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Εβρος: 2.740 
επιχειρήσεις έχουν 
ενταχθεί στη Μη 
Επιστρεπτέα της 

Περιφέρειας

Ενίσχυση με περίπου 7 
εκ. ευρώ. Βελτίωση στους 
ρυθμούς απορρόφησης 

των κονδυλίων.

▶ 6

«Αλιεία - Θάλασσα»: 
Το νέο πρόγραμμα 

με φορέα τη 
«Δημοσυνεταιριστική  

Έβρου»

Ενημέρωση- παρουσίαση 
των δράσεων  

▶ 9

Έβρος: Αυξήσεις – φωτιά 
στις τιμές πώλησης ακινήτων 

το Γ’ τρίμηνο του 2021

Ο νομός φιγουράρει στην 3η θέση, με τις μεγαλύτερες 
αυξήσεις, μεταξύ 63 περιοχών, σε όλη την Ελλάδα! Πολύ 

μικρότερη η αύξηση στις τιμές ενοικίασης κατοικιών  ▶ 11

H ΓΝΩΜΗ

Μαυρίδης: «Στο ΕΣΠΑ γίνεται κατά 99% αυτό που θέλει 
η περιφέρεια, οι Δήμοι αγνοούμαστε, έχουμε ξεφτιλίσει τη 

λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου»
▶ 8

Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας τα είπε «έξω 
από τα δόντια» στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ

▶ 3

Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΙ 
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ 
ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ  

● Επ’ αόριστον η διάρκεια της 
συμφωνίας και όχι πενταετής

● Αντιδράσεις από την αντιπο-
λίτευση  

● Πρέσβης Ρωσίας για τις βά-
σεις: «Εσφαλμένη η πολιτική της 
Δύσης, πολύ φιλική χώρα η Ελ-
λάδα»

«Δραματική έκκληση να κλεί-«Δραματική έκκληση να κλεί-
σουν άμεσα τα αναχώματα σουν άμεσα τα αναχώματα 
στον Ερυθροπόταμο»στον Ερυθροπόταμο»

Αλεξανδρούπολη FC: Αλεξανδρούπολη FC: 
Αυτή είναι η κλήρωση Αυτή είναι η κλήρωση 
του πρωταθλήματος της του πρωταθλήματος της 
Γ΄ΕθνικήςΓ΄Εθνικής

Επιτέλους ξεκινά η 
λειτουργία της Νοσηλευτικής 

Σχολής Διδυμοτείχου

Με καθυστέρηση δυο εβδομάδων ξεκινά 
η ακαδημαϊκή χρονιά. Βαφειάδης : «Να 

ενεργοποιηθεί η επιτροπή αγώνα» 

▶ 4

▶77

Αμυντική Συμφωνία 
Ελλάδος – ΗΠΑ: Ο ρόλος 
της Αλεξανδρούπολης

▶ 5

▶ 16 16
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1851
Εκδίδεται για πρώτη φορά το μυθι-
στόρημα του Χέρμαν Μέλβιλ «Μόμπι 
Ντικ», με τίτλο «Η Φάλαινα».

1860
Λήγει ο Β’ Πόλεμος του Οπίου, με την 
υπογραφή της Συνθήκης του Τιεντσίν 
εις βάρος της Κίνας. Οι Κινέζοι υπο-
χρεώνονται να ανοίξουν τα λιμάνια 
τους, να νομιμοποιήσουν το εμπόριο 
του οπίου και να επιτρέπουν τη δρά-
ση των χριστιανών ιεραποστόλων.

1912
Ο υποπλοίαρχος Νικόλαος Βότσης 
τορπιλίζει το τουρκικό θωρηκτό «Φε-
τίχ Μπουλέντ» στο λιμάνι της Θεσ-
σαλονίκης.

1979
Η Σουηδική Ακαδημία βραβεύει με 
το Νόμπελ Λογοτεχνίας τον ποιητή 
Οδυσσέα Ελύτη.

1981
«Το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, ο Λα-
ός στην εξουσία». Ο Ανδρέας Πα-
πανδρέου και το κόμμα του κερ-
δίζουν τις βουλευτικές εκλογές με 
ποσοστό 48,06%, έναντι 35,86% 
της Νέας Δημοκρατίας και 10,93% 
του ΚΚΕ. Ταυτόχρονα διεξάγονται και 
οι πρώτες ευρωεκλογές, στις οποί-
ες λαμβάνουν: ΠΑΣΟΚ 40,12%, ΝΔ 
31,34%, ΚΚΕ 12,84%, ΚΚΕ Εσω-
τερικού 5,29%, ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ. 4,25%, 
Κόμμα Προοδευτικών 1,95%, Λοι-
πά 4,21%.

Γεννήσεις
1918
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, έλλη-
νας πολιτικός από τα Χανιά, που 
διετέλεσε πρωθυπουργός την πε-
ρίοδο 1990 - 1993, και επίτιμος 
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. 
(Θαν. 29/5/2017)

1920
Μελίνα Μερκούρη, ελληνίδα 
ηθοποιός και πολιτικός. (Θαν. 
6/3/1994)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1931
Τόμας Έντισον, αμερικανός επι-
χειρηματίας και εφευρέτης, με 
1.093 πατέντες στο ενεργητικό 
του. Μεταξύ άλλων, ανακάλυψε 
τον ηλεκτρικό λαμπτήρα, το γραμ-
μόφωνο και τον τηλέγραφο. (Γεν. 
11/2/1847)

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

Με μαύρες σημαίες είπαν «όχι» 
στην υποβάθμιση οι Σουφλιώτες

Την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών στον τόπο τους, κι 
όχι την σχεδιαζόμενη κατάργηση ή υποβάθμισή τους, ζήτησαν 
κάτοικοι και φορείς του Σουφλίου κατά τη διάρκεια της κινητο-
ποίησης της Μαύρης Τετάρτης, που μετά την Ορεστιάδα, πραγ-
ματοποιήθηκε και στην πόλη του μεταξιού. 

Μεταξύ των αιτημάτων των Σουφλιωτών και το θέμα του 
πετρελαίου θέρμανσης, οι συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων 
και η ενίσχυση της απασχόλησης.

 Η κινητοποίηση ξεκίνησε με πορεία διαμαρτυρίας στον κε-
ντρικό δρόμο του Σουφλίου και κατέληξε μπροστά στο κτίριο 
της Εφορίας, όπου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση. Στην πόλη 
του Σουφλίου από νωρίς το πρωί της Τετάρτης το κλίμα ήταν 
βαρύ και πένθιμο. Μαύρες σημαίες, μαύρα πανιά σε δημόσια 
κτίρια και οι καμπάνες να χτυπούν σαν να ήταν όντως Μεγά-
λη Εβδομάδα. 

Κορωνίδα των αιτημάτων τους, το λουκέτο σε μία σειρά 
δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών ή η υποβάθμισή τους, 
κάτι που χαρακτηρίζεται ως ένα βήμα μόνο πριν την επίσης 
κατάργησή τους

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα

1-2

1-21-2
11...19

10...18

Ανατολή - 07:30
Δύση - 18:31

10...18

9...19

19
Οκτ
2012
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ΑΠΟΨΕΙΣ 3

`Μικρογνωμικά

Συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά 
του στη Θεσσαλονίκη, όπου διεξάγεται 
το ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ, ο δήμαρ-
χος Ορεστιάδας, Βασίλης Μαυρίδης, ο 
οποίος ένιωσε το βράδυ της Πέμπτης 
κάποιες ενοχλήσεις και πήγε στο “Δι-
αβαλκανικό” για εξετάσεις.

Οι γιατροί τον ενημέρωσαν για εύ-
ρημα απόφραξης καρδιακής αρτηρίας, 
για την αποκατάσταση της οποίας θα 
απαιτηθεί να υποβληθεί, το συντομό-
τερο δυνατό, σε επέμβαση τοποθέτη-
σης stent.

Ο κ. Μαυρίδης βγήκε το πρωί από το 
ιατρικό κέντρο, έχοντας δρομολογήσει 
τις επόμενες ενέργειες για την αποκα-
τάσταση της βλάβης. Μετά την έξοδό 
του από το «Διαβαλκανικό», μετέβη 
στον χώρο του συνεδρίου και πραγ-
ματοποίησε και την προγραμματισμέ-
νη ομιλία του ως πρόεδρος της Περι-
φερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης. (ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΣΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ΕΡΤ Ορεστιάδας)

Δήμαρχε η ΓΝΩΜΗ σου εύχεται πε-
ραστικά και «σιδερένιος»

Γ.Π.

Δήμαρχε περαστικά !

Μεγάλες ουρές φοιτητών αποτύπωσε το μεσημέρι της Πέμπτης ο φακός του «Χρόνου» έξω από 
το κτιριακό συγκρότημα της Παλιάς Νομικής στην Κομοτηνή. Εκεί λειτουργεί η «κάτω» Λέσχη 
Σίτισης του Πανεπιστημίου, η οποία λόγω covid δίνει ως «πακέτο» τα δωρεάν γεύματα σίτισης 
στους φοιτητές. Οι πρυτανικές αρχές του ΔΠΘ καλούνται να βρουν μία λύση, αφού ουρές υπήρ-
χαν στη Λέσχη Σίτισης ακόμη και σε προ covid περιόδους

Photo   Shoot
Ήταν μια πολύ καλή Ιεραρχία.  
Μέσα σε πνεύμα ενότητος ανα-
νεώσαμε την ευθύνη μας ως ανά-
γκη αδήριτη για πληρέστερη και 
υγιαίστερη κατήχηση του λαού 
μας ώστε να μην παραπαίει σε 
πλάνες και φανατισμούς με απο-
τέλεσμα να χάνει την γαλήνη του 
και τον προσανατολισμό του…   
ΑΝΘΙΜΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 

Είπαν

Μετά από έρευνα που διε-
ξήχθη στην Τουρκία, αφού 
εξετάστηκαν 90 είδη ντομά-
τας, αγγουριών και πιπεριών, 
εντοπίστηκαν 620 διαφορε-
τικά είδη φυτοφαρμάκων. Σε 
ποιες ενέργειες θα προβεί 
η Κομισιόν, προκειμένου να 
αποτρέψει την χρήση απα-
γορευμένων ουσιών σε φυ-
τοφάρμακα στη Τουρκία; 
ΑΝΝΑ ΜΙΣΕΛ 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΔ

Νεκρός ανεμβολίαστος 28χρονος από 
κορωνοϊό στην Κομοτηνή – Δραματική 

έκκληση από την Μίνα Γκάγκα
Έξαλλοι 

Τα μένεα πνέει ο τουρκικός Τύπος για 
την ελληνο-αμερικανική αμυντική συμφω-
νία. Κοινή επωδός «απειλή πολέμου από 
την Ελλάδα», «οι εχθροί της Τουρκίας στο 
ίδιο καρέ», «οι ΗΠΑ και η ευνοούμενή της 
Ελλάδα». Αν και η είδηση δεν βρίσκεται στα 
πρωτοσέλιδα των τουρκικών εφημερίδων 
σήμερα, ωστόσο  αναφορά υπάρχει σε όλα 
σχεδόν τα ΜΜΕ της χώρας. 

Η Γενί Σαφάκ γράφει: «Ο υπουργός 
Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, 
απείλησε την Τουρκία κατά τη συνάντη-
ση που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών 
των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν. Ο Δένδιας, ο 
οποίος είπε ότι η κυριαρχία τους απειλεί-
ται και ότι είναι έτοιμοι για πόλεμο, ήταν 

αλαζονικός χωρίς να κοιτάζει το έγκλημά 
του. Ζητώντας υποστήριξη από τις Ηνω-
μένες Πολιτείες, ο Έλληνας υπουργός εί-
πε, ‘Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία 
απειλή πολέμου στην ανατολική Μεσόγειο. 
Υπάρχει απειλή πολέμου’, είπε». 

Σε άρθρο γνώμης του πρώην πρέσβη 
της Τουρκίας Ονούρ Οϊμέν στη Τζουμχου-
ριέτ αναφέρεται ότι «Η Ελλάδα δεν παίρνει 
το μάθημά της από την ιστορία» και σχολι-
άζει ότι «η Ελλάδα, η οποία προσπαθεί να 
αλλάξει την ισορροπία με την Τουρκία εδώ 
και χρόνια, τώρα προσπαθεί να επιτύχει τον 
στόχο της μέσω στρατιωτικής αποτροπής 
υπογράφοντας διμερείς αμυντικές συμφω-
νίες με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ».

Κ.Η.

Ένας ακόμα άνθρωπος έφυγε από τη 
ζωή «χτυπημένος» από τον κορονοϊό. 
Πρόκειται για έναν 28χρονο από την 
Κομοτηνή, ο οποίος κατέληξε και ανέ-
βασε τον αριθμό των «εικοσάρηδων» 
που πέθαναν αυτή την εβδομάδα στους 
τρεις. Αυτό ανέφερε σε ανάρτησή της 
στο Facebook η αναπληρώτρια υπουρ-
γός Υγείας, Μίνα Γκάγκα.

Παράλληλα, έκανε έκκληση στους 
πολίτες να εμβολιαστούν ενώ ανακοί-
νωσε πως θα δημιουργηθεί τηλεφωνική 
γραμμή υποστήριξης από το υπουργείο, 
έτσι ώστε να απαντηθούν τα ερωτή-
ματα και οι αμφιβολίες όλων εκείνων 
που φοβούνται να προχωρήσουν στον 
εμβολιασμό τους.

«Πριν από λίγο χάσαμε 28χρονο από 
κορονοϊό στη Κομοτηνή. Είναι ο τρί-
τος εικοσάχρονος που χάνουμε αυτή 
τη βδομάδα. Ήταν όλοι ανεμβολίαστοι.

Κάνω έκκληση, σας παρακαλώ, εμ-
βολιαστείτε και προσέχετε! Καταλαβαί-
νω ότι πολλοί φοβάστε και έχετε απορί-
ες. Επικοινωνήστε μαζί μας, με γιατρούς 
και το υπουργείο, θα απαντήσουμε στις 
απορίες σας και θα συζητήσουμε τους 
προβληματισμούς σας. Θα δώσω σύ-
ντομα μια αποκλειστική τηλεφωνική 
γραμμή και ψηφιακό τρόπο επικοινω-
νίας μαζί μας, είμαστε εδώ για σας», 
έγραψε η κ. Γκάγκα στο Facebook.

Γ.Π.

Ευγνωμοσύνη 
Έξι κορίτσια από το Αφγανιστάν, που 

διαμένουν στην ανοιχτή δομή φιλοξενίας 
προσφύγων στην Καβάλα, συνδύασαν τη 
ζωγραφική με τη μουσική και δημιούργη-
σαν ένα μοναδικό αποτέλεσμα, το οποίο 
φιλοξενείται στην αίθουσα ορχήστρας του 
μουσικού σχολείου Καβάλας.

Η αγάπη τους για τη μουσική οδήγησε 
τα κορίτσια να εμπνευστούν και να σχεδιά-
σουν δεκαεπτά ξεχωριστούς ζωγραφικούς 
πίνακες. Στη συνέχεια, είχαν την ευκαιρία 
να συναντήσουν τον διευθυντή του μου-
σικού σχολείου Καβάλας Γιάννη Κακάρα 
στον χώρο του σχολείου, να συζητήσουν 
μαζί του και να δωρίσουν τα έργα τους.

Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας των 
κοριτσιών από το Αφγανιστάν ήταν μέ-
σα από τα έργα τους να εμπνεύσουν τους 
υπόλοιπους μαθητές που φοιτούν στο μου-
σικό σχολείο και ταυτόχρονα να ομορφύ-

νουν το χώρο, αφήνοντας και το δικό τους 
αποτύπωμα.

«Οι ζωγραφιές των παιδιών θα είναι 
πάντα εδώ να μας θυμίζουν την παρουσία 
τους στην πόλη μας. Και είμαστε ευγνώμο-
νες γι' αυτό», είπε ο κ. Κακάρας.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρω-
τοβουλία του Διεθνούς Οργανισμού Με-
τανάστευσης (ΔΟΜ) σε συνεργασία με τη 
Solidarity Now. 

Κ.Η. 
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Με καθυστέρηση δυο 
εβδομάδων ξεκινά η ακα-
δημαϊκή χρονιά για το πα-
ράρτημα Νοσηλευτικής  
του ΔΙΠΑΕ με έδρα το 
Διδυμότειχο αφού φαί-
νεται πως τακτοποιήθη-
καν οι απαραίτητες προ-
εργασίες για την έναρξη 
λειτουργίας.

Ο επίκουρος καθηγη-
τής και μέλος της Επιτρο-
πής Αγώνα  της σχολής 
Κώστας Βαφειάδης ως 
το παλαιότερο στέλεχος 
της, ανακοίνωσε μιλώ-
ντας στην ΕΡΤ Ορεστιά-
δας,  πως την ερχόμενη  
Δευτέρα θα ξεκινήσουν 
τα μαθήματα, με την δια 
ζώσης πλέον παρακολού-
θηση.

Αν και οι φετινοί επι-
τυχόντες είναι μόλις εί-
κοσι έξι, εύχεται και ελ-
πίζει να  έρθουν όλοι από 
αυτούς να παρακολουθή-

σουν τα μαθήματα χω-
ρίς να προσπαθήσουν  να 
μετεγγραφούν σε κάποια 
άλλη πόλη.

