-
βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και 
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα 
Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, με αφορ-
μή τους παράνομους αεροψεκασμούς 
των τουρκικών αεροσκαφών, στις καλ-
λιεργήσιμες εκτάσεις στον Νομό Έβρου.

Η κα Ασημακοπούλου στην ερώτη-
σή της, είχε τονίσει την ανάγκη διερεύ-
νησης των περιστατικών παράνομων 
αεροψεκασμών από τουρκικά ψεκα-
στικά αεροσκάφη, σε καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις που βρίσκονται στην τουρκική 
πλευρά του ποταμού Έβρου, με  φυτο-
φάρμακα απαγορευμένα στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, τα οποία, λόγω εγγύτη-
τας, καταλήγουν, σε μεγάλο ποσοστό, 
σε καλλιέργειες στην ελληνική πλευρά.

 Επίσης, είχε τονίσει τον πιθανό κίν-

δυνο που διατρέχουν τα αγροτικά προ-
ϊόντα, που καλλιεργούνται στην ελλη-
νική πλευρά, «να αξιολογούνται, ως 
μη αποδεκτά προς εξαγωγή, από τις 
τελωνειακές αρχές στις χώρες υποδο-
χής, με ανάλογες δυσμενείς επιπτώσεις 
για το εμπόριο».

 Αναφορικά με το δεύτερο σκέλος 
της ερώτησης της Ευρωβουλευτή, σχε-
τικά με την απαγόρευση παράνομων 
αεροψεκασμών και αν η διενέργειά 
τους μπορεί να επηρεάσει  τη συζήτηση 
για τον εκσυγχρονισμό της Τελωνεια-
κής Ένωσης ΕΕ – Τουρκίας, η  απάντη-
ση της Επιτροπής είναι ότι «μια πιθανή 
επέκταση της Τελωνειακής Ένωσης σε 
νέους τομείς, θα απαιτούσε από την 
Τουρκία να εναρμονίσει τη νομοθεσία 

της με το κεκτημένο της ΕΕ, σε αυτούς 
τους τομείς.».

Κατόπιν της απάντησης που έλαβε 
η κα Ασημακοπούλου, προτίθεται να  
επανέλθει στο θέμα, αναμένοντας από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα λεπτομε-
ρή στοιχεία και τις πληροφορίες από 
τις τουρκικές αρχές.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο 
της απάντησης:

Απάντηση της κ. Κυριακίδου, εξ 
ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(14.9.2021)

1. Η ΕΕ δεν διαθέτει λεπτομερή 
στοιχεία για τα πρόσφατα περιστατι-
κά που αναφέρει το αξιότιμο μέλος του 
Κοινοβουλίου και θα πρέπει να ζητήσει 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
το θέμα αυτό από τις τουρκικές αρχές. 
Η ΕΕ δεν έχει την εξουσία να εμποδί-
σει τον αεροψεκασμό φυτοφαρμάκων 
στο τουρκικό έδαφος. Ωστόσο, η χρή-
ση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
από την Τουρκία και οι συνέπειές της, 
όσον αφορά τις εξαγωγές τροφίμων 
στην ΕΕ, συζητούνται τακτικά με τις 
τουρκικές αρχές. Τα οπωροκηπευτικά 
που εισάγονται από την Τουρκία πρέ-
πει να πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ 
για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων που 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
396/2005. Το επίπεδο συμμόρφωσης 
με τις απαιτήσεις της ΕΕ που περιέχο-
νται στον εν λόγω κανονισμό, παρα-
κολουθείται κατά τους ελέγχους των 
εισαγωγών από τις αρχές των κρατών 
μελών της ΕΕ. Επιπλέον, η ΕΕ επαλη-
θεύει την αποτελεσματική εφαρμογή 
του προαναφερόμενου κανονισμού, 
καθώς και της οδηγίας 2002/63/ΕΚ της 
Επιτροπής, κατά τη διενέργεια ελέγ-
χων στη χώρα καταγωγής. Τα απο-
τελέσματα των εν λόγω ελέγχων πα-
ρακολουθούνται στενά, προκειμένου 
να αντιμετωπίζονται οι ελλείψεις που 
εντοπίζονται και να παρέχεται βοήθεια 
στην Τουρκία, για να βελτιώσει το συ-
νολικό σύστημα επίσημων ελέγχων της.

2. Η Τελωνειακή Ένωση ΕΕ – Τουρ-
κίας καλύπτει τα βιομηχανικά προϊόντα 
και τα μεταποιημένα γεωργικά προϊό-
ντα, ενώ το εμπόριο γεωργικών προϊ-
όντων καλύπτεται από χωριστή διμερή 
συμφωνία. Μια πιθανή επέκταση της 
Τελωνειακής Ένωσης σε νέους τομείς, 
θα απαιτούσε από την Τουρκία να εναρ-
μονίσει τη νομοθεσία της με το κεκτη-
μένο της ΕΕ, σε αυτούς τους τομείς.

«Δημιουργία ευρωστρατού για 
την αντιμετώπιση των ροών 
μεταναστών και στον Έβρο»
Η  ΈΥΡΩΒΟΥΛΈΥΤΗΣ ΤΗΣ ΝΔ 
ΑΝΝΑ ΜΙΣΈΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΈ ΟΤΙ Η ΈΥΡΩΠΗ ΚΙΝΈΙΤΑΙ 
ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΈΝΑ ΣΤΟ 
ΘΈΜΑ ΑΥΤΟ
                               
Ώστε να υπάρξει κοινή αντιμετώπιση στα εξωτερικά 
σύνορα της ΕΕ μέσα στην οποία συγκαταλέγεται 
και η Ελλάδα, σημειώνει   

Η Women Act επεκτείνει το δίκτυό της 
στην βόρεια Ελλάδα εγκαινιάζοντας το νέο 
hub της στην Αλεξανδρούπολη στις αρχές 
Οκτωβρίου. Η παρουσία της οργάνωσης στο 
Νομό Έβρου στοχεύει στη δημιουργία ενός 
κόμβου που θα προάγει τις αρχές της έμφυ-
λης ισότητας και θα υποστηρίζει τις γυναίκες 
της περιοχής να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης 
και ηγεσίας στην δημόσια σφαίρα.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν σήμε-
ρα Παρασκευή 1 Οκτωβρίου στο Εθνολογι-
κό Μουσείο Θράκης σε συνδιοργάνωση με 
το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Κεντρική ομιλή-
τρια της οργάνωσης θα είναι η Υφυπουργός 
Τουρισμού κα Σοφία Ζαχαράκη, ενώ θα μι-
λήσουν, επίσης, η Γενική Πρόξενος των ΗΠΑ, 
κα Elizabeth K. Lee, η διευθύντρια του Marie 
Claire κα Γαλάτεια Λασκαράκη και ο Δήμαρ-
χος Αλεξανδρούπολης κ. Γιάννης Ζαμπούκης. 
Την εκδήλωση θα προλογίσει η συνιδρύτρια 

της οργάνωσης κα Μαίη Ζαννή.
Το Σάββατο 2 Οκτωβρίου, η Women Act 

θα πραγματοποιήσει, στο Grecotel, μονοήμερη 
Ακαδημία Ηγεσίας για γυναίκες επαγγελμα-
τίες από διαφορετικούς κλάδους, με συντο-
νίστρια την συνιδρύτρια της οργάνωσης κα 
Μαρία Γιαννιού

Με σημαντικούς ομιλητές, με 
αφορμή την επέκταση του 
δικτύου της την περιοχή 

Τον οικονομικό σύμβουλο 
της αμερικανικής πρεσβείας 
στην Αθήνα  Κ. Erik Holmgren 
και τον Ειδικό Οικονομολό-
γο της Πρεσβείας κ. Κωνστα-
ντίνο Κωνσταντόπουλο, υπο-
δέχθηκαν ο πρόεδρος και ο 
διευθύνων σύμβουλος του 
Οργανισμού Λιμένος, στην 
Αλεξανδρούπολη.

Στα γραφεία του ΟΛΑ έγινε 
μία εποικοδομητική  συζήτηση 
για τις αμερικανικές επενδύ-
σεις και δραστηριότητες στην 
Αλεξανδρούπολη.

Τα στελέχη της Αμερικανι-
κής Πρεσβείας, συναντήθηκαν 
αργότερα και με τον δήμαρ-
χο Αλεξανδρούπολης Γιάννη 
Ζαμπούκη στο γραφείο του. « 
Επίκεντρο της συζήτησης απο-
τέλεσαν τα συγκριτικά πλεονε-

κτήματα της περιοχής μας που 
την αναδεικνύουν σε ενεργει-

ακό και εμπορευματικό κόμβο, 
καθιστώντας την ταυτόχρο-
να πόλο έλξης για επενδυτικά 
σχήματα» σημειλωνει η ανακο-
όινωση του Δήμου. 

Διερευνούν και συζητούν 
για Αμερικανικές 
επενδύσεις 
Συναντήσεις στελεχών της αμερικανικής 
πρεσβείας  σε ΟΛΑ και Δήμο Αλεξ/πολης 

Έκδήλωση της οργάνωσης 
Women Act σήμερα στην 
Αλεξανδρούπολη

H διευθύντρια του "Marie 
Claire" Γαλάτεια Λασκαράκη 



Η ΓΝΩΜΗ
1  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Με την έναρξη της ακαδημαϊκής 
χρονιάς θα ξεκινήσουν και οι τακτικοί 
έλεγχοι τήρησης των μέτρων προστα-
σίας και πρόληψης της διασποράς του 
κορονοϊού στο ΔΠΘ, σύμφωνα με την 
Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων 
κ. Ζωή Γαβριηλίδου, με την επιχορή-
γηση από το υπουργείο για την πρό-
σληψη προσωπικού για αυτό το λόγο 
να έχει φτάσει ήδη στο Πανεπιστήμιο. 

Την ίδια ώρα υπάρχει αισιοδοξία 
για την δια ζώσης λειτουργία του Πα-
νεπιστημίου παρά τις δύσκολες συν-
θήκες, μιας και τα ποσοστά εμβολι-
ασμού τόσο των φοιτητών, όσο και 
των στελεχών του πανεπιστημίου εί-
ναι υψηλά. Παρόλα αυτά αναμένεται 
και η δημιουργία των εμβολιαστικών 
κέντρων, ώστε να εμβολιαστούν όσο 
το δυνατόν περισσότεροι. 

