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1,5 εκ ευρώ για έργα αποκατάστασης 
και προστασίας στο λιμανάκι της 

Μάκρης
Απόφαση ένταξης του έργου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 

«Αλιεία και Θάλασσα». Οι παρεμβάσεις θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο 
και θα ολοκληρωθούν τέλη του ‘23

▶ 8

Λουκέτο στην Τράπεζα 
Πειραιώς των Φερών;

Αναστάτωση στην τοπική κοινωνία από τις πληροφορίες που το 
θέλουν να κλείνει μέσα στο καλοκαίρι. «Αιτία πολέμου» λέει ο 

Σύλλογος Εργαζομένων της τράπεζας 
▶ 5

Νέες προβολές στον 
κινηματογράφο 

«Ηλύσια» 

Καταφτάνει ο νέος Doctor 
Strange. Το πρόγραμμα 

των ταινιών 

▶ 11

Γ’ Εθνική: Σε 
τέσσερις ομίλους το 

νέο πρωτάθλημα 
από επτά που ήταν 

φέτος! 

Όσα αναφέρει η προ-
κήρυξη της ΕΠΟ για 
το σύνολο τω ομά-
δων, την άνοδο και 

τον υποβιβασμό 

▶ 8▶ 16

Ζευγάρι μετέφερε 23 σακιά Ζευγάρι μετέφερε 23 σακιά 
ακατάλληλα όστρακα στην ακατάλληλα όστρακα στην 
Αλεξανδρούπολη  Αλεξανδρούπολη  

Στην τουριστική αγορά της Στην τουριστική αγορά της 
Κύπρου στοχεύει ο Δήμος Κύπρου στοχεύει ο Δήμος 
Αλεξανδρούπολης Αλεξανδρούπολης 

Με κάθε επισημότητα τα 
εγκαίνια του νέου Ιωακειμείου 

Γηροκομείου 
Στην Αλεξανδρούπολη παρουσία του 

Πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου. Επίσκεψη 
κ. Ιερωνύμου στον Βρεφονηπιακό Σταθμό και το 

Νηπιαγωγείο της Μητρόπολής μας

▶ 9

Ορεστιάδα: Υποβολή 
αιτήσεων σύνδεσης με το 

φυσικό αέριο 

▶ 4

▶ 4 4

▶ 7

Η επόμενη μέρα 
και ο απόηχος της 
επίσκεψης Μητσοτάκη

● Έντονες οι αντιδράσεις από την επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Αλεξανδρούπολη

● Κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ, κάνει λόγο για ψέματα και κοντή μνήμη του Πρωθυπουργού, 
τόσο για τον LNG όσο και για τη ΜΕΑ

● Παρεμβάσεις από ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ και δημοτικούς συμβούλους της περιοχής
▶ 6,7,10
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
553
Αρχίζει τις εργασίες της στην Κων-
σταντινούπολη η 5η Οικουμενική 
Σύνοδος, με θέμα την αίρεση του 
μονοφυσιτισμού.

1789
Tο Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων
Συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμ-
βούλιο των Γενικών Τάξεων, που 
θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανά-
σταση.

1916
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας 
γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δί-
νονται δάνεια και στις γυναίκες.

1995
Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υπο-
χωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη 
φορά έπειτα από 22 χρόνια που 
γίνεται μονοψήφιος.

2002
Ο Παναθηναϊκός νικάει με 89-83 
την Κίντερ Μπολόνια και ανακη-
ρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης 
για τρίτη φορά στην ιστορία του.

2010
Οι Έλληνες βγαίνουν στους δρό-
μους σε όλη τη χώρα, αντιδρώ-
ντας στα νέα οικονομικά μέτρα. 
150.000 πολίτες διαδηλώνουν 
στην Αθήνα, όπου σημειώνονται 
εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλο-
φόροι πετούν βόμβες Μολότοφ 
σε υποκατάστημα της τράπεζας 
Marfin Egnatia στην οδό Σταδί-
ου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη 
ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλ-
ληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος 
γυναίκα.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1921
Απόστολος Λάζαρης, έλληνας οι-
κονομολόγος και πολιτικός (ΠΑ-
ΣΟΚ). (Θαν. 7/3/2018)