Ήδη λόγω της πανδη-
μίας έχουν φύγει σχε-
δόν όλοι οι φοιτητές και 
το γεγονός ότι δεν έχει 
υπάρξει εξέλιξη σχετικά 
με την ένταξη της σχο-
λής στην επιδότηση ενοι-
κίου όπως συμβαίνει στα 
υπόλοιπα περιφερειακά 
πανεπιστήμια είναι ανα-
σταλτικός παράγοντας το 
να  γυρίσουν πίσω

Ο κ. Βαφειάδης δεν δι-
στάζει να επισημάνει το 
γεγονός ότι θα πρέπει 
επιτέλους να ενεργοποι-
ηθεί η επιτροπή αγώνα 
για την παραμονή τη σχο-
λής στο Διδυμότειχο , να 
συσκεφθεί,  κάτι που δεν 
έγινε μέχρι σήμερα και να 
σχεδιάσει τρόπους προ-
σέλκυσης των φοιτητών.

Σύμφωνα με τα όσα 
δήλωσε, θα πρέπει να 
γίνει μια συντονισμένη 
προσπάθεια ανάδειξης 
των κινήτρων και των 
πλεονεκτημάτων που δί-
νουμε ως πόλη στους 
φοιτητές και τους καθη-
γητές, ώστε να ζωντα-
νέψουμε το ενδιαφέρον 
τους.

Μια ενδιαφέρουσα κί-
νηση  θα ήταν μέσα από 
την συνεργασία με  τον 
εμπορικό σύλλογο οι φοι-
τητές να είχαν εκπτώσεις 
στα καταστήματα εστία-
σης (καφέ φαγητού) η και 
ένδυσης  της τάξης του 
10 η και 15 τοις εκατό.

Το μέλλον της σχολής 
μπορεί τώρα να είναι θο-
λό αλλά στο χέρι μας εί-
ναι να το αλλάξουμε αυτό 
τονίζοντας με έμφαση ότι   
«θα κάνουν ότι μπορούν 
για να  κρατήσουν το επί-
πεδο της σχολής που είχε 
πριν ακόμη μας αγγίξει η 
πανδημία»

Είμαστε εδώ και θα 
προσπαθήσουμε για το 
καλύτερο. Κοιτάζοντας 
την σχόλη Ψυχολογίας 
αφήσαμε το παιδί μας(  
τη Νοσηλευτική) ξεκρέ-
μαστη. Αυτό θα πρέπει 
να εκλείψει και όλοι μα-
ζί θα πρέπει να τη διεκ-
δικήσουμε πάση θυσία. 
Έχουμε σκοπό να κρατή-
σουμε και τις δυο σχολές 
στο Διδυμότειχο.
Ertnews 

Επιτέλους ξεκινά 
η λειτουργία της 
Νοσηλευτικής 
Σχολής 
Διδυμοτείχου

ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΔΥΟ 
ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΞΕΚΙΝΑ Η 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΦΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΩΣ 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ    
                               
Βαφειάδης : «Να ενεργοποιηθεί 
η επιτροπή αγώνα» 

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης 
της πανδημίας Covid-19 
και για την ορθότερη εκτί-
μηση της επιδημιολογι-
κής κατάστασης στο Νο-
μό Έβρου, η Περιφερειακή 
Ενότητα Έβρου σε συνερ-
γασία με την Κινητή Ομάδα 
Υγείας (ΚΟΜΥ)  του ΕΟΔΥ, 
τον Δήμο  Διδυμοτείχου 
και την Τοπική Κοινότητα 
Ποιμενικού, διοργανώνει 
δωρεάν μαζικές δειγματο-
ληψίες (rapid) για τον κο-
ρωνοϊό. Η δράση θα πραγ-
ματοποιηθεί την Δευτέρα 
18 Οκτωβρίου 2021, ώρες 
11:00΄ έως 13:00 στο χώ-
ρο του Ιατρείου, στην Το-
πική Κοινότητα.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΟΙΜΕΝΙΚΟ 

ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Η Ιερά Μητρόπολη Αλεξαν-
δρουπόλεως ανακοινώνει ότι 
από τη Δευτέρα 18 Οκτωβρί-
ου 2021 αρχίζει η καταβολή 
του Επιδόματος Τρίτου Τέ-
κνου. Οι δικαιούχοι μπορούν 
να προσέρχονται στο Ανθίμειο 
Εκκλησιαστικό Κέντρο (Πλα-

ταιών και Αμφιπόλεως, παρα-
πλεύρως ιερού ναού Αγίας Κυ-
ριακής) για την παραλαβή των 
επιταγών που θα πραγματο-
ποιηθεί σύμφωνα με το πρώ-
το γράμμα του επιθέτου τους 
και με συγκεκριμένο ωράριο 
για κάθε ημέρα

Κοινωνικό Φροντιστήριο για μαθητές γυμνα-
σίου και λυκείου, οι οικογένειες των οποίων 
είναι δικαιούχες του προγράμματος ΤΕΒΑ, 
θα λειτουργήσει στον δήμο Ορεστιάδας. Τα 
ενισχυτικά μαθήματα θα αφορούν τη νεοελ-
ληνική και αρχαία ελληνική γλώσσα, τα μα-
θηματικά, τη φυσική και τον προγραμματι-
σμό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Δηλώσεις 
συμμετοχής των παιδιών στο κοινωνικό φρο-
ντιστήριο, μπορούν να επικοινωνούν με το 
Κέντρο Κοινότητας (2552081375) ή με το αυ-
τόνομο τμήμα κοινωνικής προστασίας, παιδεί-
ας και πολιτισμού του δήμου (2552350016).

Ο αθλητικός σύλλογος ΔΡΟ-
ΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, με την υπο-
στήριξη του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης, διοργανώνει 
τον 1ο Νυχτερινό αγώνα 
της Θράκης, το Σάββατο 23 
Οκτωβρίου 2021, στην πα-
ραλιακή ζώνη της Αλεξαν-
δρούπολης. Δικαίωμα  συμ-
μετοχής έχουν όλοι οι άνω 
των 12 ετών για τα 5χλμ 
και άνω των 18 ετών για τα 
10χλμ, ενώ το όριο συμμε-
τοχής είναι 200 δρομείς σε 
κάθε αγώνα. Οι δηλώσεις 
συμμετοχής – εγγραφές των 

αθλητών-τριών θα γίνονται 
ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα και 
μέχρι την Δευτέρα 18/10/21.

Την αύξηση της χρηματοδότησης 
για την επισκευή της ιρλανδικής 
διάβασης Κα-
στανεών-Μα-
ρασίων, που 
είχε υποχω-
ρήσει τον 
Ιούνιο του 
2019, ενέκρι-
νε και γνω-
σ τ ο π ο ί η σ ε 
την περασμέ-
νη Δευτέρα 
το υπουργείο 
Υποδομών, ανοίγοντας τον δρόμο 
για την διαδικασία δημοπράτησης 
του έργου (ΕΡΤ)

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

1
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Έπεσαν οι υπογραφές για τη 
νέα ελληνοαμερικανική συμ-
φωνία αμυντικής συνεργασίας. 
Το νέο, διμερές σύμφωνο φέ-
ρει τις υπογραφές του επικε-
φαλής του State Department, 
Άντονι Μπλίνκεν και του Έλ-
ληνα ομολόγου του, Νίκου 
Δένδια. 

Όπως προκύπτει από τη 
συμφωνία και όπως αναφέρει 
το ieidiseis.gr, επ΄ αόριστον 
παραμένουν τελικά οι αμερικά-
νικες βάσεις στη χώρα, με την 
ελληνική κυβέρνηση να λαμβά-
νει ως «αντάλλαγμα» γενικό-
λογες υποσχέσεις για την προ-
στασία της χώρας. Παρά τις 
εξαγγελίες του πρωθυπουρ-
γού για «πενταετή συμφωνία», 
αποδείχτηκε πως είχαν δίκιο οι 
αξιωματούχοι της Ουάσιγκτον 
που πανηγύριζαν εδώ και μέ-
ρες για την επ΄ αόριστον δι-
άρκεια της Συμφωνίας Αμοι-
βαίας Αμυντικής Συνεργασίας 
(ΣΑΑΣ/MDCA).

Άντονι Μπλίνκεν και Νί-
κος Δένδιας υπέγραψαν στην 
Ουάσιγκτον πως η Συμφωνία 
«θα παραμείνει σε ισχύ για μία 
περίοδο πέντε ετών από την 
ημερομηνία της θέσης σε ισχύ 
του Δεύτερου Πρωτοκόλλου 
Τροποποίησης της MDCA» και 
πως «η MDCA θα παραμείνει 
σε ισχύ στη συνέχεια, εκτός εάν 
τερματιστεί από κάποιο από τα 
μέρη με γραπτή ειδοποίηση, 
προς το άλλο μέρος, δυο χρό-
νια πριν, διά της διπλωματικής 
οδού». «Αυτή η επικαιροποίη-
ση θα επιτρέψει στη Συμφωνία 
να μείνει σε ισχύ επ’ αόριστον 
και θα επιτρέψει στις δυνάμεις 
των ΗΠΑ στην Ελλάδα να εκ-
παιδευτούν και να επιχειρούν 
από πρόσθετες τοποθεσίες», 
επισημαίνει χαρακτηριστικά 
ο υπουργός Εξωτερικών των 
Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ελληνική κυβέρνηση αντι-
τείνει πως τα ανταλλάγματα 
που αναφέρονται στην επι-
στολή Μπλίνκεν και το Τρο-
ποποιητικό Πρωτόκολλο απο-
τελούν ρήτρες εγγύησης για 
την εδαφική ακεραιότητα της 
χώρας, πλην όμως οι διατυπώ-
σεις αποτελούν γενικολογίες, 
ενώ σε πολιτικό επίπεδο έχει 
αποδειχθεί ιστορικά πως όλα 
υποτάσσονται στους στρατηγι-
κούς σχεδιασμούς και υπαγο-
ρεύονται από τα συμφέροντα 
των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκ 
των πραγμάτων, επίσης, με τις 
Αμυντικές Συμφωνίες με Ηνω-
μένες Πολιτείες και Γαλλία, αλ-
λάζει το αμυντικό δόγμα και η 
χώρα επανέρχεται στη στρα-
τηγική του «προκεχωρημένου 
φυλακίου της δύσης».

Τις επόμενες ημέρες, άλ-
λωστε, επί όλων αυτών θα γί-
νουν πολλές συζητήσεις και θα 
έρθουν στο φως της δημοσι-
ότητας και νέα στοιχεία. Στο 
περιεχόμενο της συμφωνίας 
περιλαμβάνονται σημαντικές 
δυνατότητες για τις αμερικανι-
κές ένοπλες δυνάμεις να ανα-
πτυχθούν περαιτέρω σε ελλη-
νικές περιοχές ενδιαφέροντος, 
δηλαδή στην Αλεξανδρούπο-
λη, τη Σούδα, το Λιτόχωρο, το 
Στεφανοβίκειο και τη Λάρισα. 
Συγκεκριμένα, όπως μετέδω-
σε το protothema.gr, οι αμε-
ρικανικές ένοπλες δυνάμεις θα 
αποκτήσουν επίσημη πρόσβα-
ση για ασκήσεις στο πεδίο βο-
λής του Λιτοχώρου, δικαίω-
μα μεταστάθμευσης στην 1η 
ΤΑΞΑΣ (Ταξιαρχία Αεροπορί-
ας Στρατού) στο Στεφανοβί-
κειο της Μαγνησίας και στρα-
τωνισμό σε στρατόπεδα στην 
Αλεξανδρούπολη, εκτός από 
τις ήδη θεσμοθετημένες διευ-
κολύνσεις στο ναύσταθμο της 
Σούδας, στην Κρήτη.

Ειδικά για την Αλεξανδρού-
πολη, η γεωπολιτική της ση-
μασία στην ευρύτερη περιοχή 
αναδεικνύεται έτι περισσότερο 
από τη Συμφωνία, καθώς θα 
αποτελέσει το βασικό φορέα 
υποδοχής των αμερικανικών 
στρατιωτικών δυνάμεων, ώστε 
να σταθμεύουν συστηματικά, 
προκειμένου να αναπτύσσουν 
επιχειρησιακές δραστηριότη-
τες στην Ανατολική Ευρώπη. 
Υπενθυμίζεται ότι τον τελευ-
ταίο χρόνο έχουν εγκαταστα-
θεί αμερικανικές δυνάμεις σε 
στρατόπεδα του Δ’ Σώματος 
Στρατού στην περιοχή και χρη-
σιμοποιούν λιμενικές εγκατα-
στάσεις στην πόλη. 

Mε τη συμφωνία, οι Αμε-
ρικάνοι, επίσημα, επεκτείνουν 
την παρουσία τους, εκτός από 
το στρατόπεδο Κανδηλάπτη, 
και στο στρατόπεδο «Γιαννού-
λη». ‘Όπως, άλλωστε, αναφέ-
ρουν διπλωματικές πηγές, «η 
επιλογή της Αλεξανδρούπολης 
υποδηλώνει μεταξύ άλλων την 
αμερικανική βούληση ενίσχυ-
σης της ασφάλειας της Νοτι-
οανατολικής Ευρώπης, αλλά 
με παράκαμψη των Στενών, με 
ό,τι οφέλη αυτό συνεπάγεται 
για την περιοχή του Έβρου και 
ευρύτερα της Θράκης».

Στην ίδια κατεύθυνση, «η 
Συμφωνία Αμυντικής Συνερ-
γασίας με τις ΗΠΑ αναβαθμίζει 
περαιτέρω τη χώρα γεωστρα-
τηγικά και πολιτικά. Ενισχύ-
ει τη θέση της Ελλάδος στη 
νοτιοανατολική Μεσόγειο και 
εμπεδώνει διεθνώς το ρόλο 
της ως παράγοντα ειρήνης, 

σταθερότητας αλλά και ως 
ασφαλούς επενδυτικού προ-
ορισμού. Αποκτά μεγαλύτερη 
σημασία τώρα η δέσμευση των 
ΗΠΑ στην Ελλάδα, που γίνεται 
σε μια περίοδο αναπροσαρμο-
γής των προτεραιοτήτων και 
μετατόπισης του ενδιαφέρο-
ντός τους από την Ευρώπη» 
σχολίασε σχετικά ο Κυβερνη-
τικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οι-
κονόμου κατά την ενημέρωση 
των πολιτικών συντακτών, επι-
σημαίνοντας παράλληλα πως 
«η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως 
ένας αξιόπιστος και σταθερός 
εταίρος στην περιοχή».

Κριτική από ΣΥΡΙΖΑ
Κριτική στην ελληνοαμε-

ρικανική αμυντική συμφωνία 
ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνω-
σή του, στην οποία υποστηρίζει 
ότι «με τη σημερινή υπογραφή 
της συμφωνίας με τις ΗΠΑ ο κ. 
Μητσοτάκης γίνεται ο πρώτος 
πρωθυπουργός της μεταπολί-
τευσης που εκχωρεί επ' αό-
ριστον στρατιωτικές εγκατα-
στάσεις σε ελληνικό έδαφος».

Συνεχίζοντας την κριτική 
του στον πρωθυπουργό υπο-
στηρίζει ότι «το κάνει, μάλιστα, 
ανακοινώνοντας με μεγάλη πε-
ρηφάνια, ότι η συμπερίληψη 
στρατιωτικής εγκατάστασης 
στην Αλεξανδρούπολη παρέχει 
'δυνατότητα ταχείας μεταφο-
ράς και στάθμευσης αμερικανι-
κών δυνάμεων στη Βουλγαρία 
και στη Ρουμανία'. Βάζοντας 
έτσι την Ελλάδα στην πρώτη 
γραμμή επικίνδυνων εντάσε-
ων στη Μαύρη Θάλασσα. Ως 
αντιστάθμισμα σε αυτές τις 
σοβαρότατες παραχωρήσεις, 
έχουμε μόνο γενικόλογες ανα-
φορές στο σεβασμό της κυρι-
αρχίας μας».

Ακολούθως, προσθέτει ότι 
με τη συμφωνία «δεν εξασφα-
λίζεται, όμως, καμία συγκεκρι-
μένη αμερικανική παρουσία, 
εμπλοκή ή δέσμευση για τη 
στήριξη αυτής της κυριαρχίας 
απέναντι στην τουρκική επι-
θετικότητα, ιδίως στο Αιγαίο 
και στην Ανατολική Μεσόγειο». 
Κλείνοντας υποστηρίζει: «Η ελ-
ληνοαμερικανική συμφωνία 
του κ. Μητσοτάκη ταιριάζει 
γάντι στο νέο του δόγμα, αυ-

τό του προβλέψιμου συμμάχου 
και της 'Ελλάδας- προκεχωρη-
μένου δυτικού φυλακίου', αλλά 
δεν ταιριάζει ανάμεσα σε δυο 
ισότιμους εταίρους και σε μια 
Ελλάδα με ανεξαρτησία, αξιο-
πρέπεια και εθνική κυριαρχία».