Προχωρούν οι διαδικασίες για 
τους ελέγχους 

Όπως σημείωσε η κ. Γαβριηλίδου, 
την Παρασκευή έφτασαν 172 χιλιά-

δες ευρώ για την πρόσληψη έκτακτου 
προσωπικού στο ΔΠΘ. Ήδη έχουν έρ-
θει σε επαφή με άλλα πανεπιστήμια, 
ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασί-
ες όπως πρέπει ώστε να μπουν στον 
προϋπολογισμό του πανεπιστημίου, 
να γίνουν οι συμβάσεις, και να εί-
ναι έτοιμοι μέχρι τις 5 Οκτωβρίου να 
στείλουν προσωπικό στα τμήματα που 
λειτουργούν στις τέσσερις πόλεις της 
Θράκης για να γίνεται ο έλεγχος. Ως 
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων 
έχει ήδη ζητήσει τα ωρολόγια προ-
γράμματα για να γίνεται με αποτελε-
σματικότερο τρόπο ο έλεγχος, με το 
Πανεπιστήμιο να κάνει προσπάθεια 
να γίνεται αυτός με όσο το δυνατόν 
πιο οικονομικά. Για παράδειγμα στην 
Νομική, η είσοδος στο κτίριο θα γί-
νεται μόνο από δύο θύρες, ώστε να 
μπορούν να ελέγχονται οι εισερχό-
μενοι από τα συνεργεία. «Θα προ-
σπαθήσουμε με έξυπνο τρόπο να γί-
νονται οι έλεγχοι, και ελπίζουμε πως 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά μας, 

να ξεκινήσουμε κανονικά την Τρίτη 5 
Οκτωβρίου» σημείωσε. 

Βέβαια κάποια τμήματα ήδη έχουν 
αναβάλλει την έναρξη μαθημάτων 
τους για τις 11 Οκτωβρίου, ώστε να 
προετοιμαστούν καλύτερα, κάτι που 
θα δώσει και περισσότερο χρόνο για 
την προσαρμογή τους. 

Σε καλό επίπεδο ο εμβολιασμός 
στο ΔΠΘ 

Την αισιοδοξία για την πορεία της 
φετινής χρονιάς ενισχύει και το γεγο-
νός ότι ο εμβολιασμός στους φοιτητές 
τους είναι αρκετά υψηλός. Σύμφωνα 
με τα τελευταία στοιχεία του Υπουρ-
γείου, το ποσοστό ξεπερνά το 72%, 
και περιμένουν να έχει αυξηθεί την 
τελευταία εβδομάδα, μιας και πλέον 
φαίνεται πως πηγαίνουμε σε δια ζώ-
σης διδασκαλία. Μάλιστα σύμφωνα 
με στοιχεία που έχει δώσει ο Υφυ-
πουργός Παιδείας κ. Α. Συρίγος, το 
ποσοστό ενεργών φοιτητών που έχει 
εμβολιαστεί, είναι ακόμα μεγαλύτερο, 
με τους φοιτητές του ν+2 να πλησιά-
ζουν ποσοστό εμβολιασμού στο 80%. 
Ο εμβολιασμός στους καθηγητές του 
Πανεπιστημίου έχει φτάσει στο 90%, 
με κάποια τμήματα, όπως η Ιατρική, 
να πλησιάζουν το 100%. Όσο για τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα, ήδη έχει 
ζητηθεί από τα τμήματα να οριστεί ο 
υπεύθυνος διαχείρισης κρουσμάτων, 
ενώ η επιτροπή εμπειρογνωμόνων 
του Πανεπιστημίου, που είναι οι καθ’ 
ύλην αρμόδιοι θα καθορίσει ακριβώς 

το πρωτόκολλο που θα ακολουθηθεί 
με βάση την ΚΥΑ του Υπουργείου. Τέ-
λος ενώ έχει αποφασιστεί η λειτουρ-
γία εμβολιαστικών κέντρων, ένα εκ 
των οποίων θα λειτουργήσει στην 
Παλιά Νομική, δεν έχει ξεκαθαριστεί 
πότε θα ξεκινήσει η λειτουργία τους, 

με την κ. Γαβριηλίδου να εκφράζει 
την ελπίδα πως θα λειτουργήσουν, 
παρά τα υψηλά ποσοστά εμβολια-
σμού, ώστε να πεισθούν ακόμα πε-
ρισσότεροι φοιτητές τους να κάνουν 
το εμβόλιο.

paratiritis-news.gr

8  ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

Υγειονομικοί έλεγχοι από 
την πρώτη μέρα στο ΔΠΘ
«ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΈ  ΟΙ ΈΛΈΓΧΟΙ 
ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΈ ΈΞΥΠΝΟ ΤΡΟΠΟ» 
ΛΈΈΙ Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΖΩΗ 
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ          

Σε υψηλά επίπεδα οι εμβολιασμοί φοιτητών και 
καθηγητών στο ΔΠΘ 

Η ολοκλήρωση της εγγραφής των 
πρωτοετών φοιτητών και η αποστολή 
των απαραιτήτων δικαιολογητικών 
για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 
θα ολοκληρωθούν ηλεκτρονικά μέσα 
από τη διεύθυνση:

https://register.duth.gr
Η είσοδος στη συγκεκριμένη υπη-

ρεσία θα γίνεται με την εισαγωγή 
προσωρινού λογαριασμού. Ο λογα-
ριασμός αυτός έχει ως όνομα χρήστη 
τον αριθμό υποψηφίου στο ΥΠΑΙΘ 
(κωδικός εξετάσεων), τον οποίο ο 
φοιτητής ήδη, γνωρίζει και έναν κω-
δικό πρόσβασης. Για λόγους ασφα-
λείας, στο προσωπικό τηλέφωνο του 
καθενός φοιτητή θα αποσταλεί με 

SMS μόνο ο κωδικός πρόσβασης. Ο 
φοιτητής μέσα από αυτή τη σελίδα 
καλείται να επικαιροποιήσει συγκε-
κριμένα προσωπικά στοιχεία του και 
να αποστείλει ηλεκτρονικά τα παρα-
κάτω έγγραφα:

Την ηλεκτρονική αίτηση εγγρα-
φής (ανυπόγραφο αρχείο pdf από την 
εφαρμογή του Υπουργείου)

1. Αντίγραφο της αστυνομικής 
ταυτότητας ή του διαβατηρίου (σα-
ρωμένη φωτοτυπία)

2. Αποδεικτικό ή βεβαίωση ΑΜΚΑ
3. Πιστοποιητικό γέννησης   
4. Μία φωτογραφία
  Μετά το πέρας των ελέγχων 

της ορθότητας των στοιχείων από 
τις γραμματείες, θα αποσταλεί στον 
κάθε φοιτητή δεύτερο  SMS που θα 
περιέχει τα στοιχεία του ιδρυματι-
κού του λογαριασμού και θα μπορεί 
εφεξής να χρησιμοποιεί για όλες τις 
υπηρεσίες.

Και αυτή τη φορά, για λόγους 
ασφαλείας, στο προσωπικό τηλέφω-
νο του κάθε φοιτητή θα αποσταλεί με 
SMS μόνο το όνομα χρήστη. Σαν κω-
δικός πρόσβασης θα ισχύει ο κωδικός 
που είχε αποσταλεί στο πρώτο SMS. 

Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλή-
ρωση των στοιχείων και την αποστο-
λή των απαραιτήτων δικαιολογητι-
κών υπάρχουν στη σελίδα https://
welcome.duth.gr. Από την ίδια σελί-
δα, οι φοιτητές μπορούν να αντλή-
σουν χρήσιμες αρχικές πληροφορίες 
για το Πανεπιστήμιο, το τμήμα που 
φοιτούν και τις υπηρεσίες που προ-
σφέρονται. Επίσης, στην ίδια σελί-
δα υπάρχουν οδηγοί για τις συνη-
θέστερες διαδικασίες που πρέπει να 
γνωρίζουν.

Η Αντιπρύτανης  Ακαδημαϊκών Υποθέ-
σεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου

Ανακοίνωση για τους πρωτοετείς φοιτητές 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Τι πρέπει να γνωρίζετε 
για την ηλεκτρονική 
εγγραφή  

www.gnomionline.grwww.gnomionline.gr
Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 
Θεμάτων κ. Ζωή Γαβριηλίδου
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Του Γιώργου 
Παναζίδη   

Τι κι αν φθινοπώριασε; 
Εμείς όσο ακόμα μπορού-
με ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΞΩ κι αντα-
μώνουμε ξανά στον Θερινό 
Κινηματογράφο Φλοίσβο το 
Σάββατο 2 Οκτωβρίου για 
μια ξεχωριστή προβολή. 

Το AXD Short Film 
Festival γιορτάζει και διορ-
γανώνει βραδιά ταινιών μι-
κρού μήκους με ώρα έναρξης 
στις 20:30. 

«Ελάτε να θαυμάσουμε 
μοναδικές μικρού μήκους ται-
νίες απ' όλο τον κόσμο με τη 
συνοδεία ενός απολαυστικού 
ποτού. Φόρεστε τις ζακέτες 
σας κι ελάτε να ταξιδέψου-
με μαζί σε κόσμους συναρ-
παστικούς! Γέλιο, μυστήριο, 
ρομάντζο και σασπένς κάτω 
απ' τον έναστρο ουρανό….» 
είναι το μήνυμα των διοργα-
νωτών που μας απευθύνουν 
σχετικό κάλεσμα.

Η ΓΝΩΜΗ συνομίλησε 
με την Δήμητρα Μαργαρι-
τίδου, Καλλιτεχνική διευθύ-
ντρια του AXD Short Film 
Festival για αυτήν την Φθι-
νοπωρινή κινηματογραφική 
έκπληξη, μας έκανε έναν μι-
κρό απολογισμό του 2ου φε-
στιβάλ που προηγήθηκε το 
καλοκαίρι, ενώ μας αποκάλυ-
ψε τα μελλοντικά σχέδια της 

φιλόδοξης ομάδας νέων της 
περιοχής μας που αγαπούν 
τον κινηματογράφο   

- Ο θεσμός του ΑXD Short 
Film Festival μας επιφυ-
λάσσει μια έκπληξη για το 
Σάββατο στο Θερινό Κι-
νηματογράφο Φλοίσβο. 
Όσοι ανταποκριθούν στο 
κάλεσμά σας τι να ανα-
μένουν;

Γέλιο, μυστήριο, ρομάντζο 
και σασπένς κάτω απ' τον 
έναστρο ουρανό πλάι στο κύ-
μα σε μια προβολή με μονα-
δικές ταινίες μικρού μήκους 
απ’ όλο τον κόσμο! Παρά τα 
σημεία των καιρών να μεί-
νουμε μακριά ο ένας απ΄τον 
άλλο, ανταμώνουμε ξανά για 
να ζήσουμε νέες πραγματικό-
τητες με όχημα τον κινημα-
τογράφο. 

- Πώς πήρατε αυτήν την 
απόφαση και μάλιστα σε 
μια περίοδο που δεν … συ-
νηθίζεται ανοιχτή προβο-
λή στην Φθινοπωρινή μας 
πόλη;

Σαν πέρσι τέτοια μέρα τον 
Οκτώβριο πραγματοποιή-
θηκε το πρώτο AXD Short 
Film Festival. Έχουμε γενέ-
θλια λοιπόν και θα θέλαμε 
να γιορτάσουμε παρέα με τον 
κόσμο. Οι προβολές θα γί-
νουν στον γνώριμο <<Φλοί-

σβο>>, αφενός συμβολικά 
γιατί είναι ο χώρος της δι-
εξαγωγής του ετήσιου φε-
στιβάλ και αφετέρου επειδή 
προτιμάμε κάποιον εξωτερι-
κό χώρο για να μην αποκλει-
στεί σε κανέναν η πρόσβαση 
στον κινηματογράφο λόγω 
των τωρινών μέτρων. 

- Η δεύτερη διοργάνωση 
το φετινό καλοκαίρι άφη-
σε χαμόγελα και υποσχέ-
σεις. Τα σχέδια για το 3ο 
Φεστιβάλ έχουν ξεκινήσει;

Ναι, βέβαια. Ήδη λίγο μετά 
το τέλος του δεύτερου φε-
στιβάλ έχουμε ξεκινήσει την 
προετοιμασία για το τρίτο. 
Συλλέγουμε τις νέες ταινίες 

και σχεδιάζουμε σιγά σιγά τις 
δράσεις και την καλλιτεχνι-
κή κατεύθυνση του επόμενου 
φεστιβάλ. Είμαστε μια ομάδα 
νέων απ’ την πόλη που αγα-
πάμε τον κινηματογράφο κι 
αυτό που κάνουμε, οπότε η 
ενασχόληση με το φεστιβάλ 
είναι μια συνεχής διαδικα-
σία που γεμίζει κι εμάς τους 
ίδιους. 

- Αυτό που ξεχώρισε στην 
προσπάθειά σας είναι το 
γεγονός ότι πέρα από το 
καθαρά κινηματογραφικό 
κομμάτι, πραγματοποιή-

θηκαν και εξαιρετικές πα-
ράλληλες δράσεις και εκ-
δηλώσεις. Αλήθεια, ήταν η 
ανταπόκριση του κόσμου 
αυτή που περιμένατε; Σας 
δικαίωσε το αποτέλεσμα;

Ευχαριστούμε για τα κα-
λά σας λόγια. Οι προβολές 
μας ήταν γεμάτες με κόσμο 
κι αυτό μας δίνει κουράγιο 
να συνεχίσουμε αυτό που κά-
νουμε.  Επιπλέον, προσπαθή-
σαμε να εντάξουμε διάφορες 
παράλληλες δράσεις με στό-
χο να αποτελέσει το φεστι-
βάλ έναυσμα σε νέα άτομα 
να ασχοληθούν με τον κινη-

ματογράφο και να γνωρίσουν 
τα παρασκήνια του να φτιά-
χνεις μία ταινία. Έστω κι ένας 
να μπόρεσε να εμπνευστεί 
εμείς είμαστε χαρούμενοι!

- Τι εκλάβατε από τον κό-
σμο που βρέθηκε στις δρά-
σεις του ΑXD Short Film 
Festival και ποιο το δικό 
σας μήνυμα σε όσους σας 
στήριξαν;

Καταλάβαμε πως υπάρχει 
κόσμος στην Αλεξανδρούπο-
λη με ευαισθησία στην έβδο-
μη τέχνη και τις τέχνες γε-
νικότερα, γνωρίσαμε μέσω 
του φεστιβάλ εξαιρετικούς 
ανθρώπους που αγκάλιασαν 
την προσπάθεια μας και τους 
ευχαριστούμε θερμά. 

 Ειδικότερα θα θέλαμε 
να ευχαριστήσουμε γα την 
έμπρακτη στήριξή τους τον 
Δήμο Αλεξανδρούπολης, την 
Κινηματογραφική Λέσχη, το 
COFFE LAB, το Αρχονταρίκι, 
το ΤΑΚ ΤΑΚ, το Ηλιοφώς, το 
ΤIERRA, τον ΤΕΝΤΖΕΡΗ, τον  
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ, το κέντρο 
αισθητικής ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗ-
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, το REMAX CITY, 
τοn ΠΕΤΡΟ, την επιχείρη-
ση ΘΥΜΙΑΝΙΔΗ, το ALTER 
EGO, το E-VROS.GR και φυ-
σικά την ΓΝΩΜΗ.
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«Υπάρχει κόσμος στην Αλεξανδρούπολη 
με ευαισθησία στην 7η τέχνη»
ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΜΈ ΤΗΝ 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΟΥ, 
ΚΑΛΛΙΤΈΧΝΙΚΗ 
ΔΙΈΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ AXD 
SHORT FILM FESTIVAL   

Το Φεστιβάλ έχει γενέθλια και διοργανώνει 
βραδιά ταινιών μικρού μήκους το Σάββατο 
2 Οκτωβρίου με ώρα έναρξης στις 20:30 
ραντεβού στον Θερινό Κινηματογράφο 
Φλοίσβο!

Παρά τα σημεία 
των καιρών, 
ανταμώνουμε 
ξανά για να 
ζήσουμε νέες 
πραγματικότητες 
με όχημα τον 
κινηματογράφο

Η ενασχόληση 
με το φεστιβάλ 
είναι μια 
συνεχής 
διαδικασία που 
γεμίζει κι εμάς 
τους ίδιους

Το AXD Short Film 
Festival, το πρώτο Δι-
εθνές Φεστιβάλ Κινη-
ματογράφου της Θρά-
κης έχει επέτειο και μας 
προσκαλεί όλους σε μια 
ανεπανάληπτη δροσερή 
κινηματογραφική γιορτή!
Ώρα έναρξης: 20:30
Είσοδος: 3€
Για την είσοδο στο θερι-
νό σινεμά ΔΕΝ χρειάζε-
ται πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού ούτε αρνητικό 
τεστ. Θα τηρηθούν όλα 
τα μέτρα προστασίας για 
τον Covid19

Info
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Ο 
ανασχηματισμός μιας κυβέρ-
νησης γίνεται για πολλούς λό-
γους, κυρίως:

1. Να δώσει τη δυνατότητα 
να απομακρυνθούν οι υπουρ-
γοί  που δεν μπορούν άλλο να 

σηκώσουν το βάρος της πολιτικής που σήμερα 
ακολουθείται και

2. Να δώσει ο ανασχηματισμός την εικόνα 
της ανανέωσης στους πολίτες.

Η αλήθεια είναι πως ένας ανασχηματισμός 
γίνεται όταν διαπιστώνονται προβλήματα 

στη λειτουργία της κυβέρνησης και γίνεται 
για να υπάρχει καλύτερη απόδοσής της.

 Μια αλλαγή του κυβερνητικού σχήμα-
τος, ακόμη κι’ αν συντελεί εκ βάθρων, δεν 
αναμένεται να συσπειρώσει αποφασιστι-
κά τους απογοητευμένους οπαδούς της.

        ***
 Όπως έχουμε καταντήσει με τα σημερινά 

πολιτικά κόμματα, τελικά χρειαζόμαστε Πολι-
τική Εθνικής Περισυλλογής.

 Είχα ξαναγράψει, πως αυτός που 
μπαίνει στην Πολιτική, οφείλει να φεύ-
γει από αυτήν όχι πλουσιότερος, αλ-
λά ενδοξότερος. Δυστυχώς συμβαίνει 
το αντίθετο.

 Σήμερα η Πολιτική μας κατά-
ντησε στην χώρα μας να «δουλεύ-
ει» εδώ και πολλά χρόνια με Αττι-
κή Σύνταξη: «Τα παιδία παίζει»…, 
χωρίς να υπάρχει καν «εποικοδο-
μητική» αντιπολίτευση. Ίσως γι’ 
αυτό και χρειαζόμαστε συστρά-
τευση όλων των υγιών δυνάμεων, 
όλων των υγιών ανθρώπων από 
όλα τα κόμματα, γιατί υπάρχουν 
σε όλα τα κόμματα άνθρωποι ηθικά υγιείς. 
Γι’ αυτό και με απασχολεί πολύ η πολιτική 
της ηθικής μιας και μας λείπει τόσο.

        ***
 Έ να είναι σίγουρο πως πληρώνουμε τα λά-

θη των εκάστοτε κυβερνήσεων που μας έφεραν 
στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.

 Βιώνουμε την «Πολιτική νηστεία», που ο Ελ-
ληνικός λαός δεν φταίει σε τίποτα. Ο Έλληνας 
πληρώνει το πολιτικό κόστος που δεν τόλμησε 
κανένας Έλληνας πολιτικός να εξυγιάνει την οι-
κονομία μας. Οι πολιτικοί μας, καλλιεργούσαν 
ένα σάπιο πολιτικό σύστημα, που κατάφεραν 
με την «πολιτική τους» να μας φέρουν εδώ που 
έχουμε φτάσει, αναζητώντας σανίδα σωτηρίας, 
πελαγοδρομώντας χωρίς πυξίδα. 

 Το μεγάλο πρόβλημα της χώρας μας είναι 
το Ελληνοελληνικό, που ο ένας να δουλεύει 
τον άλλον.

 Η λιτότητα δεν μπορεί να φέρει την ανά-
καμψη. 

 Δεν γίνονται μεταρρυθμίσεις μόνο με τις 
εύκολες μειώσεις μισθών και συντάξεων και 
με υπέρογκη φορολογία.

 Δεν γίνονται μεταρρυθμίσεις μόνο με τις θυ-
σίες του Ελληνικού λαού, με τους φόρους στα 
νοικοκυριά που δηλώνουν με συνέπεια όλα τα 
εισοδήματά τους και το ίδιο το κράτος να αδυ-
νατεί(!) να συλλάβει τη μεγάλη φοροδιαφυγή.     

 Φορολογική δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Τη 
νύφη την πληρώνουν οι νομοταγείς και οι συ-
νεπείς πολίτες.

 Οι θυσίες του Ελληνικού λαού θα πιάσουν 
τόπο ή θα συμβεί, «η εγχείρηση πέτυχε, αλλά ο 
ασθενής απεβίωσε…». 

 Πόσο θα αντέξουμε στην πολιτική ανακύ-
κλωση; Θα ξανάρθει η εμπιστοσύνη του Ελ-
ληνικού λαού που χάθηκε εξαιτίας των τόσων 
πολλών σκανδάλων; Αν εφαρμόζονταν οι νόμοι, 
σήμερα η χώρα μας δεν θα έφθανε σ’ αυτό το 

σημερινό χάλι. Ο Εμμανουήλ Ροΐδης έλεγε, ότι 
για να κυβερνηθεί η χώρα μας σωστά, χρειάζεται 
μόνο ένας νόμος, αυτός που θα προβλέπει την 
υποχρεωτική εφαρμογή των νόμων.

 Η έξαρση της φοροδιαφυγής και του λα-
θρεμπορίου στοιχίζει ακριβά στους έντιμους 
φορολογούμενους. 

 Πρέπει να μπει και κάποιο φρένο στην κερ-
δοσκοπία. Να μπουν ασφαλιστικές δικλίδες, 
πριν γονατίσει για τα καλά η «Ψωροκώσται-
να» Ελλάδα. Όχι, φταίει ο γάϊδαρος, κτυπάμε 
στο σαμάρι… 

 Πόσο θα αντέξουμε στην «πολιτική νηστεία» 
και στην «λευκή απεργία»; 

 Άρχισαν τα όργανα και στον Ιδιωτικό Το-
μέα, με διαδικασίες εξπρές στην κατεδάφιση 
των συλλογικών συμβάσεων των εργαζομένων, 
ανοίγοντας έτσι το δρόμο για μεγάλες μειώσεις 
μισθών και φυσικά και για μαζικές απολύσεις.