ΚΚΕ: «Ολόκληρη η ελληνι-
κή επικράτεια μετατρέπεται 
σ’ ένα απέραντο αμερικα-
νοΝΑΤΟϊκό ιμπεριαλιστικό 
ορμητήριο»

«Η κατ’ όνομα “αμυντική” 
-αλλά στην πραγματικότητα 
πολύ επιθετική- συμφωνία Ελ-
λάδας και ΗΠΑ, συνιστά έναν 
επικίνδυνο κρίκο εμπλοκής της 
χώρας μας στα πολεμικά σχέ-
δια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ 
στην ευρύτερη περιοχή. Άλ-
λωστε, η αναφορά του υπΕξ 
των ΗΠΑ στην προσφορά της 
Ελλάδας στον πόλεμο στο Αφ-
γανιστάν, προδιαγράφει πολλά 
και νέα “Αφγανιστάν” με την 
ενεργό ελληνική συμμετοχή. 

Με τη συγκεκριμένη Συμ-
φωνία, που είναι 5ετής και στη 
συνέχεια παρατείνεται επ’ αό-
ριστον, ολόκληρη η ελληνική 
επικράτεια μετατρέπεται σ’ ένα 
απέραντο αμερικανοΝΑΤΟϊ-
κό ιμπεριαλιστικό ορμητήριο, 
προβλέποντας την αναβάθμι-
ση των υφιστάμενων στρατι-
ωτικών βάσεων, τη δημιουργία 
νέων, την παραχώρηση στρα-

τοπέδων, υποδομών κι άλλων 
διευκολύνσεων για τις αμερι-
κανικές στρατιωτικές ανάγκες. 
Τα σχέδια αυτά εντάσσονται 
στο πλαίσιο της Στρατηγικής 
“ΝΑΤΟ 2030” και της μετακί-
νησης μεγάλων στρατιωτικών 
δυνάμεων στην Ανατολική Ευ-
ρώπη, με τα μάτια στραμμένα 
στον ανταγωνισμό με τη Ρω-
σία και την Κίνα. Αυτό το ρόλο 
υπηρετεί και η αναβάθμιση της 
Αλεξανδρούπολης ως σημείου 
αναφοράς για τις επιχειρήσεις 
και ασκήσεις του αμερικανικού 
στρατού.

Η κυβέρνηση της ΝΔ συ-
νεχίζοντας τον Στρατηγικό 
Διάλογο και τη Συμφωνία με 
τις ΗΠΑ, που εγκαινίασε η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αναλαμβά-
νει τεράστιες ευθύνες απέναντι 
στον ελληνικό λαό. Μετατρέπει 
τη χώρα σε θύτη άλλων λα-
ών, αλλά και σε πιθανό στόχο 
αντιποίνων, στο πλαίσιο των 
οξυμμένων ανταγωνισμών που 
παίρνουν και στρατιωτικό – 
πολεμικό χαρακτήρα. Την ίδια 
στιγμή τροφοδοτεί τον αντα-
γωνισμό με την αστική τάξη 
της Τουρκίας. 

Το επιχείρημα ότι μ’ αυ-
τόν τον τρόπο “θωρακίζεται η 
ασφάλεια και τα σύνορα της 
χώρας έναντι της τουρκικής 
επιθετικότητας” είναι πέρα για 
πέρα ψεύτικο και παραπλανη-

τικό. Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, την 
ίδια ώρα, παζαρεύουν με τη 
“σύμμαχο” Τουρκία για την 
απόσπασή της απ’ την ρωσι-
κή επιρροή, ενώ κύριο μέλη-
μά τους είναι η διατήρηση της 
συνοχής στη Ν.Α πτέρυγα του 
ΝΑΤΟ. Από αυτή την άποψη 
και η επιστολή του υπΕξ των 
ΗΠΑ, Τ. Μπλίνκεν, περί στή-
ριξης των κυριαρχικών δικαι-
ωμάτων της Ελλάδας και σε-
βασμού του διεθνές δικαίου 
είναι “στάχτη στα μάτια”. Πα-
ρόμοιες δηλώσεις είχαν γίνει 
και στο παρελθόν απ’ τον πρώ-
ην υπΕξ των ΗΠΑ, Μ. Πομπέο, 
όμως αυτό όχι μόνο δεν πε-
ριόρισε την επικίνδυνη κατά-
σταση στο Αιγαίο και την Ανατ. 
Μεσόγειο, αλλά αντίθετα συν-
δέθηκε με την κλιμάκωση της 
τούρκικης επιθετικότητας. Άλ-
λωστε, η ιστορία είναι γεμάτη 
από συμφωνίες και δηλώσεις 
που “έμειναν στα χαρτιά”, στο 
πλαίσιο της συνεχούς αναδι-
άταξης των ιμπεριαλιστικών 
συμμαχιών.

Η Συμφωνία με τις ΗΠΑ, 
όπως και η αντίστοιχη με τη 
Γαλλία, υπηρετεί τελικά το στό-
χο της γεωστρατηγικής ανα-
βάθμισης του ελληνικού κεφα-
λαίου και για χάρη των δικών 
του συμφερόντων οι ελληνι-
κές κυβερνήσεις αναλαμβά-
νουν ρόλο “πρωτοπαλίκαρου” 
στους ιμπεριαλιστικούς σχε-
διασμούς κι ανταγωνισμούς, 
εκθέτοντας τον ελληνικό λαό 
σε μεγάλους κινδύνους. Αυτό, 
άλλωστε, επιβεβαιώνει και η 
ειδική αναφορά στις επιχειρη-
ματικές και εμπορικές συμφω-
νίες που συνοδεύουν τη στρα-
τιωτική συμφωνία.

Αποτελεί περισσότερο από 
ποτέ ανάγκη να διαμορφωθεί 
και να δυναμώσει ένα παλ-
λαϊκό μέτωπο, για να καταρ-
γηθούν αυτές οι επαίσχυντες 
επιθετικές Συμφωνίες, να κλεί-
σουν οι ξένες στρατιωτικές βά-
σεις στη χώρα, να επιστρέψουν 
οι ελληνικές στρατιωτικές απο-
στολές από το εξωτερικό, να 
αποδεσμευτεί η Ελλάδα από 
συμμαχίες, όπως το ΝΑΤΟ και 
η ΕΕ». 

Αμυντική Συμφωνία Ελλάδος–ΗΠΑ: 
Ο ρόλος της Αλεξανδρούπολης

Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΙ 
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ  - 
ΕΠ’ ΑΟΡΙΣΤΟΝ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ
                               
Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση 

Στην αμερικανική βάση στο λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης, αναφέρθηκε ο Ρώσος 
πρέσβης στην Ελλάδα, Αντρέι Μάσλοβ, το-
νίζοντας πως η Μόσχα «τάσσεται κατά της 
επέκτασης του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς». «Θα 
έλεγα πως το πλησίασμα των στρατιωτικών 
υποδομών του ΝΑΤΟ προς τη Ρωσία, θα 
προκαλέσει τα απαραίτητα ρωσικά στρατιω-
τικά αντίμετρα» επεσήμανε επίσης μιλώντας 
στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR.

Ακόμη, εκτιμά πως η πολιτική που εφαρ-
μόζει η Δύση είναι «εσφαλμένη» και «κοντό-
φθαλμη» ενώ ξεκαθάρισε πως «δεν είμαστε 
εμείς εδώ για να αναλάβουμε αυτές τις επι-
θετικές και μη φιλικές κινήσεις».

 «Πολύ φιλική χώρα η Ελλάδα»
Tην ίδια στιγμή ανέφερε πως η Ρωσία 

θεωρεί την Ελλάδα ως πολύ φιλική χώρα 
και υπάρχει ένας πολύ καλός διάλογος. «Θε-
ωρούμε την Ελλάδα ως πολύ φιλική χώρα, 
και έχουμε πολύ καλό πολιτικό διάλογο», 
ενώ τονίζει πως οι ελληνορωσικές σχέσεις 
μπορούν να ενδυναμωθούν ακόμη περισ-
σότερο, μετά και τον καθοριστικό ρόλο που 
έπαιξαν τα ρωσικά αεροσκάφη Beriev-200 
και Ilyushin-76 στην κατάσβεση των κατα-
στροφικών πυρκαγιών του καλοκαιριού. 
«Είμαι βέβαιος πως υπάρχουν πολύ καλές 
προοπτικές και είναι κοινή η βούληση κι από 
τις δυο πλευρές» σχολίασε χαρακτηριστικά.

Πρέσβης Ρωσίας: «Εσφαλμένη η πολιτική της 
Δύσης, πολύ φιλική χώρα η Ελλάδα»
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Τη βελτίωση στους ρυθμούς απορ-
ρόφησης των κονδυλίων και την ομα-
λοποίηση στη διαχείριση των δρά-
σεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 για τις 
επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης έχει επιτύχει το 
υποκατάστημα του ΕΦΕΠΑΕ ΑΜΘ, με 
τη συμπλήρωση στις 13/10/21 τριών 
μηνών από την ημερομηνία ανάληψης 
του διαχειριστικού έργου, «παρέχο-
ντας μια αναγκαία ένεση ρευστότητας 
στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας», 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε 
αναλυτικό-ενημερωτικό δελτίο Τύπου 
που απευθύνεται στους επαγγελμα-
τίες του τόπου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα δια-
θέσιμα στοιχεία από την πορεία των 
συγχρηματοδοτούμενων δράσεων 
του ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης και του 
ΕΠΑνΕΚ στο διάστημα αυτών των 
τριών μηνών επιτεύχθηκαν τα απο-
τελέσματα που παρουσιάζονται πα-
ρακάτω.

Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Ενίσχυση επιχειρήσεων για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών της 
πανδημίας COVID-19:

Α) Εκκίνησε και ολοκληρώθηκε 
από το υποκατάστημα στο πλαίσιο της 
δράσης η αξιολόγηση 15.199 αιτήσε-
ων χρηματοδότησης που υποβλήθη-
καν έως και 30/09/21. Στις 11/10/21 
η Περιφέρεια ΑΜΘ δημοσίευσε την 
3η απόφαση επικύρωσης των απο-
τελεσμάτων αξιολόγησης, σύμφωνα 
με την οποία οι επιχειρήσεις (δικαιού-
χοι) που εντάχθηκαν θα πρέπει εντός 

του επόμενου εξαμήνου και έως την 
01/05/2022 να υποβάλλουν αίτη-
μα καταβολής δημόσιας χρηματοδό-
τησης. Για τις επιχειρήσεις που έχει 
απορριφθεί το αίτημα τους υπενθυ-
μίζεται ότι έχουν δικαίωμα υποβολής 
νέας αίτησης χρηματοδότησης προς 
εκ νέου εξέταση από τον ΕΦ, έως την 
01/11/2021 και ώρα 15.00 ή υπο-
βολής ένστασης. Ακολουθεί η κατα-
νομή ανά Περιφερειακή Ενότητα των 
αιτήσεων που αξιολογήθηκαν από το 
υποκατάστημα:

Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 
συνολικά στη Δράση 21.184 επι-
χειρήσεις με δημόσια δαπάνη 
54.414.825€.

Β) Παράλληλα με τη διενέργεια 
αξιολογήσεων το υποκατάστημα 
του ΕΦΕΠΑΕ υλοποιεί τον έλεγ-
χο αιτημάτων καταβολής δημόσι-
ας χρηματοδότησης, ο οποίος είχε 
ουσιαστικά παύσει και εκκίνησε εκ 
νέου από τον Αύγουστο του 2021. 
Ο αριθμός ολοκληρωμένων ελέγ-
χων αυξάνεται ημερησίως ενώ κάθε 
εβδομάδα διενεργούνται πληρωμές 

της επιχορήγησης στις επιχειρή-
σεις.

Έως τις 13/10/2021 έχουν ολο-
κληρωθεί 2.617 έλεγχοι αιτήσε-
ων καταβολής και έχουν εκταμι-
ευτεί 6.560.191€. «Οι πληρωμές 
συνεχίζονται απρόσκοπτα και με 
τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, 
έως ολοκλήρωσης του ελέγχου 
του συνόλου των αιτήσεων κατα-
βολής», σύμφωνα με τον ΕΦΕΠΑΕ.

Δράσεις ΕΠΑνΕΚ
Για τις Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ 

2014-2020 ο απολογισμός έρ-
γου του υποκαταστήματος του 
ΕΦΕΠΑΕ στη διάρκεια της τρίμη-
νης λειτουργίας του αποτυπώνεται 
συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα: 

Επιπλέον των ανωτέρω, με απο-
κλειστική εργασία του εταίρου του 
ΕΦΕΠΑΕ Διαχειριστική Ευρωπαϊ-
κών Προγραμμάτων, έχουν ενταχθεί 
στη δράση «Επιδότηση Κεφαλαίου 
Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης 
για Προμήθεια Πρώτων Υλών» 807 
επιχειρήσεις της ΑΜΘ και έχουν ήδη 
καταβληθεί 5.275.343€.

Μεταφορικό Ισοδύναμο 
επιχειρήσεων

Στη συγκεκριμένη Δράση στο τρί-

μηνο λειτουργίας του υποκαταστή-
ματος εκταμιεύθηκαν 124.660,80€ 
σε 82 επιχειρήσεις της Σαμοθρά-
κης και της Θάσου συνολικά, ενώ 
αναμένεται η πληρωμή επιπλέον 
41.691,61€ για 4 επιχειρήσεις των 
δυο νησιών. Στην τρέχουσα φάση 
υποβολών στο μέτρο (1η αίτηση για 
το 2021), η οποία ολοκληρώθηκε τη 
Δευτέρα 11/10/21, υποβλήθηκαν 
80 αιτήσεις προς χρηματοδότηση, 
με αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη (επι-
χορήγηση) 128.946,51€.

Η θέση του προέδρου του 
ΕΦΕΠΑΕ

Όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΕ-
ΠΑΕ Πλάτων Μαρλαφέκας «ανα-
λάβαμε ένα δύσκολο εγχείρημα το 
οποίο μέχρι στιγμής δείχνει ότι προ-
χωρά στη σωστή κατεύθυνση».

Αναλυτικά ο πρόεδρος δηλώνει 
τα εξής: «Είναι ουσιαστικά η πρώ-
τη φορά που το σύνολο του διαχει-
ριστικού έργου, απαρτιζόμενο από 

πολλαπλές δράσεις, μεταφέρεται 
από ένα φορέα σε έναν άλλο και 
αυτό υλοποιείται με επιτυχία, πα-
ρά τις μεγάλες προκλήσεις που εί-
χε μια τέτοια απόφαση. Η θετική 
εικόνα που καταγράφεται από τα 
μέχρι σήμερα στοιχεία είναι απο-
τέλεσμα συλλογικής προσπάθειας 
και βασίζεται στην αποφασιστικό-
τητα του Υπουργείου Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων, την καλή συνεργασία 
με τις αρμόδιες Διαχειριστικές αρ-
χές, την πλήρη στήριξη της διοί-
κησης του ΕΦΕΠΑΕ και φυσικά τη 
συστηματική εργασία των στελεχών 
του υποκαταστήματος, τους οποίους 
και ευχαριστώ για τις άοκνες προ-
σπάθειες που καταβάλλουν. Ασφα-
λώς και υπάρχουν περιθώρια βελτί-
ωσης. Πρόθεση του ΕΦΕΠΑΕ είναι 
να επιδιώκει διαρκώς την αναβάθ-
μιση των υπηρεσιών του σε όλα τα 
επίπεδα με την αγαστή συνεργασία 
και στήριξη όλων των Φορέων, επ’ 
ωφελεία των επιχειρήσεων της Πε-
ριφέρειας.