 Λέτε να υπήρχε σχέδιο που φτάσαμε έως 
εδώ; Με το φιλότιμο του Έλληνα όλα μπορούν 
να συμβούν… Ένα είναι σίγουρο. Ο μόνος που 

δεν φταίει είναι ο φορολογού-
μενος Έλληνας. 

 Αν δεν γίνουν οι αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις και διαρθρω-
τικές αλλαγές, αν δεν γίνουν 
επενδύσεις ώστε να δημιουρ-
γηθούν νέες θέσεις εργασίας 
και δεν γεμίσουν τα Ταμεία του 
Δημοσίου με Ελληνικό χρήμα, 
τότε δεν κάνουμε τίποτα, πα-
ρά μια τρύπα στο νερό. Δεν 
πρόκειται να βγούμε από την 
κρίση, δεν θα ανακάμψει η οι-
κονομία της χώρας.

 Η Ελλάδα έγινε ένα πειρα-
ματικό εργαστήρι.

 Καταντήσαμε να μην έχουμε κυβέρνηση. Να 
μην εμπιστευόμαστε τους πολιτικούς, που εμείς 
οι ίδιοι τους εκλέξαμε!  

 Καιρός είναι να μας λιγοστέψουν κι’ αυτοί: 
Η βουλή των Ελλήνων θα δουλεύει πολύ κα-
λύτερα και αποδοτικότερα με λιγότερους βου-
λευτές, παρά από ό,τι είναι σήμερα με έδρανα 
της Βουλής σχεδόν άδεια.

 Θα έπρεπε οι πολιτικοί μας να αποσύρο-
νται από την πολιτική ύστερα από  μία ορισμέ-
νη ηλικία και όχι μόνο τα αυτοκίνητα παλιάς 
τεχνολογίας.

 Λίγη λιτότητα και στα κόμματα δεν θα έβλα-
πτε… Βέβαια οι πολιτικοί έχουν τα γένια, έχουν 
και τα χτένια. Ευλογούν προκλητικά τα γένια 
τους.

 Στα λόγια είμαστε αριστεροί και στην 
πράξη δεξιοί…

 Ψηφίζουμε δεξιά και απεργούμε αρι-
στερά…

 Τα θέλουμε και τα δύο…
 Δεν γίνεται…

        ***
 Δεν υπάρχουν για τη Θράκη υποδομές και 

προοπτικές για σοβαρές επενδύσεις ώστε ο κό-
σμος της Θράκης, αν όχι να αυξηθεί πληθυσμι-
ακά, να παραμείνει τουλάχιστον εκεί που είναι…

 Η ανεργία και η φτώχεια των κατοίκων της 
δεν αντιμετωπίζεται με γιατροσόφια.

 Τραγική είναι η μοίρα των γεωργών και των 
κτηνοτρόφων της, αφού αυτοί αποτελούν το 
45% των κατοίκων της.

 Ποιός  επιχειρηματίας θα επενδύσει στη 
Θράκη, όταν δεν υπάρχουν απαραίτητες υπο-
δομές που θα στηρίξουν τη βιομηχανία;  

 Τα κάστρα μπορεί να γκρεμίζονται 
όταν… γεράσουν, η Θράκη όμως παραμέ-
νει «όρθια» στην αδιαφορία των πολιτι-
κών της…

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Επιστολή

Ή «Αυγή»  λασπολογεί εναντίον 
του Σταίρου Μπένου

Ανοιχτή επιστολή
 στην Εφημερίδα «ΑΥΓΗ»

Αγαπητή «Αυγή»,
Είμαι 42 χρόνια ενεργός στη Δη-

μόσια Ζωή και πρώτη φορά βρίσκο-
μαι αντιμέτωπος με τέτοιο «κύμα 
λάσπης»…τη στιγμή μάλιστα, που 
έχω αναλάβει από τον Πρωθυπουρ-
γό της χώρας ως εθελοντής, χω-
ρίς θώκους και αμοιβές, μια μεί-
ζονα πατριωτική αποστολή: ΤΗΝ 
ΑΝΑΣΥΓKΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΕΥΒΟΙΑΣ.

Το δημοσίευμα της «Αυγής» με 
τίτλο «Η Φαμίλια και οι φίλοι της» 
(22/09/2021), που είναι πιστή ανα-
παραγωγή του αντίστοιχου δημοσι-
εύματος της εφημερίδας «ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΑ» με τίτλο «Φαμίλια Α.Ε.!» 
(19/09/2021), με εμφανίζει περίπου 
ως «μαφιόζο», που με όχημα το «ΔΙ-
ΑΖΩΜΑ», πακτωλός χρημάτων που 
προέρχεται από το Δημόσιο Τομέα 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση αξιοποι-
είται με ιδιοτελή τρόπο.

Ήταν βεβαίως και για εμένα με-
γάλη απογοήτευση ότι η Εφημερί-
δα «Αυγή» με μακρά παράδοση δε-
οντολογίας, δεν μπήκε στον κόπο 
να διερευνήσει, με μια απλή επαφή 
μαζί μου, την άλλη άποψη.

Ιδού λοιπόν η αλήθεια:
•  Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» από την ίδρυση 

του το 2008 δεν έχει λάβει ΟΥΤΕ 
1 ευρώ από τα Δημόσια Ταμεία και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όλοι οι πόροι του, όπως φαίνεται 
και από την ιστοσελίδα μας προέρ-
χονται από τα μέλη του – τακτικά 
και εταιρικά – και τον κύκλο των 
Δωρητών και των Χορηγών του 
Σωματείου.

Αντιστρόφως, το «ΔΙΑΖΩΜΑ» 
έχει προσφέρει δεκάδες μελέτες 
δωρεάν στην πολιτεία, προκειμέ-
νου το κράτος να διεκδικεί ευρω-
παϊκούς πόρους δεκάδων εκατομ-
μυρίων  ευρώ.

•  Στο πλαίσιο των αναθέσεων 
αυτών των μελετών συνεργαστή-
καμε το έτος 2015 με τον οικονο-
μολόγο κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη για 
τη «Μελέτη για την οργάνωση της 
συμμετοχής της τοπικής οικονομί-
ας της Ηπείρου στην Πολιτιστική 
Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων 
της Ηπείρου» με χορηγία της ΝΕ-
ΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε., που είναι Εταιρικό 
Μέλος του Σωματείου, για την οι-
κοδόμηση της «Πολιτιστικής Δια-
δρομής των Αρχαίων Θεάτρων της 
Ηπείρου».

•  Το γεγονός αυτό συνδέεται 
«δόλια» με την δήθεν χαριστική και 

ύποπτη εκχώρηση στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» 
30 εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα 
Ανάκαμψης (Recovery) που προΐ-
σταται ο κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Το αντίθετο συμβαίνει. Το «ΔΙΑ-
ΖΩΜΑ» πρότεινε στην κυβέρνηση το 
οραματικό σχέδιο «Λεωφόροι Φύ-
σης και Πολιτισμού», για το οποίο 
μάλιστα  το Σωματείο εκπονεί το 
Masterplan με δικούς του πόρους. 
Εξυπακούεται ότι το έργο εφόσον 
εγκριθεί και ενταχθεί στο Ταμείο 
Ανάκαμψης θα υλοποιηθεί από τα 
αρμόδια υπουργεία (Πολιτισμού, 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και κυ-
ρίως Υποδομών).

• Έρχομαι τώρα, στους επαίσχυ-
ντους ισχυρισμούς εις βάρος του 
γιου μου Θοδωρή, ο οποίος έχει 
αφιερώσει χιλιάδες εργατοώρες ως 
απόλυτος εθελοντής στο «ΔΙΑΖΩ-
ΜΑ». Για «κακή του τύχη» συνεργά-
στηκε επιστημονικά με την κόρη του 
κ. Θ. Σκυλακάκη στα πλαίσια μιας 
έρευνας που τους ανατέθηκε από 
την ΑΜΚΕ «διαΝΕΟσις» και ξαφνι-
κά δυο νέα παιδιά, ταλαντούχα που 
παλεύουν στον σκληρό ιδιωτικό το-
μέα, βρίσκονται στο ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΥ-
ΚΛΩΝΑ για να «υπηρετήσουν» τα 
σκοτεινά σενάρια των συντακτών 
του κατάπτυστου ρεπορτάζ.

Και το κερασάκι στην τούρτα:
Εγώ, κατά το δημοσίευμα, δή-

θεν «ευγνωμονώντας» τη διαΝΕ-
Οσις της αναθέτω δυο μελέτες του 
Προγράμματος Ανασυγκρότησης 
της Βόρειας Εύβοιας. Οι συντάκτες 
όμως του λιβελλογραφήματος δεν 
«πληροφορήθηκαν» ότι οι δυο αυ-
τές μελέτες θα προσφερθούν από 
τη διαΝΕΟσις ως δωρεά στο κρά-
τος.

Δικαιούμαι μετά από όλα αυτά 
να αναρωτηθώ:

ΓΙΑΤΙ «ΑΥΓΗ»;

 Σταύρος Μπένος
Πρόεδρος Σωματείου 
«ΔΙΑΖΩΜΑ»

Η αριστερή εφημερίδα Αυγή (ανα)δημοδίευσε άρθρο της ακροδεξι-
άς εφημερίδας «Δημοκρατία» στο οποίο γίνεται  ανοίκεια επίθεση λά-
σπης στον πρόεδρο του Διαζώματος και πρώην Δήμαρχο Καλαμάτας 
και υπουργό πολιτισμού Σταύρο Μπένο.

Αφορμή για την επίθεση στάθηκε η εθελοντική συμμετοχή του κ 
Μπένου ως επικεφαλής της προσπάθειας  για την  ανασυγκρότηση της 
Βόρειας Εύβοιας  

Εμείς δημοσιεύουμε την απάντηση του Σταύρου Μπένου στην Αυγή.

Σχόλια και γεγονότα

Με αλάτι και πιπέρι
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Για την καθημερινότητα στα 
σχολεία και τα θέματα που 
απασχολούν την εκπαιδευτι-
κή κοινότητα μίλησε στο ΡΑ-
ΔΙΟ ΕΒΡΟΣ και στην εκπομπή 
“Εντός τόπου και χρόνου” ο 
πρόεδρος της Β’ ΕΛΜΕ Έβρου 
Χάρης Κουσινίδης. Σύμφωνα 
με τον πρόεδρο της Β ΕΛΜΕ 
Έβρου το μεγαλύτερο πρόβλη-
μα που αντιμετωπίζετε αυτή 
τη στιγμή στα σχολεία είναι οι 
πολλές κενές θέσεις καθηγη-
τών.

“Αυτή τη στιγμή έχει γίνει 

η δεύτερη φάση των αναπλη-
ρωτών, 70 κενά έχει ο Έβρος, 
μετά βίας ήρθαν 20 συνάδελ-
φοι” δήλωσε χαρακτηριστικά, 
τονίζοντας πως τα κενά εντο-
πίζονται κυρίως στον Βόρειο 
Έβρο. Τα κενά εντοπίζονται σε 
όλες τις αρμοδιότητες, υπάρ-
χουν περικοπές στην παράλ-
ληλη στήριξη ενώ ακόμα και 
νοσηλευτές λείπουν από τα Ει-
δικά σχολεία. Με αυτά τα δε-
δομένα πιθανές είναι οι προτά-
σεις για κλείσιμο τμημάτων και 
ήδη έχουν γίνει τέτοιες προτά-

σεις για σχολεία της Ορεστιά-
δας, κυρίως λύκεια, κάτι που 
ο κ. Κουσινίδης χαρακτήρισε 
“απαράδεκτο”, κατηγορώντας 
το Υπουργείο Παιδείας πως 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί 
και να εξασφαλίσει έστω τα 
βασικά για τα σχολεία.

Αναφορικά με τα υγειονομι-
κά μέτρα ο κ. Κουσινίδης ανέ-
φερε ότι προς το παρόν δεν 
έχει σημειωθεί κάποιο πρόβλη-
μα στα σχολεία της περιοχής, 
ωστόσο τόνισε ότι αν υπάρ-
ξει έξαρση της πανδημίας τό-

τε πλέον “οι καθηγητές δεν θα 
μπορούν να κάνουν μάθημα” 
όπως δήλωσε χαρακτηριστι-
κά. Συγκεκριμένα εξήγησε ότι 
οι καθηγητές έχουν επιφορτι-
στεί με τον έλεγχο των εγγρά-
φων για τα τεστ των μαθητών 
ενώ σε περίπτωση που προκύ-
ψει κρούσμα σε κάποιο τμήμα 
ο καθηγητής έχει την αρμοδι-
ότητα να μεριμνήσει για την 
ενημέρωση μαθητών και γο-
νέων, να παραπέμψει ύποπτα 
κρούσματα και το συγγενικό 
τους περιβάλλον σε δομές για 

τεστ και να ασχοληθούν με την 
ιχνηλάτηση, να ελέγχουν κα-
τά ημέρα τα τεστ, εν ολίγοις 
ζητήματα που κανονικά απα-
σχολούσαν τους εργαζόμενους 
του ΕΟΔΥ, με τα οποία πρέπει 
να ασχολούνται πλέον οι κα-
θηγητές και θα τους απομα-
κρύνουν από το εκπαιδευτικό 
τους έργο. Για αυτό το λόγο 
άλλωστε και οι εκπαιδευτικοί 
έχουν ζητήσει μικρότερα τμή-
ματα 15 μαθητών και την πα-
ρουσία του ΕΟΔΥ στα σχολεία 
ώστε να υπάρχουν οι απαραί-

τητοι υγειονομικοί έλεγχοι και 
η διαχείριση των κρουσμάτων 
από τους αρμόδιους.

“Αυτή τη στιγμή βράζει η 
εκπαιδευτική κοινότητα από 
τις αλλαγές που προωθεί το 
Υπουργείο Παιδείας τις οποί-
ες δεν αποδεχόμαστε, έχουμε 
κάνει γενική συνέλευση προ-
έδρων και με 95% περίπου 
πλειοψηφία σε όλη την Ελλά-
δα τις έχουμε απορρίψει. Εί-
ναι άλλο ένα ηχηρό χαστούκι 
ενάντια στην κυρία Κεραμέ-
ως όπως και πέρσι με την ίδια 
περίπου πλειοψηφία” είπε ο κ. 
Κουσινίδης αναφερόμενος στα 
ζητήματα που απασχολούν τώ-
ρα την εκπαιδευτική κοινότητα. 
Επιπρόσθετα και οι καθηγητές 
έχουν ταχθεί κατά της υπο-
χρεωτικότητας του εμβολια-
σμού και του διαχωρισμού του 
κλάδου σε εμβολιασμένους και 
ανεμβολίαστους. Οι καθηγη-
τές αποφάσισαν πανελλαδικά 
την αποχή από γραφειοκρα-
τικά καθήκοντα τα οποία δεν 
κρίνονται απαραίτητα για την 
εκπαιδευτική λειτουργία.
Radioevros.gr

Κουσινίδης: 70 κενά καθηγητών 
στα σχολεία του Έβρου
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΈΡΙΝΟΤΗΤΑ 
ΣΤΑ ΣΧΟΛΈΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΈΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗΝ 
ΈΚΠΑΙΔΈΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΜΙΛΗΣΈ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΈΒΡΟΣ Ο 
ΠΡΟΈΔΡΟΣ ΤΗΣ Β’ ΈΛΜΈ                                

Τα κενά εντοπίζονται σε όλες τις 
αρμοδιότητες, ενώ υπάρχουν περικοπές 
στην παράλληλη στήριξη και ανησυχία για 
κλείσιμο τμημάτων
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Αναλύσεις

Τί άλλαξε στη Γερμανία; 

Π
οιές εναλλακτικές προ-
σέφεραν οι γερμανικές 
εκλογές στον γερμανικό 
λαό με τη διεξαγωγή τους; 
Απολύτως καμία. Διότι οι 
δύο ανταγωνιστές για την 

εξουσία, οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU) 
και οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD), συγκυ-
βέρνησαν την Γερμανία επί δύο τετραε-
τίες στα πλαίσια του μεγάλου συνασπι-
σμού, μάλιστα ο υποψήφιος καγκελάριος 
του SPD, Όλαφ Σόλτς, ήταν αντικαγκε-
λάριος και ταυτόχρονα υπουργός οικο-
νομικών της απερχόμενης κυβέρνησης 
της Άγκελα Μέρκελ. 

Εξ άλλου, πόσο μπορεί να διαφέρει η 
πολιτική ενός συνασπισμού του Σοσιαλδη-
μοκρατικού κόμματος με τους Πράσινους 
και τους Φιλελεύθερους έναντι της πολι-
τικής ενός συνασπισμού των Χριστιανο-
δημοκρατών, πάλι με τους Πράσινους και 
τους Φιλελεύθερους, όταν δηλαδή οι δύο 
από τις τρεις συνιστώσες κάθε συνασπι-
σμού θα παραμένουν οι ίδιες και θα επι-
βάλλουν τους όρους τους; Μάλιστα, δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι  ο σοσιαλδημοκρά-
της Γκέρχαρντ Σρέντερ ήταν αυτός που 
έως καγκελάριος επέβαλε την "Ατζέντα 
2010" των αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων 
με πρόσχημα την υπέρβαση των προβλη-
μάτων της επανένωσης των δύο Γερμα-
νιών μεταφέροντας το κοινωνικό κόστος 
της επανένωσης στους εργαζόμενους ενώ 

τον πλούτο της Ανατολικής Γερμανίας τον 
οικειοποιήθηκε με την ιδιωτικοποίηση το 
γερμανικό κεφάλαιο. Γιαυτό εξυμνήθηκε 
από τους Χριστιανοδημοκράτες ως θεμελι-
ωτής του οικονομικού "θαύματος" της χώ-
ρας. Καθίσταται λοιπόν ηλίου φαεινότερο 
ότι οι εκλογές ήταν μια θεσμική διαδικασία 
συνέχισης της ίδιας πολιτικής. 

Όμως προεκλογικά και τα δύο κόμματα, 
το CDU και το SPD, είχαν στοχεύσει την 
Αριστερά αφήνοντας στο απυρόβλητο την 
Ακροδεξιά της AfD η οποία κατόρθωσε να 
υπερβεί το 10%, καίτοι το προσφυγικό που 
την ανέδειξε εκλογικά ως πολιτική δύνα-
μη στο παρελθόν, εξέλιπε ως "απειλή" για 
την Γερμανία.. Οι Χριστιανοδημοκράτες 
κατηγορούσαν τους Σοσιαλδημοκράτες 
πως αν πρωτεύσουν στις εκλογές θα συ-
νεργαστούν με την Αριστερά (Linke) ενώ 
οι δεύτεροι απέκλειαν ένα τέτοιο ενδεχό-
μενο. Μίασμα λοιπόν η Αριστερά για τους 
Σοσιαλδημοκράτες; Το αποτέλεσμα ήταν 
να συρρικνωθεί η Αριστερά από το 9,2% 
των εκλογών του 2017 στο 4,9% σήμερα. 
Ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Berliner 
Zeitung Μαξίμ Λέο, Ανατολικογερμανός 
στην καταγωγή, σε συνέντευξη που παρα-
χώρησε τον Φεβρουάριο του 2020 με την 
ευκαιρία παρουσίασης βιβλίου του στην 
Αθήνα, είχε πει: « Δυστυχώς το δυναμικό 
της Ανατολικής Γερμανίας δεν χρησιμοποι-
ήθηκε για να οικοδομήσει κάτι καινούργιο. 

Να το πω απλά: Αν έχετε δύο ομάδες 
ποδοσφαίρου και θέλετε να τις συγχωνεύ-
σετε, αλλά αγνοείτε τους παίκτες της μιας 
ομάδας, τότε δεν θα καταλήξετε με την κα-

λύτερη σύνθεση - και κυρίως οι παίκτες θα 
έχουν την αίσθηση ότι δεν είναι χρήσιμοι. 
Ο λόγος για τα πολλά προβλήματα που 
έχουμε σήμερα, και ειδικά την άνοδο του 
ακροδεξιού AfD στην Ανατολική Γερμανία, 
είναι αποτέλεσμα αυτού του αισθήματος: 
ότι οι άνθρωποι δεν είναι αρκετά καλοί για 
τη σημερινή πραγματικότητα». Ήταν ένας 
τρόπος η Αριστερά που συγκέντρωνε πο-
λύ υψηλά ποσοστά στην πρώην Ανατολι-
κή Γερμανία να συρρικνωθεί από το 12% 
των εκλογών του 2013, σε ομοσπονδιακό 
επίπεδο, σε 4,9%. Διότι οι Χριστιανοδημο-
κράτες και οι  Σοσιαλδημοκράτες που κυ-
βέρνησαν, προτιμούν την Ακροδεξιά του 
AfD από την Αριστερά του Linke.  

Γιατί συνέβη αυτή η πολιτική μετάλλαξη 
της σοσιαλδημοκρατίας; Ιστορικά, η σοσι-
αλδημοκρατία ασπάστηκε τον ρεφορμισμό, 
ο οποίος  ευαγγελίζονταν  τη  μετάβαση  
στον  σοσιαλισμό  με  την  βαθμιαία εφαρ-
μογή    μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να 
αποτρέψει την επανάσταση. Χρησιμοποί-
ησε  ως αποτρεπτικό όπλο το πλεόνασμα 
που προκύπτει από τις αναπτυγμένες πα-
ραγωγικές δυνάμεις για να εξαγοράσει την 
επανάσταση. Υπήρξε  το  αντίδοτο  της  Δύ-
σης  στην  επικράτηση  του  σοσιαλισμού  
σ’ ένα  μεγάλο  τμήμα  του  πλανήτη  αλ-
λά  και  στην  ύπαρξη  ισχυρών  κομμου-
νιστικών  κομμάτων  στις  ίδιες  τις  χώ-
ρες  της  μητρόπολης  του  καπιταλισμού 
(Ιταλία, Γαλλία, κ.α.). 