Για το λόγο αυτό ενισχύουμε το 
ανθρώπινο δυναμικό μας και στο 
επόμενο χρονικό διάστημα θα επι-
διώξουμε ακόμη μεγαλύτερες τα-
χύτητες διαχείρισης, καθώς βού-
λησή μας είναι να αποτελούμε ένα 
χρήσιμο εργαλείο υποστήριξης της 
επιχειρηματικότητας στην ΑΜΘ». 
xronos.gr

Εβρος: 2.740 επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί 
στη Μη Επιστρεπτέα της Περιφέρειας

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΠΟΥ 
7 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ                                    

Βελτίωση στους ρυθμούς απορρόφησης των 
κονδυλίων και την ομαλοποίηση στη διαχείριση 
των δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 για τις 
επιχειρήσεις της Αν.ς Μακεδονίας και Θράκης 
έχει επιτύχει το υποκατάστημα του ΕΦΕΠΑΕ 
ΑΜΘ

Την Πέμπτη 14 Οκτωβρί-
ου ο Μητροπολίτης Αλεξαν-
δρουπόλεως Άνθιμος σε συ-
νέντευξη στον ραδιοφωνικό 
σταθμό της Μητροπόλεώς 
μας ΡΑΔΙΟ ΕΛΠΙΔΑ 96,1 σχε-
τικά με τις εργασίες της Ιε-
ραρχίας της Ιεράς Συνόδου 
της Εκκλησίας της Ελλάδος 
την περασμένη εβδομάδα, 
δήλωσε:

«…Ήταν μια πολύ καλή Ιε-
ραρχία. Συζητήθηκαν σε θεο-
λογική και επιστημονική βάση 
όλα όσα συνέβησαν και ακού-
στηκαν από την αρχή της επι-

δημίας και ταλάνισαν κάπως 
το πλήρωμα της Εκκλησίας 
μας στην Ελλάδα. Αποκαλύ-
φθηκε η ορθοδοξία και η ορ-
θοπραξία όλων των αποφά-
σεων της Ιεράς Συνόδου και 
κανείς δεν αντέλεξε, εξηγή-
θηκαν οι παρερμηνείες που 
λίγο δίχασαν το λαό μας και 
κανείς δεν διεφώνησε. Μέ-
σα σε πνεύμα ενότητος ανα-
νεώσαμε την ευθύνη μας ως 
ανάγκη αδήριτη για πληρέ-
στερη και υγιαίστερη κατή-
χηση του λαού μας ώστε να 
μην παραπαίει σε πλάνες και 

φανατισμούς με αποτέλεσμα 
να χάνει την γαλήνη του και 
τον προσανατολισμό του, ση-
μάδια της παρουσίας του Αγί-
ου Πνεύματος. Αναδείχτηκε 
η βαρύτητα των λόγων του 
Χριστού «να μην πατάσσο-
νται οι ποιμένες» και κυρίως 
όταν αποφαίνονται συνοδι-
κώς, επειδή τότε συμβαίνει ο 
απαυκταίος «διασκορπισμός 
των προβάτων» και η ολίσθη-
σή του σε προτεσταντικές νο-
οτροπίες που απομακρύνουν 
από την ορθότητα της Παρα-
δόσεως της Εκκλησίας μας…»

«… Το ξαναλέω, ήταν μια 
πολύ καλή Ιεραρχία και ο χει-
ρισμός των διαδικασιών από 
τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο 
υπήρξε άψογος, ενωτικός και 

δημοκρατικός, δηλ. αγιοπνευ-
ματικός…»

«…Όχι! οι φωνές αυτές δεν 
μας επηρεάζουν, όταν είμα-
στε Εκκλησία και προχωράμε 
πάνω στις ράγες της ορθό-
τητος της Ορθοδόξου ποι-
μαντικής μέσα στον κόσμο. 
Και προχωράμε με θάρρος, 
με παρρησία και υπευθυνό-
τητα. Αυτές οι φωνές γρήγο-
ρα θα σιγήσουν ενώ η φωνή 
της Ιεραρχίας θα μείνει να 
σηματοδοτεί τη μέριμνά της 
για το πλήρωμα των πιστών 
και την ευθύνη της έναντι της 
Ιστορίας της Εκκλησίας μας. 
Εξάλλου, σας το λέω συχνά, 
ότι η Εκκλησία ποτέ δεν χά-
νει, πάντα κερδαίνει».

“Ευθύνη της Εκκλησίας η πληρέστερη κατήχηση 
του λαού μας ώστε να μην παραπαίει σε πλάνες”
Δήλωση Μητροπολίτου 
Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου 
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Σε συναγερμό έχουν τεθεί 
οι τοπικές αρχές, οι κάτοικοι 
και οι αγρότες της περιοχής 
του Διδυμοτείχου, καθώς οι 
έντονες βροχοπτώσεις των 
τελευταίων ημερών, σε συν-
δυασμό με το γεγονός ότι τα 
περισσότερα αναχώματα στον 
Ερυθροπόταμο είναι ακόμη 
ανοιχτά, προκαλούν μεγάλη 
ανησυχία για το ενδεχόμενο 
νέων πλημμυρικών φαινομέ-
νων.

Είχαν προηγηθεί δηλώσεις 
του Δημάρχου Διδυμοτείχου 
Ρωμύλου Χατζηγιάννογλου 
στο Ράδιο Έβρος, όπου είχε 
επίσης εκφράσει την ανησυ-
χία του για τη μη ολοκλήρω-
ση των έργων από την περι-
φέρεια. 

Σε ανακοίνωσή της, η Ένω-
ση Αγροτικών Συλλόγων «Η 
Ενότητα», αναφέρει:

«Είναι απόλυτα δικαιολο-
γημένες οι διαμαρτυρίες των 
αγροτών του Ερυθροπόταμου 
καθώς βλέπουν  να έρχεται ο 
χειμώνας, αλλεπάλληλα κύμα-
τα  κακοκαιρίας και τα 24 ρήγ-
ματα στα αναχώματα του Ερυ-
θροπόταμου, που προκάλεσαν 
οι πλημμύρες του Φεβρου-
αρίου, παραμένουν ανοιχτά  
και τα 37.000 καλλιεργήσιμα 
στρέμματα  εκτεθειμένα στο 
έλεος των καιρικών φαινο-
μένων. Σήμερα χρειάζεται μια 
απλή βροχή για να ξαναπλημ-
μυρήσουν… και θα μας μιλάνε 
και πάλι για  τα ακραία καιρικά 

φαινόμενα,  την κλιματική αλ-
λαγή …και άλλα τέτοια.

Να προσθέσουμε ακόμα ότι 
εξακολουθούν να ταλαιπω-
ρούν τους αγρότες  τα προ-
βλήματα που δημιούργησαν 
οι πλημμύρες  στο αγροτικό 
δίκτυο και στα χωράφια με 
τα φερτά υλικά. 

Οι ευθύνες ολόκληρης της 
Διοικητικής μηχανής Κυβέρ-
νησης – Περιφέρειας – Δή-
μου είναι τεράστιες. Για άλ-
λη μια φορά αποδείχτηκε ότι 
και η σημερινή κυβέρνηση έχει 
χρήματα για να στέλνει στρα-
τιωτικές αποστολές στην Ασία 
, την Αφρική και αλλού,  έχει 
χρήματα για να μπουκώνει 
τους επιχειρηματικούς ομί-
λους, όταν όμως πρόκειται για 
την ικανοποίηση λαϊκών ανα-
γκών  σφυρίζουν όλοι τους  
«κλέφτικα » 

Όσων αφορά τους παρά-
γοντες της Περιφερειακής Δι-
οίκησης και του Δήμου, τους 
θυμίζουμε ότι δεν είναι δη-
μοσιογράφοι για να  διαπι-
στώνουν και περιγράφουν  τα 
προβλήματα περιφερόμενοι 
στα τοπικά ΜΜΕ, αλλά να δι-
εκδικούν τη λύση των προ-
βλημάτων.

Καλούμε το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης άμεσα 
να παρέμβει για να κλείσουν  
τα ρήγματα στα αναχώμα-
τα,  να επουλωθούν οι πλη-
γές  στην κοιλάδα του Ερυ-
θροπόταμου (απομάκρυνση 

φερτών υλικών  και αποκατά-
σταση του αγροτικού οδικού 
δικτύου), να καθαριστεί επι-
τέλους η κοίτη του ποταμού.

Καλούμε  ακόμα  τους συ-
ναδέλφους  αγρότες και κτη-
νοτρόφους της περιοχής μας 
, να σταματήσουμε να αναθέ-
τουμε την λύση των προβλη-
μάτων σε άλλους, αλλά ορ-
γανωμένοι στους Αγροτικούς 
Συλλόγους να πάρουμε την 
υπόθεση στα χέρια μας    και 
δυναμικά να διεκδικήσουμε 
την ικανοποίηση των αναγκών 
μας, γιατί τελικά … μόνο ο λα-
ός μπορεί να σώσει το λαό».

Επερώτηση «Λαϊκής 
Συσπείρωσης» 

Σε επερώτησή της προς 
το Περιφερειακό Συμβούλιο 
ΑΜΘ, η παράταξη της «Λαϊ-
κής Συσπείρωσης» επισημαί-
νει τα εξής:

Δυστυχώς μπαίνουμε στην 
καρδιά του χειμώνα και για 
άλλη μια χρονιά ο εφιάλτης 
των πλημμυρών καραδοκεί να 
ξαναχτυπήσει στις παρέβριες 
περιοχές, της κοιλάδας του 
Ερυθροπόταμου. 

Για άλλη μια φορά αποδει-

κνύεται περίτρανα ότι ο Έβρος 
παραμένει ανοχύρωτος μπρο-
στά στα όποια καιρικά φαινό-
μενα. Η αντιπλημμυρική του 
θωράκιση είναι ανεπαρκής. 

Την κύρια ευθύνη γι’ αυ-
τήν την τραγικά επαναλαμβα-
νόμενη κατάσταση δεν έχουν 
τα καιρικά φαινόμενα, αλλά η 
πολιτική που ακολουθούν δι-
αχρονικά οι κυβερνήσεις του 
ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και τώ-
ρα της Ν.Δ.

 Μια πολιτική δραστι-
κής μείωσης των δημοσίων 
επενδύσεων για έργα και υπο-
δομές στον αγροτικό τομέα. 
Άλλωστε οι επιλογές της ΕΕ 
που με ευλάβεια υποστηρί-
ζουν τα κόμματα του ευρω-
μονόδρομου, δεν κινούνται 
στην κατεύθυνση ανάπτυξης 
και προστασίας της αγροτι-
κής παραγωγής της μικρομε-
σαίας αγροτιάς. Αντίθετα η ΕΕ 
με την πολιτική της επιδιώκει 
τη μείωση της αγροτικής πα-
ραγωγής και την καταστροφή 
της μικρομεσαίας αγροτιάς, γι’ 
αυτό και έργα όπως ,αρδευτι-
κά, φράγματα, αντιπλημμυρι-
κά κλπ κρίνονται μη επιλέξιμα.

Μεγάλες είναι  διαχρονικά 

και οι ευθύνες   των στελε-
χών τους στην Περιφερεια-
κή και Τοπική Διοίκηση που 
από τη μια στηρίζουν τις αντι-
αγροτικές πολιτικές και από 
την άλλη κλαψουρίζουν για 
τα τραγικά αποτελέσματα αυ-
τής της πολιτικής. Οφείλουν 
να απαντήσουν γιατί η αρμό-
δια υπηρεσία ΕΔΥΕ είναι υπό 
διάλυση;  Γιατί οι κοίτες των 
ποταμών για δεκαετίες είναι 
ακαθάριστες;  Γιατί τα απο-
στραγγιστικά δίκτυα είναι επί-
σης ακαθάριστα για δεκαετί-
ες εμποδίζοντας κυριολεκτικά  
την απορροή των υδάτων;

Η διέξοδος βρίσκεται στην 
πρόταση της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης  για την διαχείριση των 
υδάτινων πόρων με:

· Τη δημιουργία δημόσιου 
φορέα για την ολοκληρωμέ-
νη διαχείριση και αξιοποίηση 
των υδάτινων πόρων της χώ-
ρας και του νομού μας.

· Την ανάπτυξη συνεργα-
σίας με Βουλγαρία και Τουρ-
κία για την διευθέτηση των 
ζητημάτων που αφορούν τη 
διαχείριση των υδάτινων πό-
ρων του Έβρου και του Άρδα.

· Τον σχεδιασμό και την 

εκτέλεση όλων των αναγκαί-
ων εγγειοβελτιωτικών αντι-
πλημμυρικών έργων υποδο-
μής, που θα προλαμβάνουν, 
θα αμβλύνουν και θα αντιμε-
τωπίζουν τις πλημμύρες, την 
λειψυδρία, θα αποταμιεύουν 
και θα εμπλουτίζουν τα υδά-
τινα αποθέματα.

· Τη συνολική διαχείριση 
των λεκανών απορροής και 
των προβλημάτων που δημι-
ουργούν οι χείμαρροι.

· Ένα νέο νομικό και θεσμι-
κό πλαίσιο για ένα κρατικό 
κοινωνικό σύστημα προστα-
σίας της αγροτικής δραστη-
ριότητας που θα καλύπτει το 
σύνολο των ζημιών τόσο στην 
αγροτική παραγωγή όσο και 
στο αγροτικό κεφάλαιο.

ΕΠΕΡΩΤΑΤΑΙ: ο κ. Περιφε-
ρειάρχης τι μέτρα έχουν παρ-
θεί ώστε να κλείσουν άμεσα 
όλα τα ρήγματα στην κοιλάδα 
του Ερυθροποτάμου, να απο-
μακρυνθούν τα φερτά υλικά, 
να υπάρξει αποκατάσταση του 
αγροτικού οδικού δικτύου, να 
καθαριστεί η κοίτη του πο-
ταμού».
Κ.Η.

Δραματική έκκληση να κλείσουν άμεσα 
τα αναχώματα στον Ερυθροπόταμο

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  
ΕΒΡΟΥ «Η ΕΝΟΤΗΤΑ»      

Είχε προηγηθεί δήλωση του Δημάρχου 
Διδυμοτείχου ο οποίος είχε εκφράσει 
την ανησυχία του για τη μη ολοκλήρωση 
των έργων από την περιφέρεια.  
Επερώτηση «Λαϊκής Συσπείρωσης» στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ

Πέραν της διανομής αγαθών το 
πρόγραμμα ΤΕΒΑ παρέχει τη δυ-
νατότητα στους ωφελούμενους 
να λάβουν περαιτέρω στήριξη, μέ-
σω της υλοποίησης Συνοδευτικών 
Υποστηρικτικών Μέτρων, με σκοπό 
την αντιμετώπιση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και τη διευκόλυνσή 
τους για εργασιακή και κοινωνι-

κή ένταξη.
Στο πλαίσιο αυτό σας ανακοι-

νώνουμε ότι μαθητές Γυμνασίου 
και Λυκείου μέλη ωφελουμένων 
οικογενειών του ΤΕΒΑ που έχουν 
ανάγκη ενισχυτικών εξωσχολικών 
μαθημάτων στα μαθήματα:

• Νεοελληνική και Αρχαία 
Ελληνική Γλώσσα,

• Μαθηματικά, Φυσική και 
Προγραμματισμό Η/Υ

μπορούν παρακολουθήσουν τα 
εν λόγω μαθήματα δωρεάν κατά 

τις απογευματινές ώρες σε ειδικά 
διαμορφωμένη αίθουσα στο χώρο 
του ΚΚΠΑΑΔΟ (παλιά δικαστήρια).

Για την ένταξή των μαθητών 
στο πρόγραμμα παρακαλούνται 
οι κηδεμόνες να επικοινωνήσουν 
άμεσα στα εξής τηλέφωνα:

Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα 
Ρομά 2552081375

Αυτ. Τμήμα Κοινωνικής Προ-
στασίας, Παιδείας & Πολιτισμού 
Δήμου Ορεστιάδας: 2552350016

Ορεστιάδα: Δωρεάν μαθήματα 
από το Κοινωνικό Φροντιστήριο

Σε μαθητές 
Γυμνασίου-Λυκείου 
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Μία σειρά από σοβαρές δι-

απιστώσεις, που προκύπτουν 
από την 11χρονη πορεία του 
στην τοπική αυτοδιοίκηση α’ 
βαθμού, περιείχε η ομιλία του 
Προέδρου της Περιφερειακής 
Ένωσης Δήμων Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης και 
Δημάρχου Ορεστιάδας Βασί-
λη Μαυρίδη, το πρωί της Πα-
ρασκευής 15/10, από το βήμα 
του Ετήσιου Τακτικού Συνε-
δρίου της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων Ελλάδας. 

Ξεκινώντας από την εκτίμη-
ση ότι το προηγούμενο χρημα-
τοδοτικό πρόγραμμα για τους 
Δήμους, το «Φιλόδημος» ήταν 
ένα απόλυτα πετυχημένο πρό-
γραμμα, ο κ. Μαυρίδης υπο-
γράμμισε πως ο διάδοχός του, 
το πρόγραμμα «Αντώνης Τρί-
τσης» περιέχει μία σειρά από 

τεράστιες αδικίες, όσον αφορά 
το πλαφόν, αλλά και τον τρόπο 
αξιολόγησης των αναγκών του 
κάθε Δήμου. Όπως είπε, υπάρ-
χει κινητικότητα για τη βελτί-
ωση του προγράμματος, έστω 
και αν υπήρξε καθυστέρηση. 

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ ΑΜΘ 
υπογράμμισε πως για τα επό-
μενα χρόνια θα υπάρξει ροή 
σημαντικών χρηματοδοτήσε-
ων, τόσο μέσα από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και τα Περιφερει-
ακά Επιχειρησιακά Προγράμ-
ματα, όσο και μέσα από τα 
τομεακά προγράμματα και τα 
υπόλοιπα διαθέσιμα ευρωπα-
ϊκά εργαλεία. 