Τα  σοσιαλδημοκρατικά  κόμματα  αξιο-
ποιήθηκαν  από  τη  Δύση  αντιπαραθετικά  
προς  τον  σοσιαλισμό  του  προλεταριά-

του  με  την  ενδυνάμωσή  τους ως φορείς 
της  κοινωνικής  πολιτικής. Σήμερα, μετά  
την  διάλυση  της  ΕΣΣΔ  και την εξάλειψη 
του αντίπαλου ιδεολογικού δέους, οσον-
δήποτε μεγάλο κι αν είναι το πλεόνασμα 
που προκύπτει από τις αναπτυγμένες πα-
ραγωγικές δυνάμεις δεν υπάρχει λόγος να 
αποσπαστεί από το κεφάλαιο για το κοι-
νωνικό κράτος "το νόθο τέκνο του κομ-
μουνισμού" που "γεννήθηκε από το φόβο 
απέναντί του", διότι ο φόβος εξέλιπε πλέον. 
Γιαυτό  δεν  χρηματοδοτεί  το  κεφάλαιο  
την  άσκηση  κοινωνικής  πολιτικής  και 
οικειοποιείται αυτό το πλεόνασμα με την 
ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών δράσεων 
του κράτους.  Με άλλα λόγια στα πλαίσια 
του νεοφιλελευθερισμού, τα όρια του ρε-
φορμισμού, των μεταρρυθμίσεων δηλαδή 
που ήταν ευρύτερα μέχρι το 1989 για να 
αντιμετωπιστεί το αντίπαλο δέος, έχουν 
εξαντληθεί. 

Μας το εξηγεί και ο Τέρι Ίγκλετον: «Η 
μεταρρύθμιση έχει ζωτική σημασία, ση-
μειώνει. Αλλά αργά ή γρήγορα φθάνει σε 
ένα σημείο όπου το σύστημα αρνείται πλέ-
ον να υποχωρήσει περαιτέρω... Πρόκειται 
δηλαδή για μια κυρίαρχη κοινωνική τάξη 
που ελέγχει τα πλουτοπαραγωγικά μέσα 
και είναι καταφανώς απρόθυμη να τα πα-
ραχωρήσει». Και τα άλλα κόμματα πέρα 
από τους Χριστιανοδημοκράτες και τους 
Σοσιαλδημοκράτες; Ο Μαρξ ήταν σαφής 
σε αυτό: «Την εξουσία, έλεγε, δεν την παίρ-
νουν τα κόμματα και οι οργανώσεις αλλά 
οι τάξεις». 

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 

ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.68)
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Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.51)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Σύνολο ενδυμάτων.
2. Το ψυχικό… δεν πετιέται — Αμερικα-
νός συγγραφέας.
3. Συνεχόμενα στο… κιλό — Πρωτεργά-
της της Γαλλικής Επανάστασης.
4. Διορισμένα χαριστικά — Σκίτσο 2.
5. Πρώτος σε επίδοση (μτφ.) — Φημι-
σμένα βιολιά.
6. Αρχαία βαβυλωνιακή θεότητα — Κίτρι-
νο χρώμα έχουν τα αθηναϊκά — Αρχαιο-
λόγοι είναι τα μέλη του (αρχικά).
7. Βρίσκεται απέναντι από το Χονγκ Κονγκ 
— Όχι στα… Επτάνησα.
8. Πρόχειρο φαγητό — Χώρα της Κα-
ραϊβικής.
9. Το φορούν οι Ινδές — Σκίτσο 1.
10. Είναι τα γραμμάτια του δημοσίου — 
Ελληνικό… 14.
11. Σκουριά, γάνα — Νομός της Ιαπω-
νίας.
12. Για ανάπαυση την… απλώνουμε — 
"Ή… ή επί τας": ρητό των αρχαίων Σπαρ-
τιατισσών.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Περπατάει ένας παππούς στο δρόμο και 
ξαφνικά αντιλαμβάνεται τον χάρο να τον ακο-
λουθεί.

– Αμάν… λέει, πρέπει κάπου γρήγορα να 
κρυφτώ…

Τρέχει, τρέχει ο παππούς και ο χάρος από 
πίσω. Φτάνει ο παππούς απεγνωσμένος σε 
μια γωνιά και ψάχνει κάπου να κρυφτεί. Ξαφ-
νικά βλέπει απέναντι έναν παιδικό σταθμό και 
σκέφτεται πως είναι μια πολύ καλή κρυψώνα.

Μπαίνει βιαστικά μέσα, πάνω στην ώρα που 
τα μικρά ετοιμαζόντουσαν για να φάνε και φο-
ρούσανε τις σαλιέρες τους.

Τι να κάνει ο πάππους, φοράει και αυτός μια 
σαλιάρα και κάθεται.

Αρχίζουν όλα μαζί τα πιτσιρίκια να φωνά-
ζουν:

– Μαμ, μαμ, μαμ…
Και τότε ο παππούς κάνει το ίδιο:
– Μαμ, μαμ, μαμ…
Τότε αντιλαμβάνεται ένα χέρι στον ώμο του 

να τον χτυπάει και μια φωνή να του λέει:
– Κάνε γρήγορα Μαμ, γιατί μετά θα πά-

με Άτα!

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Στο σπίτι του Γκαίτε μαζεύονταν τα βράδια 
κάποιοι φίλοι του και συζητούσαν γύρω από 
διάφορα θέματα, της θρησκείας, των τεχνών, 
των γραμμάτων και των επιστημών.

Το μόνο θέμα για το οποίο απαγορευόταν να 
μιλούν, ήταν τα ελαττώματα των απόντων. Ο οι-
κοδεσπότης και μέγας άνθρωπος των γραμμά-
των σιχαινόταν όσο τίποτε άλλο την κατάκριση.

Αναφέρεται μάλιστα και το εξής σχετικό. Στο 
χολ του σπιτιού του υπήρχε μία επιγραφή, που 
προειδοποιούσε τους επισκέπτες του: «Σκουπί-
ζετε τα πόδια σας».

Ο Γκαίτε θεώρησε καλό να προσθέσει από 
κάτω και μια άλλη σύσταση: «Σκουπίζετε και τη 
γλώσσα σας».

-- Συστατικά --
• 500 γρ. ψαρονέφρι
• 200 γρ. προσούτο, σε φέτες
• 15 φύλλα φασκόμηλου
• αλάτι , πιπέρι
• 30 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.
• 80 γρ. βούτυρο
• 1 σκ. σκόρδο
• 400 γρ. κρασί κόκκινο, γλυκό

Για το σερβίρισμα
• πατάτες baby, βρασμένες
• καρότα, βρασμένα
• φύλλα φασκόμηλου
• πιπέρι

--  Μέθοδος Εκτέλεσης  --
1. Κόβουμε το ψαρονέφρι σε λεπτές φέτες και τις χτυ-

πάμε με τον μπάτη απαλά. Βάζουμε αλάτι, πιπέρι και 
αφήνουμε στην άκρη.

2. Σε ένα ξύλο κοπής απλώνουμε μεμβράνη, βάζουμε 
μια φέτα από το προσούτο, ένα φύλλο φασκόμη-
λου και ένα κομμάτι από το ψαρονέφρι. Τυλίγουμε 
περιμετρικά το προσούτο να σκεπάσει το ψαρονέ-
φρι και αφήνουμε στην άκρη. Ακολουθούμε την ίδια 
διαδικασία για όλο το προσούτο και το ψαρονέφρι. 
Εναλλακτικά τυλίγουμε σε ρολό.

3. Πασπαλίζουμε το τυλιγμένο ψαρονέφρι με αλεύρι 

και φροντίζουμε να καλυφθεί ελαφρά όλη η επιφά-
νειά τους. Αφήνουμε στην άκρη.

4. Τοποθετούμε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά και βάζουμε 
50 γρ. βούτυρο να λιώσει. Βάζουμε το τυλιγμένο ψα-
ρονέφρι στο καυτό τηγάνι και ψήνουμε 1 λεπτό από 
κάθε πλευρά. Αφαιρούμε και αφήνουμε στην άκρη.

5. Τοποθετούμε το ίδιο τηγάνι σε δυνατή φωτιά και 
βάζουμε το σκόρδο ολόκληρο, το υπόλοιπο φασκό-
μηλο, το κρασί και βράζουμε 3-4 λεπτά να πέσει ο 
όγκος του κρασιού.

6. Προσθέτουμε 30 γρ. βούτυρο και αφήνουμε να λιώ-
σει. Μεταφέρουμε μέσα το κρέας και ανακατεύου-
με για 1 λεπτό.

7. Αφαιρούμε και σερβίρουμε με τις πατάτες, τα καρό-
τα, φασκόμηλο και πιπέρι.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Ψαρονέφρι με προσούτο  ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Οπτικό φαινόμενο.
2. Εκτόρ…: Γάλλος μυθιστοριογράφος 
— Γιατρικό, φάρμακο (αρχ.).
3. Είναι μέσα στη… φάκα — Διεθνής 
ονομασία των δεξαμενόπλοιων.
4. … Μαν: νομπελίστας Γερμανός λο-
γοτέχνης — Πολλοί νησιώτες ζουν απ' 
αυτή.
5. Ομαλά, επίπεδα — Αρχικά συνδικα-
λιστικού οργάνου για τραπεζικούς — 
Αλίκη…: παλιά ηθοποιός.
6. Κατάμαυρα ενδύματα — Συνοδεύ-
ει… μίτσι κότσι.
7. Γερμανός συνθέτης — Ξύλινο λα-
τρευτικό άγαλμα.
8. Όμοια φωνήεντα — Αρχαία εταίρα 
από την Κόρινθο — Είναι τα πυρίμα-
χα σκεύη.
9. Σύστημα τηλεοπτικής μετάδοσης — 
Αυτόχθονες της Νέας Καληδονίας.
10. Τονικό σημάδι που καταργήθηκε — 
Υπάρχουν στο… σπίτι.
11. Προτρεπτικό της Αρχαίας — Ξύλι-
νος πήχης.
12. Κωμόπολη του νομού Κοζάνης — 
Πατριάρχης του Ισραήλ.
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Ο Πόλτης και ο Κισσέας, οι 
δύο μικροί Κραυγαετοί που γεν-
νήθηκαν φέτος το καλοκαίρι στο 
Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-
Λευκίμης-Σουφλίου, ξεκίνησαν 
την προηγούμενη εβδομάδα το 
μακρινό τους ταξίδι για την Αφρι-
κή. Ο Πόλτης σε 5 μόνο ημέρες 
κατάφερε να καλύψει περίπου 
1400χλμ και βρίσκεται αυτή τη 
στιγμή κοντά στην Αλεξανδρέτ-
τα στα σύνορα Τουρκίας – Συ-
ρίας, ενώ ο Κισσέας ακολουθεί 
την ίδια περίπου διαδρομή με μία 
ημέρα διαφορά. 

Στα δύο νεαρά πουλιά, κα-
θώς και σε ένα ενήλικο άτομο 
που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το 
ταξίδι του, έχουν τοποθετη-
θεί πομποί για την πα-
ρακολούθησή τους, 
στο πλαίσιο του 
επιχειρησιακού 
προγράμματος 
"Υποδομές Με-
ταφορών, Πε-
ριβάλλον και 
Αειφόρος Ανά-
πτυξη". Οι πομποί 
μας βοηθούν να με-
λετήσουμε καλύτερα τη 
συμπεριφορά και τις ανά-

γκες των απειλούμενων αυτών 
πουλιών και να διαχειριστούμε 
αποτελεσματικότερα τις παραμέ-
τρους που μπορεί να τα επηρε-

άζουν στην ιδιαίτερα σημαντική 
αυτή περιοχή για το είδος στην 
Ελλάδα. 

ΓΝΩΜΗ  13

Περιβάλλον
Δεν πίστευα πως οι νέοι άνθρωποι ενδιαφέρονταν για το κλίμα γιατί όσοι ήξερα ήταν σε φάση ‘α ναι, 

το κλίμα είναι σημαντικό, αλλά δεν θέλω να κάνω κάτι γι’αυτό’. Όμως, αποδείχτηκε πως πολλοί νέοι 
άνθρωποι στην πραγματικότητα ενδιαφέρονταν. Και είναι πανέτοιμοι να κάνουν κάτι για το κλίμα.

Γκρέτα Τούνμπεργκ, Ακτιβίστρια για το περιβάλλον

Κοιτάζοντας απαθής έξω 
από τα θολά νερά του ποτα-
μού Nervion του Μπιλμπάο, 
το τρομακτικά ζωντανό πρό-
σωπο ενός νεαρού κοριτσιού 
που πνίγηκε στην παλίρροια 
έχει προκαλέσει αναστάτωση 
στους κατοίκους της ισπανι-
κής πόλης από τότε που εμ-
φανίστηκε απροειδοποίητα 

την περασμένη εβδομάδα.
 Ο Μεξικανός υπερρεαλι-

στής καλλιτέχνης δημιούρ-
γησε την αινιγματική φιγού-
ρα, με τίτλο «Bihar» («Αύριο» 
στα Βασκικά) για μια εκστρα-
τεία του BBK Foundation- φι-
λανθρωπικού τμήματος της 
Kutxabank- για να 
ενθαρρύνει τη 

συζήτηση γύρω από τη βιω-
σιμότητα. 

Στόχος είναι οι άνθρω-
ποι να έχουν επίγνωση ότι 
«οι ενέργειές τους μπορεί 
να μας βυθίσουν ή να μας 
κρατήσουν στη επιφάνεια», 
δήλωσε ο καλλιτέχνης στην 

ισπανική ειδησεογραφι-
κή ιστοσελίδα Nius. 

Καθώς οι παλίρ-
ροιες ανεβο-
κατεβαίνουν, 
το γλυπτό 
βάρους 120 
κιλών βυ-
θίζεται και 
αποκαλύπτε-

ται κάθε μέρα, 
κάτι που η BBK 

είπε ότι λειτουρ-
γεί ως αντανά-
κλαση του τι θα 
μπορούσε να 
συμβεί «εάν συ-
νεχίσουμε να πο-
ντάρουμε σε μη 
βιώσιμα μοντέ-
λα», όπως αυτά 
που συμβάλλουν 
στο κλιματική αλ-
λαγή.

Σκοπός να δημι-
ουργηθούν ευνοϊκό-

τερες συνθήκες για την 
τροφοληψία πολλών ει-
δών άγριας ορνιθοπα-

νίδας 

Ξεκίνησαν οι εργασί-
ες για το έργο «Διαχείριση 
οικοτόπων στην πλημμυρί-
ζουσα ζώνη του ποταμού 
Έβρου» που υλοποιείται από 

τον Φορέα Διαχείρισης 
Προστατευόμενων 

Περιοχών Δέλτα 
Έβρου και Σαμο-
θράκης σε συ-
νεργασία με το 
Δασαρχείο Αλε-
ξανδρούπολης.

Το έργο, τε-
λικού κόστους 

105.286,74 € , υλοποιείται 
στο πλαίσιο του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος ΥΜΕΠΕ-
ΡΑΑ και χρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Τα-
μείο Συνοχής) και από εθνι-
κούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Το έργο προβλέπει τη 
δημιουργία ανοιγμάτων σε 
αλμυρίκια στην περιοχή της 
πλημμυρίζουσας ζώνης του 
ποταμού Έβρου με σκοπό 
να δημιουργηθούν ευνο-
ϊκότερες συνθήκες για την 
τροφοληψία πολλών ειδών 

άγριας ορνιθοπανίδας του 
Δέλτα Έβρου καθώς και για 
την άσκηση παραγωγικών 
δραστηριοτήτων από τους 
χρήστες της περιοχής όπως 
είναι η κτηνοτροφία. 

Συγκεκριμένα προβλέπε-
ται η διάνοιξη 700 περίπου 
στρεμμάτων σε 10 περιοχές 
κατά μήκος της πλημμυρί-
ζουσας ζώνης του ποταμού 
Έβρου που αυτή τη στιγμή 
κυριαρχούν οι αλμυρικώνες 
καθώς και η δημιουργία μιας 
αντιπυρικής λωρίδας.

Δέλτα Έβρου: Παρεμβάσεις στην 
πλημμυρίζουσα ζώνη του ποταμού

Στο Μιλάνο πραγματοποιεί-
ται η Σύνοδος Youth4Climate 
-που λειτουργεί παράλληλα 
με τη σύνοδο Cop26- όπου η 
Γκρέτα Τούνμπεργκ από τη Σου-
ηδία, η Βανέσα Νακάτε από την 
Ουγκάντα και πολλές εκατο-
ντάδες νέοι συμμετέχουν για να 
συζητήσουν θέματα που σχετί-
ζονται με την κλιματική αλλαγή 
και να προτείνουν λύσεις.

Οι νέοι δημιουργούν ομά-
δες εργασίας, ώστε να βρεθούν 
τρόποι για να αυξήσουν την 
επιρροή τους στη λήψη απο-

φάσεων, πώς θα βοηθήσουν 
να αλλάξει ο τρόπος χρήσης 
της ενέργειας, προστασίας της 
φύσης και κλιματικής προσαρ-
μογής, αλλά και πώς η εκπαί-
δευση μπορεί να δημιουργήσει 
μια κοινωνία με οικολογική συ-
νείδηση.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ ση-
μείωσε ότι ακόμη και όταν οι 
ισχυροί ή οι οργανισμοί κα-
λούν τους νέους για να μιλή-
σουν, στην πραγματικότητα δεν 
τους ακούνε. «Δεν μπορούμε 
πια να αφήνουμε αυτούς που 

διαχειρίζο-
νται την 
ε ξ ο υ σ ί α 
να απο-
φασίζουν 
για μας. Η 
ελπίδα δεν 
είναι παρελ-
θόν χρόνος, δεν 
είναι μπλα, μπλα, 
μπλα. Ελπίδα είναι να λες 
την αλήθεια, να αναλαμ-
βάνεις δράση. Και η ελπί-
δα πάντα έρχεται από τους 
ανθρώπους».

Πομποί σε κραυγαετούς 
που γεννήθηκαν στη Δαδιά

Σύνοδος για το κλίμα στο Μιλάνο

Ένα κορίτσι πνίγεται: Το τρομακτικά 
«ζωντανό» άγαλμα για την κλιματική αλλαγή

Το γλυπτό του 
Ruben Orozco στο 
Μπιλμπάο θέλει να 

αφυπνίσει τον κόσμο 

H Γκρέτα Τούν-
μπεργκ από τη Σου-
ηδία και η Βανέσα 

Νακάτε από την Ου-
γκάντα 

Ο Πόλτης σε 5 μό-
νο ημέρες κατάφερε 
να καλύψει περίπου 

1400χλμ 



Η ΓΝΩΜΗ
1  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 202114 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ14 Η ΓΝΩΜΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

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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Χρηστικά Δρομολόγια

 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   

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 - 20:35
ΤΡΙΤΗ: 21:35
ΤΕΤΑΡΤΗ:  20:35
ΠΕΜΠΤΗ:  21:35
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  08:50, 21:55
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:30 
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:25, 21:55

ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 19:00
ΤΡΙΤΗ: 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ:  19:00
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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Παγιαννίδου Θ. - Κουκουβη Ι. Ηροδότου 
& Προκόπη 14 γωνία (δρόμος προς Παλα-
γία) ✆2551083638
ΦΕΡΕΣ 
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 
✆2555022273
ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 ✆2554023176 
ΔIΔYMOTEIXO
Τριανταφυλλίδου Ελένη έναντι Νοσο-
κομείου ✆2554024243
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Αλγιαννάκης Σάββας Ευριπίδου 96 
✆2552028477

Ανανίας, Ανανούλα, 
Ρωμανός

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Επέτειοι

• Διεθνής Ημέρα Καφέ
• Παγκόσμια Ημέρα 

Ηλικιωμένων
• Παγκόσμια Ημέρα 

Χαμόγελου
• Παγκόσμια Ημέρα 

Χορτοφαγίας

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Έκθεση : «ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ 
΄21: ΘΡΑΚΗ»
• Εθνολογικό Μουσείο Θράκης
• Διάρκεια έκθεσης: 30 Σεπτεμβρί-
ου 2021 - 31 Μαΐου 2022
----------------------------------
Έκθεση ζωγραφικής του 
Θόδωρου Αγγλιά
• Νομαρχείο 
• Διάρκεια έκθεσης: 
  22 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου
  11πμ-2μμ & 7μμ-10μμ

----------------------------------
Εικαστική έκθεση 
«Τίνος Είσαι;» 
• Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξαν-
δρούπολης 
• Διάρκεια: έως τις 30 Σεπτεμ-
βρίου. 

----------------------------------
Αθηνόδωρος Ταρσούδης
Έκθεση ζωγραφικής 
• AlterEgo LeCafe Atomique
• 30 Σεπτεμβρίου -1 Οκτβωρίου

----------------------------------

Ανισότητες VS Μοναδικότη-
τα του Προσώπου- Ανοιχτή 
Διημερίδα & Προπαρασκευ-
αστική Συνάντηση
• Εργαστήρι Ψυχοκοινωνικών 
Μελετών, Κίου 2
• 2 Οκτωβρίου 10:30 έως 
  3 Οκτωβρίου 18:30
----------------------------------

Βραδιά ταινιών μικρού 
μήκους
Από AXD Short Film Festival
• Θερινος Κινηματογραφος 
  Φλοισβος
• Σάββατο 20:30
•  Είσοδος: 3€
----------------------------------
Εγγραφές σε παιδικά 
θεατρικά εργαστήρια
• Θεατρικό Εργαστήρι Νέας 
Ορεστιάδας ΔΙΟΝΥΣΟΣ
• Σάββατο 2 Οκτωβρίου, 16:30
----------------------------------

κομοτηνη
Εκδήλωση με θέμα τη βία κατά 
των γυναικών - Παρουσίαση 
Βιβλίου «Είδα τον Φόβο»
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής
• Παρασκευή 18:00

Λάχανο: το φτηνό και 
super διατροφικό «όπλο»

Το λάχανο βρίσκεται αρκετές φορές την εβδο-
μάδα στο τραπέζι μας. Είτε ωμό σε σαλάτες, είτε 
μαγειρεμένο δίνει άψογο γευστικό αποτέλεσμα 
και έχει πολλά να προσφέρει στην υγεία μας!