Ωστόσο, τόνισε πως «δεν 
υπάρχει ουσιαστική συμμετοχή 
των Δήμων στη διαμόρφωση 
αυτών των προγραμμάτων. Ας 
μη κοροϊδευόμαστε, είναι  προ-
σχηματικές οι διαβουλεύσεις, 

οι ομάδες σχεδιασμού που γί-
νονται.  Στα ΕΣΠΑ, αυτό που 
θέλει κατά 99% η Περιφερει-
ακή Αρχή, αυτό προχωρά,  δι-
ορθώνουμε κάποια ψιλοπράγ-
ματα. Δεν έχουμε  ουσιαστική 
συμμετοχή στη διαμόρφωση 
των προγραμμάτων. Μπορεί 
μετά να έχουμε, για να είμα-
στε λίγο ικανοποιημένοι, ότι 
παρακολουθούμε την εξέλι-
ξη του προγράμματος, τρίχες 
κατσαρές! Και από την άλλη, 
δεν έχουμε, οι περισσότεροι 
δήμοι, εκείνα τα εργαλεία στα 
χέρια μας, ώστε να προετοι-
μαστούμε για να μπορούμε να 

υποβάλλουμε προτάσεις και να 
αξιοποιήσουμε αυτά τα τερά-
στια χρηματοδοτικά εργαλεία. 
Αγνοούμαστε στο σχεδιασμό, 
ας μη κοροϊδευόμαστε, σε σχέ-
ση με την τοπική αυτοδιοίκηση 
β’  βαθμού, έχουμε σχέση πολι-
τικής χειραγώγησης και διαχει-
ριστικής εκμετάλλευσης. Αυτή 
η είναι η αλήθεια. Δεν μπορεί 
να βασίζεται η τοπική αυτοδι-
οίκηση α’ βαθμού στις τυχόν 
σχέσεις που θα έχει με τις πε-
ριφερειακές  αρχές».

Επιπλέον, ο κ,. Μαυρίδης, 
μιλώντας για τη λειτουργία 
των Δήμων και των Δημοτι-

κών Συμβουλίων, με τον νόμο 
του Κλεισθένη υπογράμμισε: 
«Εξασφαλίσαμε μια κυβερνη-
σιμότητα, από την άλλη, όμως, 
βλέπουμε ότι έχουμε ξεφτι-
λίσει την λειτουργία του δη-
μοτικού συμβουλίου. Αυτή εί-
ναι η πραγματικότητα. Γινόταν 
να εξασφαλιστούν και τα δύο; 
Μπορεί να ήταν δύσκολο, δεν 
το γνωρίζω, ας το δούμε στην 
εφαρμογή στο νέο Νόμο». 

Αναφορικά με την ομιλία 
του Υπουργού Εσωτερικών 
Μάκη Βορίδη, στο συνέδριο, 
ο κ. Μαυρίδης στάθηκε στο 
σημείο όπου τόνισε πως εί-

ναι ανοιχτός στο διάλογο και 
τις προτάσεις και ότι επιθυμεί 
να προχωρήσουμε στη μεταρ-
ρύθμιση όχι όμως με βιαστικές 
κινήσεις.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο 
της ΠΕΔ ΑΜΘ, «είναι πολύ ει-
λικρινές αυτό, δεν το αμφι-
σβητώ… Όμως, αυτό είναι   το 
ρεζουμέ όλων των τελευταί-
ων δεκαετιών, για τους ρυθ-
μούς με τους οποίους κινεί-
ται η οποιαδήποτε κυβέρνηση, 
όταν συζητιέται θέμα μεταρ-
ρύθμισης. Κερδίζει πάντα χρό-
νο χωρίς να γίνεται τίποτα ου-
σιαστικό. 

11 χρόνια που είμαι στην 
αυτοδιοίκηση, αυτό ακούω συ-
νέχεια, για πολυεπίπεδη διακυ-
βέρνηση, για παροχή αρμοδι-
οτήτων στους Δήμους, στην 
πράξη όμως, γίνονται κάποιες 
μικρές τροποποιήσεις και μι-
κρά νομοσχέδια, τα οποία είναι 
ασπιρίνη στον καρκίνο, φάρ-
μακο για την καρδιά χωρίς να 
ανοίγεις την αρτηρία και ο και-
ρός περνάει…  Κάνοντας την 
αυτοκριτική μας και βάζοντας 
στην άκρη τα τοπικά συμφέ-
ροντα των δημοτών μας, τα 
οποία υπηρετούμε, αλλά χά-
νοντας, ίσως, λίγο την αντικει-
μενικότητά μας, μπορούμε να 
παρουσιάσουμε ουσιαστικές 
προτάσεις και αντικειμενικές, 
ώστε να αλλάξουμε αυτό το 
κράτος,. Θέλουμε και πρέπει 
να αφήσουμε την αυτοδιοικη-
ση α’ βαθμό να βγει μπροστά». 

Μαυρίδης από συνέδριο ΚΕΔΕ: 
«Οι Δήμοι αγνοούμαστε στον σχεδιασμό 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων»

«ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 
99% ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ Η 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΕΧΟΥΜΕ ΣΧΕΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ» ΕΙΠΕ Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΑΜΘ ΚΑΙ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   

«Έχουμε ξεφτιλίσει τη λειτουργία του 
δημοτικού συμβουλίου»

Η Ιερά Μητρόπολη Αλεξαν-
δρουπόλεως ανακοινώνει ότι 
από τη Δευτέρα 18 Οκτωβρί-
ου 2021 αρχίζει η καταβολή του 
Επιδόματος Τρίτου Τέκνου. Οι δι-
καιούχοι μπορούν να προσέρχο-
νται στο Ανθίμειο Εκκλησιαστικό 
Κέντρο (Πλαταιών και Αμφιπό-
λεως, παραπλεύρως ιερού να-
ού Αγίας Κυριακής) για την πα-
ραλαβή των επιταγών που θα 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με 
το πρώτο γράμμα του επιθέτου 
τους και με συγκεκριμένο ωράριο 
για κάθε ημέρα, ως ακολούθως:

• Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 
2021 από Α έως και Ε το πρωί 
από 9.00’-13.00’.

• Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 
από Ζ έως και Κ το πρωί από 
9.00’-13.00’.

• Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 
2021 από Λ έως και Ο το πρωί 
από 9.00’-13.00’.

• Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 
από Π έως και Τ το πρωί από 
9.00’-13.00’.

• Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 
2021 από Φ έως και Ω το πρωί 
από 9.00’-13.00’.

Για τους δικαιούχους που 
δυσκολεύονται με το ανωτέρω 
πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί 
παράδοση επιταγών ανεξαρτή-
τως του αρχικού γράμματος του 
επωνύμου και:

• το απόγευμα της Πέμπτης 
21 Οκτωβρίου, από 18.00’-
20.30’,

• το απόγευμα της Παρασκευ-
ής 22 Οκτωβρίου, από 18.00’-
21.00’.

Οι δικαιούχοι προσερχόμενοι 
στα γραφεία της Ιεράς Μητροπό-
λεως παρακαλούνται να τηρούν 
όλα τα προβλεπόμενα υγειονομι-
κά μέτρα ασφαλείας. Επίσης, να 
είναι συνεπείς στις ημερομηνίες 
και ώρες, ώστε να τηρηθεί αυ-
στηρά το Πρόγραμμα και να ολο-
κληρωθεί ομαλά και εγκαίρως η 
διαδικασία, με βασικό στόχο την 
αποφυγή του συνωστισμού στο 
χώρο των γραφείων της Μητρο-
πόλεως.
Εκ της Ιεράς 
Μητροπόλεως

Αλεξανδρούπολη: Καταβολή επιδόματος τριτέκνων 
Από τη Δευτέρα στο Ανθίμειο

www.gnomionline.grwww.gnomionline.gr
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Το πρόγραμμα LEADER του επιχειρη-
σιακού προγράμματος «Αλιεία και Θά-
λασσα» για τον κεντρικό και νότιο Έβρο, 
παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής της 
Δημοσυνεταιριστικής «Έβρος» κ. Ευάγ-
γελος Καζάκης στους ενδιαφερόμενους 
επενδυτές. Η συγχρηματοδοτούμενη δα-
πάνη που διατίθεται για την ένταξη προ-
τάσεων επενδυτών ανέρχεται ενδεικτικά 
στο ύψος των 650.000 περίπου, αλλά 
όπως διευκρίνισε ο κ. Καζάκης το ποσό  
αυτό είναι ενδεικτικό και θα αυξηθεί ανά-
λογα με το ενδιαφέρον των επενδυτών. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρα-
κάτω δράσεις

1.  Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγεί-
ας , της υγιεινής , της ασφάλειας και των 
εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς

2.  Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί τους 
σκάφους που στοχεύουν για τη μείωση 
της εκπομπής ρύπων και την ενεργειακή 
απόδοση των αλιευτικών σκαφών.

3.  Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας

4.  Επενδύσεις που ενισχύουν την ποι-

ότητα των αλιευμάτων 
5.  Επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια
6.  Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση 

του εισοδήματος των αλιέων.
Παράλληλα ενισχύονται επενδύσεις 

από ιδιώτες (και μη αλιείς) που αφορούν 
την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών 
περιοχών στον τομέα του τουρισμού, 
της βιοτεχνίας, της εστίασης, του εμπο-
ρίου κλπ.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί ηλε-
κτρονικά μέχρι την 8 Δεκεμβρίου 2021. 
Στη συνέχεια οι δυνητικοί δικαιούχοι, 
εντός δέκα ημερών υποβάλλουν το φυ-
σικός φάκελο  στη Δημοσυνεταιριστική 
«Εβρος». Η προθεσμία ολοκλήρωσης του 
έργου είναι η 31/12/2023.  Το κεφάλαιο 
που θα πρέπει να διαθέτει ο κάθε επεν-
δυτής ανέρχεται στο 40% της επένδυσης 
για προτάσεις κάτω των 100.000 και στο 
30% για πάνω από 100.000. 

Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχε-
ται στο 50% για την ηπειρωτική περιο-
χή του Έβρου  και στο 85% για τη Σα-
μοθράκη, ανεξάρτητα εάν ο επενδυτής 

είναι κάτοικος Σαμοθράκης. Το όριο κάθε 
επένδυσης είναι οι 600.000 ευρώ, ενώ 
η επιδότηση δεν είναι δυνατόν να ξεπε-
ράσει τις 200.000.

 Η χρονική δέσμευση των επενδύσε-
ων είναι τα τρία χρόνια. Μετά το τέλος 
της παρουσίασης απαντήθηκαν από τον 
κ. Καζάκη ερωτήσεις των παρισταμένων 
. Σε ερώτηση της ΓΝΩΜΗΣ ο κ. Καζάκης 
επανέλαβε ότι το ποσόν της συνολικής 
δαπάνης για τον Έβρο θα αυξηθεί ανάλο-
γα με το ενδιαφέρον και ότι το συνολικό 
ποσό για το σύνολο της χώρας ανέρχεται 
περίπου στα 30.000.000  ευρώ.

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα 
Περιοχή εφαρμογής των δράσεων 

της παρούσας πρόσκλησης, αποτελεί η 
περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προ-
γράμματος CLLD / LEADER Κεντρικού 
και Νοτίου Έβρου, όπως αυτή περιγρά-
φεται στην υπ’ αρ. 453/10-09-2021 ανα-
λυτική πρόσκληση.  Η συγχρηματοδο-
τούμενη δημόσια δαπάνη (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας – ΕΤΘΑ 
& Εθνικοί πόροι – Υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων), που δι-
ατίθεται για την ένταξη πράξεων με την 
παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδει-
κτικά σε 649.576,00€ (με δυνατότητα 
υπερδέσμευσης μέχρι 120%). Δύναται 
να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις για τη 
βελτίωση της υγείας, της υγιεινής και της 
ασφάλειας των αλιέων, για τη μείωση 

της εκπομπής των ρύπων των αλιευτι-
κών σκαφών, για μεταποίηση προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (συμπερι-
λαμβανομένου του εμπορίου προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας), για υπη-
ρεσίες αλιευτικού τουρισμού, για επεν-
δύσεις που ενισχύουν την αξία και την 
ποιότητα των αλιευτικών προϊόντων και 
τη χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, 
για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατο-
καλλιέργεια καθώς και επενδύσεις που 
αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επι-
χειρήσεις στον τομέα του τουρισμού, της 
βιοτεχνίας, της μεταποίησης, του εμπο-
ρίου, της εστίασης και των υπηρεσιών

Γ.Λ. 

«Αλιεία - Θάλασσα»: Το νέο πρόγραμμα 
με φορέα τη «Δημοσυνεταιριστική Έβρου»

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΣΤΟΥΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ      

Περιοχή εφαρμογής των δράσεων, αποτελεί 
η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού 
Προγράμματος CLLD / LEADER Κεντρικού και 
Νοτίου Έβρου

Από την ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Έβρου για το πρόγραμμα LEADER 
του επιχειρησιακού προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα» της Δημοσυνεταιριστικής
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Δ
ικαιολογημένη, και όχι μόνο, 
ανησυχία επικρατεί σε παγκό-
σμιο επίπεδο σχετικά με το 
θέμα της ενεργειακής κρίσης 
που προέκυψε, καθώς τα απο-
θέματα ηλεκτρικής ενέργειας 

σε αρκετές χώρες του κόσμου έχουν, ήδη, 
εκλείψει ή βρίσκονται στα τελευταία τους. 
Χαρακτηριστικά η Αμερικανική εφημερίδα, 
«Washington Post», σε άρθρο της κάνει 
λόγο για πρώτο παγκόσμιο πόλεμο που 
θα αφορά την ενέργεια, ενώ παρομοιάζει 
την όλη κατάσταση με «ενεργειακή θύελ-
λα» που δεν θα θυμίζει καθόλου την πε-
ρίοδο της πανδημίας του Κορωναιού, η 
οποία μπροστά σε ότι έρχεται ήταν απλά 
μια καταιγίδα. 

Αυτήν τη στιγμή η Κίνα αντιμετωπίζει τη 
χειρότερη κρίση ηλεκτρικής ενέργειας σε μια 
δεκαετία, καθώς μεγάλο είναι το πλήγμα που 
έχει υποστεί, κυρίως, στον τομέα παραγω-
γής ηλεκτρικού ρεύματος. Κάτω από αυτές 
τις συνθήκες εργοστάσια αναγκάζονται να 
κλείνουν ή να ανοίγουν για λίγες ώρες την 
εβδομάδα. Συγκεκριμένα, η ενεργειακή κρίση 
στη χώρα, η οποία άρχισε να διογκώνεται 
πριν από ένα δεακαπενθήμερο, προκλήθηκε 
από το κόστος αύξησης του άνθρακα, καθώς 
η κινεζική οικονομία άνοιξε ξανά μετά την 
πανδημία κάτι που σημαίνει ότι οι σταθμοί 
παραγωγής ενέργειας που λειτουργούσαν 
με απώλειες άρχισαν πλέον να κλείνουν. 

Την ίδια ώρα, στο Λίβανο δεν υπάρχει, 
πλέον, κεντρικά παραγόμενη ηλεκτρική ενέρ-
γεια, αφού οι δύο μεγαλύτεροι σταθμοί πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας 
έκλεισαν λόγω έλλειψης καυσίμου, βυθίζο-
ντας στο σκοτάδι έξι εκατομμύρια ανθρώ-
πους. Κυβερνητικός αξιωματούχος της χώ-
ρας επιβεβαίωσε ότι το δίκτυο ηλεκτρικής 
ενέργειας της χώρας σταμάτησε εντελώς 
και προειδοποίησε ότι η παραγωγή είναι 
απίθανο να επαναλειτουργήσει για αρκε-
τές ημέρες. 

Στην ίδια κατάσταση με την Κίνα και το 
Λίβανο είναι, όμως, και η χώρα της Ινδί-
ας, η οποία προειδοποιεί ότι τα αποθέματα 
άνθρακα της χώρας βρίσκονται σε χαμηλά 
επίπεδα με τις μονάδες άνθρακα να κινδυ-
νεύουν να βρεθούν εκτός λειτουργίας τα 
επόμενα 24ώρα. Πάνω από τους μισούς 
από τους 135 σταθμούς παραγωγής ενέρ-

γειας με καύση άνθρακα της χώρας διαθέ-
τουν αποθέματα καυσίμων λιγότερων από 
τρεις ημέρες. Η κρίση έχει, ήδη, επηρεάσει 
ορισμένες βόρειες και ανατολικές πολιτείες, 
ενώ υπάρχει επικείμενος φόβος η ενεργεια-
κή κρίση να πλήξει και την πρωτεύουσα της 
Ινδίας, το Νέο Δελχί την ώρα που 
αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι 
οι ελλείψεις μπορεί να διαρκέ-
σουν μέχρι το χειμώνα.

Αναζητώντας κανείς, 
όμως, τις κύριες και βασι-
κές αιτίες της υφιστάμενης 
ενεργειακής κρίσης διαπι-
στώνει ότι για αυτήν κύριος 
ανασταλτικός παράγοντας 
ήταν η οικονομική ανάκαμ-
ψη από την πανδημία που ήρθε, 
αφού οι χώρες ξόδεψαν λιγό-
τερα για την εξόρυξη ορυκτών 
καυσίμων τους τελευταίους 18 
μήνες. Στο όλο αρνητικό κλίμα 
που διαμορφώθηκε συνετέλε-
σαν, επιπλέον, τόσο ο ασυνήθι-
στα περσινός κρύος χειμώνας στην Ευρώπη, 
ο οποίος εξάντλησε τα ενεργειακά αποθέμα-
τα της Ηπείρου, όσο και η επιδείνωση στις 
σχέσεις Κίνας και Αυστραλίας.