Το λάχανο συγγενεύει με το κουνουπίδι, το 
μπρόκολο και τα λαχανάκια Βρυξελλών και η 
καταγωγή του είναι λίγο δύσκολο να εντοπιστεί 
λόγω των πολλών και διαφορετικών ποικιλιών 
του. Πιθανότατα όμως προέρχεται από την Εγ-
γύς Ανατολή και έφτασε στην Ευρώπη αργότερα. 
Υπάρχουν πολλές ποικιλίες με διάφορα χρώματα, 
σχήματα, υφές και μεγέθη. Σε κάθε χώρα ή περι-
οχή, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες επιλέγεται και 
διαφορετική  ποικιλία. Τα πιο δημοφιλή, είναι τα 
πράσινα, τα λευκά ή Δανέζικα, τα ανοιχτόχρωμα 
πράσινα, τα μωβ και τα κοινά πράσινα λάχανα.

Πριν την κατανάλωσή του, αφαιρέστε μερι-
κά από τα εξωτερικά του φύλλα, που συνήθως 
είναι και πιο σκληρά και ταλαιπωρημένα, κόψτε 
το εσωτερικό στο μέγεθος που επιθυμείτε και 

ξέπλυνετε το με νερό. Για να αποφύγετε την πε-
ρίπτωση ύπαρξης εντόμων, μπορείτε να το αφή-
σετε να μουλιάσει για λίγα λεπτά σε νερό όπου 
έχετε προσθέσει ξύδι.

Το λάχανο, είναι ένα λαχανικό με μεγάλη δι-
ατροφική αξία, πλούσιο σε φυτοχημικές ουσίες, 
οι οποίες μαζί με την υψηλή περιεκτικότητά του 
σε βιταμίνη C, μπορούν να θωρακίσουν τον ορ-
γανισμό απέναντι σε πολλές ασθένειες, καθώς 
βοηθάει στην αποβολή των ελεύθερων ριζών.

Η σουλφοραφάνη που περιέχει, φαίνεται να 
προφυλάσσει και από το ελικοβακτηρίδιο του πυ-
λωρού, το οποίο θεωρείται η πρωταρχική αιτία 
εμφάνισης έλκους στο στομάχι. Ακόμη, μπορεί να 
βοηθήσει στην μείωση της αρτηριακής πίεσης και 
την χοληστερόλης. Να σημειωθεί ότι, το χρώμα 
του μωβ λάχανου οφείλεται στις ανθοκυανίνες, 
που προσφέρουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε 
φυτοχημικά από το πράσινο λάχανο, ενισχύοντας 
έτσι τα οφέλη του υπέρ της υγείας.

Είναι πηγή φυτικών ινών και αποτελεί και πο-
λύ καλή πηγή βιταμίνης C και βιταμίνης Κ, βιταμί-
νης Β6 και φυλλικού οξέος καθώς και μαγγανί-
ου. Επίσης, είναι καλή πηγή θειαμίνης, σιδήρου, 
μαγνησίου, φωσφόρου, καλίου και ασβεστίου 
ενώ ταυτόχρονα έχει υψηλή περιεκτικότητα σε 
ω-3 λιπαρά οξέα.

MIA ΕΞΥΝΠΗ ΓΝΩΜΗ

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.
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Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία 
της ΕΠΟ η κλήρωση της 4ης φάσης 
στην οποία μετέχουν 23 ομάδες(15 
της Super League 2 και 8 της Γ’ 
Εθνικής), με τον ΑΟΞ να κληρώνε-
ται να αντιμετωπίσει εκτός έδρας 
την Προοδευτική

Τα ματς θα γίνουν την Τετάρτη 6 
Οκτωβρίου και είναι νοκ άουτ, ενώ 
5 ομάδες εκ των οποίων 3 της Γ’ 
Εθνικής πέρασαν στην επόμενη φά-
ση άνευ αγώνα Θυμίζουμε πως στην 
5η φάση μπαίνουν στην διοργάνωση 
και οι 10 της Super League 1(όλες 
πλην των 5 περσινών πρώτων).

Αναλυτικά:
Παναχαϊκή – Αιγάλεω

Διαγόρας Ρόδου – Λάρισα
Αναγέννηση Καρδίτσας – Αλμω-

πός Αριδαίας
Προοδευτική – Ξάνθη
Νίκη Βόλου –  Εργοτέλης
Κοζάνη – Άγιος Νικόλαος

ΑΟ Υπάτου – Τρίκαλα
Πανσερραϊκός – Ηρακλής
Λεβαδειακός – Καλαμάτα
Προκρίθηκαν άνευ αγώνα οι: 

Καλλιθέα, ΑΕ Λευκίμμη, ΠΑΣ Αχέρων 
Καναλακίου, Κηφισιά, Ηλιούπολη

Συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις 
της 2ης αγωνιστικής η δράση σε Α’ 
και Β’ κατηγορία της ΕΠΣ Έβρου το 
Σαββατοκύριακο 2-3 Οκτωβρίου. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα:
Α’ ΕΠΣ Έβρου – 2η αγωνιστική
Σάββατο 2/10, 16:30
Άρδας Καστανεών – Ατρόμητος 
Άβαντα
Ένωση Οινόης – Θράκη Φερών
Εθνικός Αλεξ/πολης – ΑΕ Διδυμο-
τείχου
Κυριακή 3/10, 16:30
Ποντιακός – Νεοχώρι
Ιπποκράτης – Ορέστης Ορεστιάδας

Έβρος Σουφλίου – Μαΐστρος

Β’ ΕΠΣ Έβρου – 2η αγωνιστική
Νότιος Όμιλος
Σάββατο 2/10, 16:30
Ένωση Λυκόφης/Κορνοφωλιάς – 
Αρίστεινο
Νίκη Άνθειας – Φουρτούνα Αλεξ/
πολης
Νίκη Απαλού – Ακρίτας Δαδιάς
Καππαδοκία – ΑΕ Ν. Χηλής
Κυριακή 3/10, 11:00
Δορίσκος – Μάκρη
Βόρειος Όμιλος
Κυριακή 3/10, 11:00
Ηρακλής Σαγήνης – Δόξα Ορεστι-

άδας
Ένωση Φυλακίο/Κυπρίνου – Ασπίδα 
Θουρίου 3-0 α.α.

Κυριακή 3/10, 16:30
Ατρόμητος Ασπρονερίου – Ακρίτας 
Νέας Βύσσας
Ακρίτας Ορμενίου – Ρίζια
ΑΟ Σάκκου – Αετός Λεπτής

Φιλικό της Αλεξανδρούπολης με 
την Κ19 του ΑΟΞ στο «Φώτης Κο-
σμάς»

Σε φιλική αναμέτρηση αναμένεται 
να βρεθούν η Αλεξανδρούπολη FC 
με την Κ19 του ΑΟ Ξάνθης το από-
γευμα της Κυριακής 3 Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση:
Την Κυριακή 03 Οκτωβρίου και 

ώρα 16:30 η Αλεξανδρούπολη FC 
θα αντιμετωπίσει την Κ19 του ΑΟ 
Ξάνθης, στο Γήπεδο Φώτης Κοσμάς! 
Ένα ακόμη δυνατό φιλικό για την 
ομάδα μας, εν αναμονή της έναρξης 
του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής. 
Σας προσκαλούμε όλους να έρθετε 
να παρακολουθήσετε από κοντά το 
δυνατό αυτό φιλικό

Πλήρης αγωνιστική δράση 
σε Α’ και Β’ ΈΠΣ Έβρου  
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ 2-3 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

Φιλικό της Αλεξανδρούπολης με την Κ19 του ΑΟΞ 
στο «Φώτης Κοσμάς»

Προς νέα μετάθεση 
η σέντρα της Super 
League 2!
 Εν αναμονή της απόφασης του Εφετείου 
για Δόξα, Καβάλα και Ρόδο

Το Διοικητικό Εφετείο θα εκδώσει τις 
αποφάσεις του για Καβάλα, Ρόδο, Δόξα 
Δράμας την προσεχή εβδομάδα, εξέλι-
ξη που πάει πίσω κλήρωση και έναρξη.

Τις αποφάσεις της ΕΕΑ επιδιώκουν 
να ανατρέψουν Καβάλα, Δόξα Δρά-
μας και Ρόδος στο Διοικητικό Εφετείο. 
Οι συγκεκριμένες ΠΑΕ βρέθηκαν στο 
ακροατήριο την Πέμπτη (30/09), αλ-
λά όπως έγινε γνωστό, οι αποφάσεις 
αναμένεται να εκδοθούν την προσεχή 
εβδομάδα (Τρίτη ή Τετάρτη), εξέλιξη 
που πάει πίσω τόσο την κλήρωση, όσο 
και την έναρξη.

Η διοργανώτρια περίμενε τις δικα-
στικές αποφάσεις για να γνωρίζει με 
ποιες ΠΑΕ θα γίνει η κλήρωση και ευ-
ελπιστούσε ότι το τοπίο θα ξεκαθάριζε 
άμεσα. Πλέον δείχνει απίθανο να κλη-
ρώσει τη Δευτέρα (04/10) και εννοεί-
ται να ξεκινήσει το πρωτάθλημα στις 
10 Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι αρχική ημερομηνία 
έναρξης είχε γνωστοποιηθεί η 12η Σε-
πτεμβρίου. Ακολούθως είχαμε μετάθεση 
για 26/09, πήγαμε στις 10 Οκτωβρίου 
και πλέον η αισιόδοξη θα είναι η 17η.

Με Προοδευτική στην 4η φάση του 
Κυπέλλου Έλλάδας η Ξάνθη! 
Όλα τα ζευγάρια του 
Κυπέλλου Ελλάδας

Πρώτο τζάμπολ στο 
πρωτάθλημα Ανδρών 
της ΈΚΑΣΑΜΑΘ 
Το μενού και οι διαιτητές

Το σαββατοκύριακο 2 και 3 Οκτω-
βρίου ξεκινά το πρωτάθλημα Ανδρών 
της ΕΚΑΣΑΜΑΘ, με τον Β’ όμιλο να 
περιλαμβάνει 3 ματς

Αναλυτικά στον όμιλο των ομάδων 
της Θράκης θα έχουμε:

Σάββατο 2/10
16:00, Κ.Γ. Αλεξανδρούπολης: 

Εθνικός Αλεξανδρούπολης – Αίας 
Κομοτηνής  (Μιχελής – Ρούντσιος)

18:00, Κ.Γ. Ποταμουδιών: Αγία 

Βαρβάρα – Θύελλα Φερών  (Κατρα-
κάρης – Τζαθά)

Κυριακή 3/10
17:00, Κ.Γ. Ποταμουδιών: ΑΟ Κα-

βάλα – Δημοκρίτειο Κομοτηνής  (Πα-
ρασίδης – Παπαθεολόγου)

Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης – 
Ηρακλής Καβάλας   –

Ρεπό: ΑΕ Κομοτηνής
Sportsaddict.gr