Χαρακτηριστικές, ωστόσο, για ότι συμβαί-
νει είναι οι δηλώσεις του Αμερικανού συγ-
γραφέα και ειδικού στην ενέργεια, αλλά και 
στην οικονομική ιστορία, Daniel Yergin, σε 
ότι αφορά την ενεργειακή κρίση, ο οποίος 
σχετικά αναφέρει: «Μεταδίδεται από τη μία 
αγορά ενέργειας στην άλλη», «Οι κυβερνή-
σεις προσπαθούν να δώσουν επιδοτήσεις, 
προκειμένου να αποφύγουν την τεράστια 
αντίδραση των πολιτών» και «Υπάρχει ένα 
διάχυτο άγχος για το τι μπορεί να συμβεί ή 
όχι, αυτόν τον χειμώνα, εξαιτίας ενός παρά-
γοντα στον οποίο δεν έχουμε κανένα έλεγ-
χο: τον καιρό». Πληροφοριακά αναφέρουμε 
ότι ο Daniel Yergin αναδείχτηκε “Energy 
Writer”, Συγγραφέας της Ενέργειας για το 
2020 με αφορμή την έκδοση του βιβλίου 
του “The New Map: Energy, Climate and 
the Clash of Nations”. 

Καθώς, λοιπόν, η παγκόσμια οικονομία 
προσπαθεί να βγει από τα αδιέξοδα που δη-
μιούργησε η πανδημία τον περασμένο χρό-
νο, κι ενώ οι παγκόσμιοι ηγέτες ετοιμάζονται 
να συναντηθούν στο πλαίσιο της Cop26, την 

Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την 
Κλιματική Αλλαγή, έρχεται μία αναπάντεχη 
ενεργειακή κρίση να επιβαρύνει τις αλυσίδες 
εφοδιασμού προκαλώντας αναπόφευκτες 
γεωπολιτικές εντάσεις και θέτοντας εύλο-
γα το ερώτημα για μια παγκόσμια επανά-

σταση στην πράσινη ενέργεια. Κι αν 
και οι υποστηρικτές των ανανε-

ώσιμων πηγών ενέργειας υπο-
στηρίζουν ότι η κρίση δείχνει 
την ανάγκη απομάκρυνσης 
από τα ορυκτά καύσιμα, οι 
επικριτές τους ισχυρίζονται 
ότι ισχύει το αντίθετο, κα-
θώς τόσο ο ήλιος, όσο και 

ο άνεμος δεν είναι σε θέση 
να ικανοποιήσουν τη ζήτηση.  
Κι ενώ οι χώρες παγκοσμί-

ως προσπαθούν να ανταπεξέλ-
θουν στη νέα δεδομένη κατά-
σταση, η Ρωσία κι ο Πρόεδρός 
της, Vladimir Putin, δείχνει να 
εκμεταλλεύεται την όλη κατά-
σταση. Έτσι, αν και κλήθηκε από 

τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ) να 
βοηθήσει στην εξομάλυνση της κρίσης με το 
να απελευθερώσει περισσότερες εξαγωγές 
στην Ευρώπη, κατηγορήθηκε ότι σκόπιμα 
παρακράτησε τις προμήθειες φυσικού αερί-
ου ως μόχλευση προς την ΕΕ, με την οποία 
θέλει να υπογράψει για το νέο αγωγό φυ-
σικού αερίου Nord Stream 2, ύψους 9,5 

δισεκατομμυρίων ευρώ. Να σημειωθεί ότι 
η Ρωσία είναι ήδη ο δεύτερος μεγαλύτερος 
προμηθευτής φυσικού αερίου στην ΕΕ μετά 
την Νορβηγία, ενώ ο Nord Stream θα αυ-
ξήσει την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώ-
πης από τη Ρωσία μαζί και την γεωπολιτική 
της επιρροή.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της Ρωσίας σε ομι-
λία του την περασμένη Τετάρτη, 13 Οκτω-
βρίου, στο 4ο ετήσιο Διεθνές Φόρουμ της 
Ρωσικής Εβδομάδας Ενέργειας (REW), που 
διεξάγεται στο εκθεσιακό κέντρο Manege 
στην Μόσχα από τις 13 έως τις 15 Οκτω-
βρίου, επισήμανε ότι η κρίση της αύξησης 
των τιμών του φυσικού αερίου στην Ευρώ-
πη, οφείλεται σε «συστημικά λάθη» στον το-
μέα της ενέργειας, ενώ ζήτησε να μην κατη-
γορείται η Μόσχα για τις «ευθύνες άλλων». 
Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι: «Την τελευταία 
δεκαετία, βήμα- βήμα, συστημικές ελλείψεις 
έχουν διαπιστωθεί στον Ευρωπαϊκό τομέα 
ενέργειας» κι ότι «Η άνοδος των τιμών του 
φυσικού αερίου στην Ευρώπη ήταν αποτέ-
λεσμα του ελλείμματος ηλεκτρικής ενέργειας 
κι όχι το αντίστροφο». Τέλος, κάνοντας λό-
γο για λανθασμένη Ευρωπαϊκή πολιτική που 
αύξησε τις τιμές του φυσικού αερίου απορ-
ρίπτοντας μακροπρόθεσμες συμβάσεις δη-
λώνει απερίφραστα ότι η Ρωσία είναι έτοιμη 
να εργαστεί για τη σταθεροποίηση των τιμών 
στην παγκόσμια αγορά ενέργειας λαμβάνο-
ντας υπόψη όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.       

ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ 
ΤΑΤΣΙΔΟΥ

Γνώμη

«Μείζον θέμα η Ενεργειακή Κρίση Παγκοσμίως. 
Ζητούνται λύσεις λόγω έλλειψης αποθεμάτων»

Ο πετεινός και το συμπαθές υποζύγιο

Για ΑΔΕΔΥ, ΟΛΜΕ και κα Μενδώνη

Τ
ο είπαμε πρόσφατα. Στη δια-
κοσαετή δε φυτρώνει ο καφές 
και το θετικό δίκαιο. Ως συνέ-
πεια ασχέτως δύναμης και θέ-
σης όποιος μπορεί να αυθαιρε-
τεί στο όνομα των «νόμων» όχι 

όμως του Νόμου, το κάνει ανενδοίαστα.
 Φλέγον το ζήτημα της αξιολόγησης στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με τη Σκύλλα ή 
τη Χάρυβδη; Τώρα, μόλις τις ώρες που πέ-
ρασαν, συνεργάστηκαν αγαστά αμφότερες. 
ΟΛΜΕ και Υπουργός Παιδείας. Σκυλεύουν 
τη θεσμικότητα της δημοκρατίας μας: η κα 
Μενδώνη προχώρησε προ διημέρου να απει-
λήσει για τη συμμετοχή στην απεργία. Μας 

το έκανε τουΐτ. Δε διευκρίνισε 
όμως σε ποια από τις απεργίες. 
Εκείνη τη νόμιμη που κήρυξε 
η ΑΔΕΔΥ σε συμπαράσταση 
προς εκπαιδευτικά αιτήμα-
τα ή την άλλη της ΑΔΕΔΥ-
αντίγραφο ΟΛΜΕ, η οποία 
ονόμασε την αποχή από την 
αξιολόγηση απεργία. Η μία, η 
πρώτη καθόλα νόμιμη. Η δεύτε-
ρη κρίθηκε πολλαπλώς καταχρη-
στική. Η κα Μενδώνη γιατί μιλά 
δίχως διευκρινίσεις; Μα για να 
απειλήσει.

 Να συνεργαστεί με την ΟΛ-

ΜΕ (=ΕΡΕ), που επίσης κατά το 
συμφέρον της επίσης δε διευ-
κρινίζει. Ώστε να αποδίδει στη 
δικαιοσύνη ψεύδη, να σπέρνει 
φόβο και να δικαιώνει εαυτήν 
που παρουσιάζει την πολιτική 
ηγεσία ως δαίμονα αυταρχι-
σμού. 

 Κι οι δυο, Υπουργός και 
συνδικαλιστές υποκριτικά αγνο-

ούν και αποσιωπούν την προφα-
νή μονιμότητα. Η μία έχει ανάγκη 
τους άλλους κι αντίστροφα. Πα-
ρανοώντας και αντινοηματοδοτώ-
ντας, παίζοντας με τις λέξεις και 

αποφεύγοντας την ακριβολογία τα βρίσκουν. 
Αυτοδικαιολογούνται και δικαιώνονται στους 
εκλογείς τους: η κα στο κυβερνητικό ακροα-
τήριο (επενδύοντας στην αντιπαλότητα κοι-
νωνίας και συντηρητικών συνδικαλιστών), οι 
κοι/κες του ΔΣ της ΟΛΜΕ στους ευήκοον το 
ους στο χάιδεμα τηρούντες συναδέλφους/
ισσες, που όπως η μεγάλη πλειονότητα των 
συνελλήνων (της υπουργού χαρίζουσας χρέη 
στο ισνάφι της συμπεριλαμβανομένης) δε θέ-
λουν να αλλάξει τίποτε.

 Εκπαίδευση, νομιμότητα, θεσμοί, ορθο-
λογισμός: δεν τρέφει η φροντίδα για τα πα-
ραπάνω κανενός-καμιάς την επανεκλογή. ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 

ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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Της Κικής Ηπειρώτου
Το 14% άγγιξαν οι αυξή-

σεις στις τιμές πώλησης κα-
τοικιών στον Έβρο, το τρίτο 
τρίμηνο του 2021, σε σύγκρι-
ση με το αντίστοιχο διάστη-
μα της περσινής χρονιάς. Τα 
στοιχεία από το spitogatos.
gr, περιλαμβάνουν τιμές από 
63 περιοχές σε όλη την Ελ-
λάδα, με τον Έβρο (αύξηση 
13,90%) να φιγουράρει στην 
3η θέση, πίσω από την Ευρυ-
τανία (αύξηση 24%) και τα 
Γρεβενά (αύξηση 15,80%).

Κατά τη διάρκεια του Ιου-
λίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 
2021, η μέση τιμή για τα σπί-
τια προς πώληση ήταν υψη-
λότερη στα νότια προάστια 
της Αθήνας, με 2.813 € ανά 
τετραγωνικό μέτρο και χαμη-
λότερη στη Φλώρινα με 550€ 
ανά τετραγωνικό μέτρο. Στον 
Έβρο, η τιμή ανά τετραγωνι-
κό μέτρο διαμορφώθηκε στα 
1.215 € ανά τετραγωνικό μέ-
τρο, ενώ το ίδιο διάστημα του 
2020 ήταν στο 1.067.  

Όσο για τις ενοικιάσεις, η 

χαμηλότερη τιμή καταγράφε-
ται στο Κιλκίς με 3,29€/τ.μ. 
και η υψηλότερη τιμή στη 
Χαλκιδική με 29,5€/τ.μ. Στον 

Έβρο, η τιμή ενοικίασης ανά 
τετραγωνικό μέτρο διαμορ-
φώθηκε στο 6,25, ενώ το Γ’ 
τρίμηνο της περσινής χρονιάς 

στο 6,21 € ανά τετραγωνικό 
μέτρο, με την αύξηση να μην 
ξεπερνά το 0,60%. 

Στους άλλους νομούς της 

ΑΜΘ, οι τιμές πώλησης δια-
τηρήθηκαν σε πολύ πιο λο-
γικά επίπεδα. Στη Ροδόπη 
η αύξηση ήταν μόλις 1,5%, 
στην Ξάνθη 3,8%, στην Κα-
βάλα 2,90%, ενώ σημαντική 
ήταν η αύξηση στη Δράμα με 
9,60%. 
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Έβρος Αυξήσεις – φωτιά στις τιμές 
πώλησης ακινήτων το Γ’ τρίμηνο του 2021

Ο ΝΟΜΟΣ ΦΙΓΟΥΡΑΡΕΙ 
ΣΤΗΝ 3Η ΘΕΣΗ, ΜΕ ΤΙΣ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ, 
ΜΕΤΑΞΥ 63 ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΣΕ ΟΛΗ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!       

Πολύ μικρότερη η αύξηση στις τιμές 
ενοικίασης κατοικιών 

Κομοτηνή 15/10/2021
Αριθ. Πρωτ. -6767-

ΑΔΑ: ΩΝΘ246Ψ8ΩΧ-511

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Δημοκριτεί-
ου Πανεπιστημίου Θράκης

Έχοντας Υπόψη
1. Το Π.Δ. 108/1989 ίδρυσης και λειτουργίας της Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ., 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως καταστατικό της Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ.
2. Το αριθ. 241/176/6.9.2021 πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του 

Δ.Σ. της Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ.
3. Απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ. στην αριθ. 242/177/24.9.2021 

συνεδρίασή του

Επαναπροκηρύσσει:
Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σύντμη-

ση προθεσμίας για την εκμίσθωση του κυλικείου στο κτίριο της Σχολής 
Επιστημών Αγωγής στη Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης, επιφάνειας 26τ.μ. 
περίπου, ιδιοκτησίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,  προς 
εξυπηρέτηση σε είδη κυλικείου των φοιτητών καθώς και των εργαζο-
μένων (Διδακτικό και Διοικητικό προσωπικό). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 02 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 
12:30 στα γραφεία της Εταιρείας (Κτίριο Διοίκησης, Πανεπιστημιούπο-
λη Κομοτηνή).

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και φωτοτυπίες της διακήρυ-
ξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες από τα γραφεία της Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιούπολη του 
Δ.Π.Θ., κτίριο Διοίκησης, τηλ.: 25310 34919, 39031 ή μέσω ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου: eadp@otenet.gr και από την ιστοσελίδα της Ε.Α.Δ.Π. 
/Δ.Π.Θ.: eadp.duth.gr.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Καθηγητής Στέφανος Κλ. Παύλου

Τιμές κατοικιών 
προς πώληση
Έβρος 
Γ’ τρίμηνο 2021 1.215 
ευρώ/ανά τμ
Γ’ τρίμηνο 2020 
1.067 ευρώ/ανά τμ
Αύξηση 13,90%

Προς ενοικίαση
Γ’ τρίμηνο 2021 6,25 ευ-
ρώ/ανά τμ
Γ’ τρίμηνο 2020 6,21 
ευρώ/ανά τμ
Αύξηση 0,60%

Info

Μεγάλες ουρές φοιτητών 
αποτύπωσε χθες το μεσημέ-
ρι ο φακός του «Χρόνου» 
έξω από το κτιριακό συ-
γκρότημα της Παλιάς Νο-
μικής. Εκεί λειτουργεί η 
«κάτω» Λέσχη Σίτισης του 
Πανεπιστημίου, η οποία λό-

γω covid δίνει ως «πακέτο» 
τα δωρεάν γεύματα σίτισης 
στους φοιτητές.

Ωστόσο, όπως φαίνεται 
στο βίντεο η αναμονή των 
φοιτητών είναι αρκετά με-
γάλη, μέχρι να φτάσει η 
στιγμή να πάρουν το φαγη-
τό τους. Οι πρυτανικές αρ-
χές του ΔΠΘ καλούνται να 

βρουν μία λύση, καθώς –με 
τον καιρό να χειροτερεύει 
μέρα με τη μέρα- οι φοιτη-
τές δεν θα έπρεπε να περι-
μένουν σε ουρές στο κρύο 
και κάτω από τη βροχή.

Να σημειωθεί πάντως, ότι 
ουρές υπήρχαν στη Λέσχη 
Σίτισης ακόμη και σε προ 
covid περιόδους.

ΔΠΘ: Μεγάλη αναμονή φοιτητών για τη Λέσχη Σίτισης
Οι πρυτανικές 
αρχές του ΔΠΘ 
καλούνται να 
βρουν μία λύση

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θρά-
κης και το Κέντρο Εκτίμησης Διακινδύ-
νευσης και Ανθεκτικότητας Κεφαλαί-
ου Περιφέρειας ΑΜΘ διοργανώνουν 
την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 στις 
16:00, διαδικτυακή εκδήλωση αναλύ-
οντας θέματα που άπτονται στις επι-
πτώσεις των φυσικών φαινομένων στο 
περιβάλλον και στον άνθρωπο.

Με αφορμή τις πυρκαγιές του καλο-
καιριού και τον πρόσφατο σεισμό στην 
Κρήτη, προσκεκλημένοι ομιλητές και 
εμπειρογνώμονες από την ακαδημαϊκή 
κοινότητά του Δημοκριτείου Πανεπιστη-
μίου Θράκης θα παρουσιάσουν εισηγή-
σεις με θεματολογία που απασχολούν 
ειδικότερα την Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας Θράκης.
Η εκδήλωση είναι η δεύτερη από 

τις τέσσερεις που διοργανώνεται στα 
πλαίσια της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗ-
ΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΜΘ» (MIS 5047293) που εντάσσεται 
στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών 

Έρευνας και Καινοτομίας» και χρημα-
τοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρη-
ματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ 2014-2020”.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
μέσω της πλατφόρμας zoom.

Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα τα 
φυσικά φαινόμενα και το περιβάλλον 

Από το ΔΠΘ την 
ερχόμενη Τετάρτη
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 SUDUKU

8 3 2 5

7 3

2 6 5 8

4 7 5 6

4 9 3

9 7 8 3

7 5 6 9

6 5

5 6 4 1

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Oct 15 10:28:07 2021 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.66)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Oct 14 08:34:00 2021 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

8 4 7

6 3 2

1 6 2 8

7 6

5 2 9 8 1 3

6 3

1 7 6 5

3 8 2

6 3 1

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.59)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Oct 15 10:28:09 2021 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Άδεντρα (μτφ.) — Είναι και ο Βολιώτης.
2. Εκκολαπτήριο… ταλαντούχων ποδο-
σφαιριστών — Τυχερό παιχνίδι με λα-
χνούς.
3. Μυθικός ήρωας της Ελευσίνας — Ανα-
στασία βαφτίστηκε — Μονάδα μήκους.
4. Το αβγοειδές σχήμα — Την αποζητάμε 
το καλοκαίρι.
5. Παλιά γυμναστική Ακαδημία (αρχικά) 
— Μάρκα ιαπωνικών ραδιοενισχυτών — 
Ταυτίστηκε με τη μυθική Κυβέλη.
6. Σιωπηλή… αρένα — Μελωδική… Μερ-
σέντες — Πλακίδιο ολοκληρωμένου κυ-
κλώματος.
7. Άλλη ονομασία της Ιερουσαλήμ — Ερω-
τηματική αντωνυμία (ουδ., πληθ.) — Ξενική 
συμφωνία (συντομ.).
8. Δηλωτικά υψηλής ποιότητας — Δυ-
νατό επιχείρημα — Εκεί ο Ιησούς έκανε 
το νερό κρασί.
9. Ποντιακός χορός — Αγάπη… ξένων.
10. Νομπελίστας Αμερικανός θεατρικός 
συγγραφέας — Τζάκι κι αυτή — Ντέμπο-
ρα του… σινεμά.
11. Κι έτσι τα γαϊδούρια — Υπήρξε έδρα 
των Γιαπωνέζων αυτοκρατόρων.
12. Πόλη της Ιαπωνίας — Ένας από τους 
"Τριάκοντα τυράννους".

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ενας άντρας και η γυναίκα του τσακώθηκαν 
και δεν μιλάνε ο ένας στον άλλον.

Ξαφνικά, ο άντρας συνειδητοποιεί πως την 
επόμενη μέρα θα χρειαζόταν να τον ξυπνήσει η 
γυναίκα του στις 5.00 το πρωί για μια πτήση για 
σοβαρό επαγγελματικό ραντεβού. Επειδή δεν θέ-
λει να είναι ο πρώτος που θα σπάσει την σιωπή 
και «χάσει», γράφει σε ένα χαρτί:

«Σε παρακαλώ ξύπνησέ με στις 5.00 το πρωί».
Το αφήνει κάπου που ξέρει πως θα το δει.
Το επόμενο πρωί, ξυπνά, και ανακαλύπτει πως 

η ώρα είναι 9.00 το πρωί, και έχει χάσει την πτή-
ση του. Εξαγριωμένος, ετοιμάζεται να πάει να δει 
γιατί δεν τον ξύπνησε η γυναίκα του, όταν ανα-
καλύπτει ένα κομμάτι χαρτί δίπλα στο κομοδίνο, 
που έγραφε:

«Είναι 5.00 το πρωί. Ξύπνα».

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

Ένας μεθυσμένος σταματάει ένα ταξί. Ανοίγει 
την πόρτα και καθώς μπαίνει με φόρα, πέφτει πά-
νω στην άλλη πόρτα. Η πόρτα ανοίγει μόνη της και 
ο μεθυσμένος πέφτει στο πεζοδρόμιο.

Τρεκλίζοντας σηκώνεται, βγάζει το πορτοφόλι 
του και λέει στον απορημένο οδηγό:

– Είσαι φοβερά γρήγορος φίλε μου. Τι σου 
οφείλω;

Μια πολύ καλή επιλογή για δείπνο και όχι μόνο. 
Μοναδικό ριζότο μιλανέζε. Φτιάχνεται εύκολα και 
υπόσχεται θεσπέσια γεύση. Συνοδέψτε το με πράσι-
νη σαλάτα της αρεσκείας σας. Είναι πεντανόστιμο!

-- Συστατικά --
• 2 κύβοι ζωμού λαχανικών, διαλυμένοι σε 1 λί-

τρο νερό
• 150 γρ. κοτόπουλο στήθος
• 350 γρ. ρύζι
• 1 σκ. σκόρδο
• 60 γρ. βούτυρο
• 2 κ.σ. ξηρό κρασί Μαρσάλα
• Αλάτι
• Πιπέρι, φρεσκοτριμμένο
• 4 κ.σ. παρμεζάνα, τριμμένη
• 1 κ.γλ. μαϊντανό, ψιλοκομμένος

--  Μέθοδος Εκτέλεσης  --

• Αρχικά, κόβουμε το στήθος του κοτόπουλου σε μι-
κρές, λεπτές λωρίδες και το ροδίζουμε σε μια κα-
τσαρόλα, με το μισό βούτυρο και τη σκελίδα σκόρ-
δου, την οποία θα αφαιρέσουμε στην συνέχεια.

• Δυναμώνουμε ελάχιστα τη φωτιά και συνεχίζου-
με το σοτάρισμα, ανακατεύοντας.

• Μετά προσθέτουμε το ρύζι και έπειτα από 2 λε-
πτά, σβήνουμε με το κρασί και την αφήνουμε να 
εξατμιστεί.

• Προσθέτουμε σταδιακά το ζωμό λαχανικών, ανα-
κατεύοντας τακτικά.

• Έπειτα από 20 λεπτά αποσύρουμε το σκεύος 
από τη φωτιά.

• Τέλος, προσθέτουμε φρεσκοτριμμένο πιπέρι, το 
υπόλοιπο βούτυρο, την τριμμένη παρμεζάνα και 
το μαϊντανό και σερβίρουμε το ριζότο ύστερα 
από λίγα λεπτά.

Καλή επιτυχία και καλή όρεξη!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Μοναδικό ριζότο μιλανέζε
 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Αδυναμία του οι… φάρσες — Τα αρα-
βικά φημίζονται.
2. Έκφραση μαγειρικής — Ιταλικό πρακτο-
ρείο ειδήσεων — … άουτ: πυγμαχικός όρος.
3. Αρχαίων… γλάρος — Τα επιδεχόμενα 
θεραπεία.
4. Γάλλος συνθέτης και αρχιμουσικός — 
Γυναικείο χαϊδευτικό — Αρχικά της αστυ-
νομίας μας.
5. Κιβώτιο από σανίδες — Όνειρο των… 
προγόνων μας — Παλιός, Κορεάτης πο-
λιτικός.
6. Μια χημική ένωση — Μεταλλικός δί-
σκος ζυγαριάς.
7. Θαλασσινό… αλάτι (αρχ.) — Κάλυμμα 
του κινητήρα αυτοκινήτου — Το ταμείο 
ασφάλισης των καπνεργατών (αρχικά).
8. Συγκοινωνιακά αρχικά της Αθήνας — 
Αρχαίων επιφώνημα.
9. Πόλη του Βελγίου — Άγγλος ποιητής 
— Γάλλοι αντάρτες της Κατοχής.
10. … Ντέιβις: παλιός, Αμερικανός τραγου-
διστής και ηθοποιός — Καταδικάστηκε μαζί 
με το Βαντσέτι — Λίγοι… Ιταλοί.
11. Ένα τραπουλόχαρτο — Σύμπλεγμα νη-
σίδων του νομού Δωδεκανήσων.
12. Ξένων… λάδι — Κατοχική νεολαία (αρ-
χικά) — Βασκική οργάνωση.
13. Το φίδι δεντρογαλιά — Άστατος το 
χειμώνα.
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Η δωρεάν αναβάθμιση από 
τα Windows 10 στα Windows 
11 είναι διαθέσιμη, ωστόσο 
αυτό δε σημαίνει πως η ανα-
βάθμιση είναι διαθέσιμη σε 
όλους. Αρχικά η Microsoft 
προσφέρει την αναβάθμιση 
σε νεότερες συσκευές που κυ-
κλοφόρησαν με Windows 10 
πριν την κάνει διαθέσιμη σε 
άλλα μηχανήματα με το κα-
τάλληλο hardware.

     Αρχικά να πούμε πως 
τα Windows 11 απαιτούν Intel 
8ης γενιάς Coffee Lake ή Zen 
2 επεξεργαστές και μεταγε-
νέστερους. Χρειάζεται ακόμα 
TPM 2.0, 4GB RAM και 64GB 
αποθηκευτικού χώρου, αφή-
νοντας εκτός εκατομμύρια 
υπολογιστών που δεν μπο-
ρούν να αναβαθμιστούν επί-
σημα. Αν δε δείτε την αναβάθ-
μιση άμεσα μην ανησυχείτε, 

καθώς η Microsoft την προ-
σφέρει σταδιακά, με τις προ-
βλέψεις της να κάνουν λόγο 
για ολοκλήρωση της προσφο-
ράς των Windows 11 μέχρι τα 
μέσα του 2022.

Όσο για το πώς να ανα-
βαθμίσετε, πρέπει πρώτα να 
ελέγξετε αν το PC σας υπο-
στηρίζεται, μέσω του PC 
Health Check app. Μην ξε-
χάσετε φυσικά να κάνετε back 
up όλα τα σημαντικά αρχεία 
σας.

Στα Windows 10, επιλέξτε 
Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και 
Ασφάλεια > Έλεγχος για ενη-
μερώσεις. Αν τα Windows 11 
είναι διαθέσιμα για εσάς, θα 
σας εμφανιστεί επιλογή να τα 
κατεβάσετε και να τα εγκατα-
στήσετε.

Αν πάλι δεν εμφανιστεί η 
επιλογή αναβάθμισης, υπάρ-
χει τρόπος να το παρακάμ-
ψετε και να τα εγκαταστή-
σετε άμεσα μέσω του νέου 
Installation Assistant της 
Microsoft.

Πρόκειται για τη 
δεύτερη «τουριστική» 

πτήση στο διάστημα με 
σκάφος της εταιρείας 

Blue Origin

Ο Ουίλιαμ Σάτνερ, ο ηθοποιός 
που επί δεκαετίες ενσάρκωνε τον 
θρυλικό κυβερνήτη Τζέιμς Ταϊ-
μπέριους Κερκ στην σειρά Star 
Trek και τις ταινίες που την δια-
δέχθηκαν, έγινε στα 90 του χρό-
νια ο γηραιότερος άνθρωπος που 
έφτασε «με τόλμη εκεί που δεν 
έχει πάει [σχεδόν] ποτέ κανείς»... 
Στο Διάστημα.

Το αυτοματοποιημένο δια-
στημόπλοιο New Shepherd της 
εταιρείας Blue Origin εκτοξεύ-
τηκε περίπου 10 λεπτά πριν από 
τις 18.00 ώρα Ελλάδας σήμερα, 
Τετάρτη, από αγροτική περιοχή 

στο δυτικό Τέξας και ξεπέρασε τη 
Γραμμή Κάρμαν που, σε ύψος 100 
χιλιομέτρων από τη Γη, συνιστά το 
«σύνορο» του διαστήματος.

Εκτός από τον Καναδό ηθο-
ποιό, στο σκάφος βρίσκονταν 
επίσης ο πρώην μηχανικός της 
NASA Κρις Μποσούιζεν, συνιδρυ-
τής της εταιρείας Planet Labs, 
Γκλεν ντε Βρις, συνιδρυτής της 
εταιρείας Medidata Solutions και 
η Όντρεϊ Πάουερς, στέλεχος της 
Blue Origin, αρμόδια για τις πτή-
σεις και τη συντήρηση του δια-
στημοπλοίου.

Η υποτροχιακή πτήση κράτη-

σε μόλις 11 λεπτά και το σκά-
φος επέστρεψε με ασφάλεια στη 
Γη, με τη βοήθεια από τρία αλε-
ξίπτωτα.

Ο Ουίλιαμ Σάτνερ έκανε λόγο 
για την πιο έντονη εμπειρία της 
ζωής του μετά την ασφαλή επι-
στροφή της κάψουλας στο Τέξας.

Ο New Shepard είναι πλήρως 
αυτοματοποιημένος, επαναχρησι-
μοποιούμενος και απογειώνεται 
καθέτως. Οι επιβάτες μπορούν 
να σηκωθούν από τα καθίσματά 
τους και να βιώσουν για μερικές 
στιγμές την έλλειψη βαρύτητας.

O 90χρονος «Κάπτεν Κερκ» του Star Trek 
ταξίδεψε πραγματικά στο Διάστημα

Το πρωτοποριακό 
τροχόσπιτο δικής τους 

κατασκευής διαθέτει ηλι-
ακά πάνελ στην οροφή 

του

Μια ομάδα φοιτητών από την Ολ-
λανδία ολοκληρώνουν προσεχώς ένα 
ρόουντ τριπ 3.000 χιλιομέτρων στη 
δυτική Ευρώπη με το ηλιακό τροχό-
σπιτο που σχεδίασε και κατασκεύασε. 

Το Stella Vita είναι σχεδιασμένο για 
δύο επιβάτες και διαθέτει κουζίνα, κα-
θιστικό, κρεβάτι και τουαλέτα. 

Με τη χρήση ηλιακής και μόνο 
ενέργειας, το όχημα μπορεί να κα-
λύψει πάνω από 720 χιλιόμετρα μία 
ηλιόλουστη ημέρα, με ανώτατη ταχύ-
τητα 120 χλμ/ώρα και χρήση όλων 
των εσωτερικών ανέσεων, τηλεόρα-
σης και λάπτοπ. 

Το πρωτοποριακό τροχόσπιτο δι-

αθέτει ηλιακά πάνελ στην οροφή του 
που μπορούν να ανοίξουν σε μεγαλύ-
τερη έκταση, όταν είναι σταθμευμένο, 
ενώ μπορεί να φορτιστεί και μέσω ηλε-
κτρικών θυρών. 

«Η τεχνολογία είναι εδώ, εμείς 
απλώς πρέπει να αλλάξουμε τον τρό-
πο που σκεφτόμαστε. Αν 22 φοιτητές 
μπορούν να σχεδιάσουν και να κατα-
σκευάσουν ένα όχημα όπως αυτό σε 
ένα χρόνο, τότε είμαι σίγουρος πως 
μπορούν μια χαρά να το κάνουν και οι 
αυτοκινητοβιομηχανίες» λέει ο 20χρο-
νος Tijn ter Horst, ένας από τους φοι-
τητές του πανεπιστημίου του Αϊντχόβεν 
που συμμετείχε στο εγχείρημα. 

Το ταξίδι τους 
ξεκίνησε στις 
19 Σεπτεμ-
βρίου από 
το Αϊντχόφεν 
και θα ολο-
κληρωθεί την 
ερχόμενη Πα-
ρασκευή στην 
Ταρίφα, στη νο-
τιοδυτική Ισπανία. 
Επρόκειτο για ένα αυτο-
σχέδιο πρόγραμμα παρουσίασης 
της φουτουριστικής δημιουργίας τους 
και των εξαιρετικών ενεργειακών της 
δυνατοτήτων.

Ολλανδοί φοιτητές έκαναν road trip 
3.000 χλμ με ηλιακό τροχόσπιτο 

Ένας από τους δημοφιλείς 
γευστικούς συνδυασμούς ειδι-
κά στην κεντρική και βόρειο Ευ-
ρώπη είναι η μπύρα με το μπλε 
τυρί. Μια νέα μελέτη αποκαλύ-
πτει ότι δεν πρόκειται για μια δια-
τροφική επιλογή του σύγχρονου 
πολιτισμού αλλά οι ρίζες του πά-
νε πίσω 2,700 έτη.

Όπως φαίνεται μάλι-
στα μπύρα με μπλε τυρί 
δεν απολάμβαναν κάποιοι 
προνομιούχοι όπως ίσως 
θα περίμενε κάποιος αλλά 
αποτελούσε κολατσιό των 
εργατών. Η ανάλυση των 
περιττωμάτων εργατών ενός 
αλατωρυχείου στις αυστριακές 
Άλπεις αποκάλυψε ότι κατανά-
λωναν μπύρα και μπλε τυρί. Με 
δημοσίευση τους στην επιθεώ-
ρηση «Current Biology» οι ερευ-
νητές αναφέρουν ότι οι εργάτες 
φαίνεται ότι γνώριζαν τις διαδι-
κασίες ζύμωσης και ωρίμανσης 
για να δημιουργούν μόνοι τους 
την μπύρα και το τυρί. Επιπλέον 
είναι τα αρχαιότερα αποδεδειγ-
μένα με επιστημονικό τρόπο ίχνη 
μπύρας στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

«Έχουμε εκπλαγεί από το γε-
γονός ότι εργάτες ενός αλατω-
ρυχείου πριν από σχεδόν τρεις χι-
λιετίες ήταν τόσο προοδευμένοι 
ώστε να γνωρίζουν διαδικασίες 
όπως η ζύμωση. Δεν περίμενα 
κάτι τέτοιο σε εκείνη την χρονι-
κή περίοδο και δείχνει ότι έχου-
με να κάνουμε με ένα ιδιαίτερα 
ικανούς και υψηλής νοημοσύνης 
ανθρώπους» αναφέρει ο Φράνκ 

Μάιξνερ, μικροβιολόγος του Ιν-
στιτούτου Έρευνας Eurac στην 
Ιταλία, επικεφαλής της ερευνη-
τικής ομάδας.

Η σταθερή θερμοκρασία των 
οκτώ βαθμών Κελσίου και τα 
υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης 
αλατιού στο ορυχείο διατήρη-
σαν τα περιττώματα των αρχαί-
ων εργατών σε πολύ κατάσταση 
ώστε να μπορεί να γίνει η ανά-
λυση τους. Εκτός από μπύρα και 
μπλε τυρί οι εργάτες έτρωγαν 
δημητριακά, φρούτα, κουκιά και 
κάποιες ποσότητες κρέατος ως 
πηγή πρωτεΐνης.

Μπύρα και μπλε τυρί στο μενού εργατών 
πριν από 2,700 έτη

Διαθέσιμα τα Windows 11 - 
Πώς να αναβαθμίσετε 

Science

Αν είναι διαθέσιμα 
για εσάς, θα σας εμ-
φανιστεί επιλογή να 

τα κατεβάσετε 

οι εργάτες φαίνε-
ται ότι γνώριζαν τις 

διαδικασίες ζύμωσης 
και ωρίμανσης

«Οι επιστήμονες είναι ματάκηδες 
στην κλειδαρότρυπα της αιωνιότητας.» 

Άρθουρ Κέσλερ (1905 - 1983), Ουγγροβρετανός συγγραφέας
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πληροφορική
Υπολογιστές

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

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

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ • Πολ. μηχ.

Λ. Δημοκρατίας 275  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026868

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

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

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • Τοπ. μηχ.

Χαριλάου Τρικουπη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027017

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Τοπ. μηχ.

Ι. Δραγούμη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029626

Τοπογράφοι
Μηχανικοί

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

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

Τεχνικές
Εταιρίες

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

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

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

ΜΙΝΤΖΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
Ανδριανουπόλεως 138  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552024155

ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Νέστου 7  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551035470

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σκρα 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551023390

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

Μηχανικοί
Περιβάλλοντος

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

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

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

Οικοδομικά
Υλικά

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

ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ • Οικοδ. Υλ.

Βασ. Παύλου 7 •  Τυχερό 
Τηλέφωνο : 2554041084

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

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

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

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

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

Ηλεκτρ. Μηχανολ.
Χημ. Μηχανικοί

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

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

Συνεταιρισμοί

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

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

Βιβλιοπωλεία

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

Πολιτισμός

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

Τυπογραφεία

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

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

ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Διογένη 10  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551032226

Επιγραφές

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

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

Ανθοπωλεία
Φυτώρια

Γεωπόνοι
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

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

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

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

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

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

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

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Α/Τ Ασ. Αλεξ/λης 25510 66300
Α/ΤΤροχ. Αλ/λης  25510 66395
Α/ΤΤουρ. Αλ/λης 25510 66200
Α/Τ Φερών 25550 23333
Α/Τ Σουφλίου 25540 22100
Α/Τ Τυχερού 25540 41201
Α/Τ Διδ/χου 25530 22103
Α/Τ Ορεστιάδας 25520 81808
Δ. Αλεξ/πολης 25510 64100
ΔK Τραϊαν/λης 25513 50900
ΔK Φερών 25553 50073
Δ. Σουφλίου 25543 50100
Δ. Διδυμοτείχου 25530 26000
Δ. Ορεστιάδας 25520 22219
Δ. Σαμοθράκης 25510 41218
Δ. Κομοτηνής 25310 24444
Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
Δασαρ.Σουφλίου 25540 22221
Δασαρ. Διδ/χου 25530 22204
Δασαρ. Ορ/δας 25520 22482
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Πυρ/κή Σαμ/κης 25510 41199
Πυρ/κή Κομ/νής 25310 22199
Πυρ/κή Σουφλ. 25540 22199
Πυρ/κή Διδ/χου 25530 22199
Πυρ/κή Ορ/δας 25520 22221
Νοσ/μείο Αλ/λης 25513-51000
Περ. Εν. Έβρου 25510 36500  
Λιμεναρχείο 25513-56200
Ο.Λ.Αλεξ/λης 25510-26251 
Αεροδρόμιο 25510 89300 
ΕΛΤΑ Αλεξ/λης 25510 23122
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844
ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
ΔΕΗ 25510-53529

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Δημητριάδης Κων. Παλαι-
ολόγου 32 ✆2551053464
18:00-08:00 Κελεμίδου Σ. - Παπάζο-
γλου Χ. Κύπρου 20 (πλατεία παλιάς Δη-
μαρχίας) ✆2551082280
ΦΕΡΕΣ 
Καψίδου Δημοκρίτου 28✆2555024096
ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013
ΔIΔYMOTEIXO
Καρακατσάνη Μ.-Bαφειάδου Κ. έναντι 
Νοσοκομείου ✆25530 25115
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Καφετζή Κλεονίκη Κωνσταντινουπόλεως 
190 ✆2552029290

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Επέτειοι

• Διεθνής Ημέρα Γραβάτας
• Παγκόσμια Ημέρα 

Εμμηνόπαυσης
• Πανευρωπαϊκή Ημέρα κατά 

της Εμπορίας Ανθρώπων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
1ος Νυχτερινός αγώνας της 
Θράκης στην Αλεξανδρούπο-
λη  
• Σάββατο 23 Οκτωβρίου στην 
παραλιακή ζώνη 
• Εγγραφές μέχρι την Δευτέρα 
18/10
• https://thraki-nightrun.
mycoach.gr/registration 
#registration
----------------------------------
Διαδικτυακή  εκδήλωση  για 
το περιβάλλον από το ΔΠΘ
• Τετάρτη 20 Οκτωβρίου  16:00
• Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί μέσω της 
πλατφόρμας zoom
----------------------------------

Κυριακές στο Μουσείο… 
Διαδραστικές Μουσικές 
παραστάσεις
• Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, 
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

31/10/21,  14/11/2021 &
28/11/2021 στις 11:00
Για παιδιά από 4 έως 8 ετών. 
Πληροφορίες και εγγραφές: 
2551036663
----------------------------------
Παρουσίαση βιβλίου "Ραγιάς" 
του Γιάννη Καλπούζου
• Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, 
20.00

• Εθνολογικό Μουσείο Θράκης 
• Για τον συγγραφέα και το έργο 
του θα μιλήσει η Άννα Σιδερά, 
Ιστορικός Τέχνης
----------------------------------
ΞΑΝΘΗ
Κώστας Μαλιάτσης Stand Up 
Comedy Show    
• Nostos live - Ξάνθη
• Σάββατο 23 Οκτωβρίου
• Σημείο προπώλησης Studio 
Italos

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

Παγγαίον
Μονοήμερο Σεμινάριο διαβί-
ωσης στη φύση   
• Κυριακή 24 Οκτωβρίου  10 Π.Μ. 
– 7 Μ.Μ.
• Παγγαίον Όρος
• Περισσότερες πληροφορίες:  
6936857061/ 6936680155

Ένα χελιδόνι δεν 
φέρνει την άνοιξη… 
πώς βγήκε η φράση

Η φράση Ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοι-
ξη είναι αρκετά οικεία σε όλους μας, ωστόσο 
μάλλον δεν γνωρίζουμε ότι προέρχεται από 
τα αρχαία χρόνια και χρησιμοποιούνταν με την 
ίδια ακριβώς σημασία στην αρχαία Ελλάδα.

Ο Αριστοτέλης έλεγε: «Το γάρ έαρ ούτε μία 
χελιδών ποιεί ούτε μία ημέρα» (Την άνοιξη ούτε 
ένα χελιδόνι την κάνει ούτε μία μέρα).

Χρησιμοποιούμε τη φράση για να δείξουμε 
ότι μια μόνο ένδειξη δεν αρκεί για να βγάλου-
με ασφαλές συμπέρασμα.

Η αρχική αναφορά αποδίδεται στον Αίσω-
πο σε έναν από τους μύθους του. Σύμφωνα 
με το μύθο του Αισώπου, ένας σπάταλος νέ-
ος ξόδεψε όλη του την περιουσία απερίσκε-
πτα και το μόνο που του είχε απομείνει ήταν 
ένα πανωφόρι.

Όταν μια μέρα παρατήρησε ένα χελι-
δόνι να πετάει στον ουρανό, πίστεψε πως 
είχε έρθει η άνοιξη και το πανωφόρι του 
ήταν πλέον άχρηστο, ώστε το πούλησε κι 
αυτό για να βγάλει λίγα ακόμη χρήματα.

Ο χειμώνας όμως δεν είχε τελειώσει, το 
κρύο επανήλθε και ο βιαστικός νέος δεν 
είχε πως να ζεσταθεί. Το χελιδόνι που εί-
χε δει δεν ήταν αρκετό για να φέρει και 
την άνοιξη.

Η αρχική φράση διατηρήθηκε μέχρι σή-
μερα ενώ υπάρχει και η παραλλαγή της 
«ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη», η 
οποία μάλιστα έχει επικρατήσει στη λαϊ-
κή παράδοση.

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...

αγγελιεσ

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

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

Πωλείται  Διαμέρισμα 
δυομισάρι, στον 3ος όροφο στο κέ-

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979822491 
όλο το 24ωρο.

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

 Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979822491 
όλο το 24ωρο.

Λουκάς, Λούκα.

Οδηγός
Εκδηλώσεων
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Στα γραφεία της ΕΠΟ πραγματοποιήθηκε η κλή-
ρωση του χιλιοταλαιπωρημένου πρωταθλήματος 
της Γ’ Εθνικής κατηγορίας, με την Αλεξανδρούπολη 
στην πρεμιέρα να υποδέχεται τον Εθνικό Σοχού. Η 
πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη, καλώς εχόντων 
των πραγμάτων, για την Κυριακή 24 Οκτωβρίου.

Να τονίσουμε πως μετά απο απόφαση της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ παρά την αρχική πρό-
ταση για 13 αποφασίστηκε να μοιραστούν ίσα οι 
όμιλοι του Βορρά, και έτσι και ο 1ος όμιλος θα γίνει 
τελικά με 12 ομάδες ενώ απο την ΕΠΣ Μακεδονίας 
θα μετέχουν σε αυτόν όπως συνέβη πέρσι ο Εθνι-
κός Σοχού, αλλά όχι ο Ηρακλής Αμπ. που πήγε στον 
2ο όμιλο, και οι Αγροτικός Αστέρας και Θερμαϊκός

Ο πρωταθλητής να σημειώσουμε πως δεν ανε-
βαίνει στην Super League 2 απευθείας, καθώς θα 
κληθεί να αγωνιστεί σε αγώνες μπαράζ ενός γύρου 
με τους υπόλοιπους πρωταθλητές των 7 ομίλων με 
τους 4 πρώτους να ανεβαίνουν κατηγορία. Όσον 
αφορά τον υποβιβασμό από την στιγμή που υπε-
ρίσχυσε το να γίνει το πρωτάθλημα με 12 ομάδες 
από αυτήν θα πέσουν 5 ομάδες, με βάση τον αρ-
χικό προγραμματισμό.

Οι ομάδες του 1ου ομίλου
1ος Όμιλος : Έβρος: Αλεξανδρούπολη FC, Ξάν-

θη: Άρης Αβάτου, Ορφέας Ξάνθης, Καβάλα: Νέστος 
Χρυσούπολης, Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου, Δρά-
μα: Πανδραμαϊκός, Δόξα Δράμας, Σέρρες: Απόλ-
λων Παραλιμνίου, Μακεδονία: Αγροτικός Αστέρας, 
Θερμαϊκός Θέρμης, Εθνικός Σοχού, Κιλκίς: Αναγέν-
νηση Πλαγιάς.

Σύνολο 12 Ομάδες (υποβιβάζονται 5)

Το αναλυτικό πρόγραμμα:
1η αγωνιστική  24/5, 15:00
Θερμαϊκός Θέρμης – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΛΑΓΙΑΣ
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΟΡΦΕΑΣ PUMA
ΝΕΣΤΟΣ– ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – Εθνικός Σοχού

Ν.Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΟΥ – ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

2η αγωνιστική 31/10, 15:00
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – Θερμαϊκός Θέρμης
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΛΑΓΙΑΣ – ΝΕΣΤΟΣ 
ΟΡΦΕΑΣ PUMA – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ– Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦΑ-
ΝΙΟΥ
Εθνικός Σοχού – ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ – ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ

3η αγωνιστική 7/11, 15:00
Θερμαϊκός Θέρμης – ΝΕΣΤΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝ. – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΛΑ-
ΓΙΑΣ
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ – ΟΡΦΕΑΣ PUMA
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ – Εθνικός Σοχού

4η αγωνιστική 14/11, 15:00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – Θερμαϊκός Θέρμης
ΝΕΣΤΟΣ– Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΟΥ
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ: –
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΛΑΓΙΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙ-
ΜΝΙΟΥ
ΟΡΦΕΑΣ PUMA – ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ
Εθνικός Σοχού – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ

5η αγωνιστική 21/11, 15:00
Θερμαϊκός Θέρμης – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΟΥ
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ – ΝΕΣΤΟΣ 

ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
Εθνικός Σοχού – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΛΑΓΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ– ΟΡΦΕΑΣ 

6η αγωνιστική 28/11, 15:00
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ – Θερμαϊκός Θέρμης
Ν.Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑ-
ΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ – Εθνικός Σοχού
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΛΑΓΙΑΣ – ΟΡΦΕΑΣ PUMA

7η αγωνιστική 5/12, 15:00
Θερμαϊκός Θέρμης – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ – ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ
Εθνικός Σοχού – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ– ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΟΡΦΕΑΣ PUMA – ΝΕΣΤΟΣ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΛΑΓΙΑΣ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ

8η αγωνιστική 12/12, 15:00
ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ – Θερμαϊκός Θέρμης 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ – Εθνικός Σοχού
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
Ν.Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΟΥ – ΟΡΦΕΑΣ PUMA
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΛΑΓΙΑΣ
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ

9η αγωνιστική 19/12, 15:00
Θερμαϊκός Θέρμης – Εθνικός Σοχού
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ – ΠΑΝΔΡΑΜΑ-
ΪΚΟΣ
ΟΡΦΕΑΣ PUMA – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΛΑΓΙΑΣ – ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – Ν.Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

10η αγωνιστική 9/1, 15:00
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ– Θερμαϊκός Θέρμης
Εθνικός Σοχού – ΟΡΦΕΑΣ PUMA
ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΛΑΓΙΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ – ΝΕΣΤΟΣ 
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-
ΠΟΛΗ

11η αγωνιστική 16/1, 15:00
ΟΡΦΕΑΣ PUMA – Θερμαϊκός Θέρμης
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΛΑΓΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – Εθνικός Σοχού
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ – ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ 12 
ΟΜΑΔΕΣ Ο 1ΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ, ΠΟΣΟΙ 
ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ, ΠΟΣΟΙ 
ΥΠΟΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ    

Δείτε το πλήρες 
πρόγραμμα του ομίλου 
της ΑΜΘ, πρεμιέρα έχει 
προγραμματιστεί για τις 24 
Οκτωβρίου

Αλεξανδρούπολη FC: Αυτή είναι η κλήρωση 
του πρωταθλήματος της Γ΄Εθνικής 

Οι 81 ομάδες χωρίστηκαν σε 7 ομίλους 
από τους οποίους θα υποβιβαστούν συ-
νολικά 32 ομάδες. Οι 7 πρωταθλητές θα 
δώσουν αγώνες μπαράζ -σε ειδικό πρω-
τάθλημα- μετά το τέλος της κανονικής δι-
άρκειας, για να διεκδικήσουν τα τέσσερα 
εισιτήρια ανόδου στη Super League 2.

Info

Συγκροτήθηκε σε σώμα 
την Πέμπτη 7/10 το νέο Δι-
οικητικό Συμβούλιο των Κυ-
κλώπων Αλεξανδρούπολης, 
μετά τις εκλογές της Κυρια-
κής 3/10.

Μετά από πολλά χρόνια 
ο Δημήτρης Χαραλαμπάκης 
αποχώρησε από το Δ.Σ. και 

νέο σχήμα ανέλαβε, με νέο 
πρόεδρο τον Αντώνη Τελό-
πουλο. Αντιπρόεδρος θα εί-
ναι ο ο Τόλης Κιναλόπου-
λος και Γενικός Γραμματέας 
ο Ηλίας Στεφανίδης.

Αναλυτικά το νέο Δ.Σ.:
Πρόεδρος: 
Αντώνης Τελόπουλος
Αντιπρόεδρος: 
Τόλης Κιναλόπουλος
Γ.Γ.: Ηλίας Στεφανίδης
Μέλη: Γιώργος 
Ευαγγελίδης, Βασίλης 

Παπαχρήστου, Γιάννης 
Εγγλεζάκης
Πρόεδρος της εξελεγκτι-
κής επιτροπής: Αντώνης 
Χατζησταύρου

Στην Α2 κατηγορία χά-
ντμπολ των ανδρών στον 
2ο υποόμιλο του Β’ ομίλου, 
οι Κύκλωπες Αλεξανδρούπο-
λης θα αντιμετωπίσουν τους 
Ασπίδα Ξάνθης, ΓΑΣ Κιλκίς, 
ΑΟ Προσοτσάνης , Φοίβο 
Συκεών.

Νέο Δ.Σ. στους Κύκλωπες 
Αλεξανδρούπολης 
Mε πρόεδρο τον 
Αντώνη Τελόπουλο