1988
Αντέλ, αγγλίδα τραγουδίστρια.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1821
Ναπολέων Βοναπάρτης, αυ-
τοκράτορας της Γαλλίας. (Γεν. 
15/8/1769)

1965
Νίκος Γούναρης, έλληνας τροβα-
δούρος του ελαφρού τραγουδιού. 
(Γεν. 3/3/1915)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

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

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. Tελικοί μειοδότες δημοπρασιών: 
€0,50/χιλιοστό
2. N.Π.∆.∆., OTA: €0,20/χιλιοστό
3. N.Π.I.∆. (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, ∆ημή-
τρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος 
Αναγνωστόπουλος, Αγγελική, ∆ελη-
γιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέ-
ας Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου, 
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεω-
νίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπη-
τού, Μενέλαος Μαλτέζος

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα
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Ανατολή - 06:10
Δύση - 20:17

12...20

262 αρχαιότητες της Σαμοθράκης ταξιδεύουν 
στην Αθήνα 

Μία ξεχωριστή έκθεση θα πραγματοποιηθεί 
μεταξύ 20 Ιουνίου και 30 Σεπτεμβρίου στο Μου-
σείο της Ακρόπολης. Με τίτλο «Σαμοθράκη, τα 
Μυστήρια των Μεγάλων Θεών» η έκθεση, που 
συνδιοργανώνεται από το Μουσείο Ακρόπολης 
και τις Εφορείες Αρχαιοτήτων Eβρου και Ροδό-
πης, θα φέρει στην Αθήνα 262 αρχαία έργα από 
το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σαμοθράκης. Το 
μουσείο ανακαινίζεται και ταυτοχρόνως ετοιμά-
ζεται η επανέκθεσή του. Μάλιστα, τα έργα θα τα-
ξιδέψουν αρκετά νωρίτερα από την έναρξη της 
έκθεσης ώστε να συντηρηθούν. Η σημασία και η 
αξία των αρχαιοτήτων είναι πρωτεύουσες. Πρό-
κειται για ευρήματα από τις ανασκαφές του Ιερού 
των Μεγάλων Θεών, της Νεκρόπολης του οικι-
σμού και της μινωικής εγκατάστασης στο Μικρό 
Βουνί (ανασκαφή του αφοσιωμένου αρχαιολό-
γου ∆ημήτρη Μάτσα), τα οποία για πρώτη φορά 
βγαίνουν έξω από το νησί.

5
MAI
2015
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Μικρογνωμικά

Ωραία η αίθουσα-ιστορική αποθήκη 
στην οποία πραγματοποιήθηκε η εκδή-
λωση της Gastrade την Τρίτη. Τόσο 
ωραία που σε κάνει να αναρωτιέσαι 
γιατί δεν είχε ανοίξει για το κοινό νω-

ρίτερα κι αν θα μπορούσε να "δανεί-
ζεται" στο μέλλον σε συλλόγους και 
φορείς ώστε να κάνουν εκεί κάποιες 
από τις εκδηλώσεις τους...

Κ.Η.

Μήπως;

Μπορεί η ζωή να μην επέστρεψε στους φυσιολογικούς της ρυθμούς, όμως τα παιδιά έχουν 
μία δύναμη να μεταμορφώνουν ό,τι ζουν. Έτσι, στο χωριό Lukashivka στην Ουκρανία, ο 
Bohdan και ο Fadey βρήκαν νέα παιχνίδια και μάλιστα συναρπαστικά. Τα μισογκρεμισμέ-
να σπίτια έγιναν ιδανικό σκηνικό για κρυφτό και τα κατεστραμμένα οχήματα και τανκ του 
ρωσικού στρατού, πρώτης τάξης αφορμές για εντυπωσιακές εξερευνήσεις. (Reuters) 

Ph
ot

o  
 S

ho
ot

Θα φροντίσουμε να καταργήσου-
με σταδιακά το ρωσικό πετρέλαιο 
με τάξη, με τρόπο που να επιτρέ-
πει σε εμάς και στους εταίρους 
μας να εξασφαλίσουμε εναλλα-
κτικές οδούς εφοδιασμού και να 
ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυ-
πο στις παγκόσμιες αγορές. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο θα 
καταργήσουμε σταδιακά την προ-
μήθεια αργού πετρελαίου από τη 
Ρωσία εντός έξι μηνών.   

O. ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΪΕΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ 

Είπαν

Δεν βλέπω επισιτιστική κρίση στην 
Ευρώπη, διότι έχει την δυνατότη-
τα να είναι επαρκής σε σιτηρά από 
Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία 
και σε έλαια από την νότια Ευρώ-
πη. Δεν πρέπει να τρομάζουν τον 
κόσμο γιατί αυτό οδηγεί ραγδαία 
σε απότομη κατανάλωση και από-
τομη αύξηση των τιμών..  

Α. ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΠΡΩΗΝ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

Ο θρήνος της μάνας 

Μετεξεταστέοι 
Μια μέρα μετά, θυμήθηκαν στην τοπική 

οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ στον Έβρο να εκδώ-
σουν ανακοίνωση για την παρουσία και τα 
πεπραγμένα του πρωθυπουργού και τα όσα 
πραγματοποίησε στην Αλεξανδρούπολη (δεν 
θυμόμαστε να υπάρχει ανάλογο προηγούμε-
νο). Απελπιστικά αργά τα αντανακλαστικά… 
Είπαμε όμως και άλλη φορά, στο επικοινω-
νιακό κομμάτι η Νομαρχιακή Επιτροπή του 
ΣΥΡΙΖΑ και οι οργανώσεις του στην περιοχή 
μένουν (μακράν) μετεξεταστέες…   

ΥΓ: Και για να είμαστε σοβαροί …λίγη 
περισσότερη προσοχή στην ορθογραφία δε 
βλάπτει …. Εκτός κι αν δεν απασχολεί η δη-
μόσια εικόνα του κόμματος στον Έβρο. 

Γ.Π. 

Με πατίτιδα διαγνώστηκαν σχεδόν 
300 παιδιά παγκοσμίως

Σχεδόν 300 πιθανά κρούσματα σοβα-
ρής ηπατίτιδας σε παιδιά έχουν εντοπιστεί 
σε 20 χώρες παγκοσμίως ανακοίνωσε ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), κα-
θώς υγειονομικοί αξιωματούχοι σε όλο τον 
κόσμο διερευνούν τη μυστηριώδη αύξηση 
των κρουσμάτων ηπατικής πάθησης που 
εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο Ηνωμέ-
νο Βασίλειο.

Ένας κοινός ιός που ονομάζεται αδενο-
ϊός, ο οποίος έχει ανακάμψει μετά την παν-
δημία, μπορεί να ευθύνεται για τα αυξημέ-
να περιστατικά. Μέχρι στιγμής ένας θάνατος 
έχει αναφερθεί από τον ΠΟΥ. Μέχρι την 1η 

Αλγεινές είναι οι εντυπώσεις από μια 
ανάρτηση της δημοσιογράφου Λίνας Κλεί-
του, η οποία αποφάσισε να κάνει σχόλιο 
για τον τρόπο με τον οποίο δύο γυναίκες 
που έχασαν με φρικτό τρόπο τα παιδιά 
τους, εκφράζουν τον πόνο τους. 

Στη ζυγαριά έβαλε, από τη μία μεριά, 
τη Σταυρούλα Αξαρλιάν, και από την άλλη 
τη Μάγδα Φύσσα.

Έγραψε λοιπόν στον λογαριασμό της 
στο Twitter:

«Υπάρχει η μάνα Αξαρλιάν. Υπάρχει και 
η μάνα Φυσά. Υπάρχει ο βουβός θρήνος, 
της πρώτης. Υπάρχει και ο παρεμβατικός 
πόνος της δεύτερης, που καταλήγει ανερ-
μάτιστη πολιτική πλατφόρμα. Κάπου εκεί, 
τον σεβασμό που κερδίζει η πρώτη, τον χά-
νει η δεύτερη. Μαθήματα ζωής...»

Διότι αν ο θρήνος σας δεν έχει την 
έγκριση της κυρίας Κλείτου, δεν είναι θρή-
νος...

Κ.Η

Μαΐου, ο ΠΟΥ ανέφερε ότι τα περισσότε-
ρα κρούσματα μικρών παιδιών με ηπατίτιδα 
είχαν εντοπιστεί στην Ευρώπη, ενώ μικροί 
αριθμοί αναφέρθηκαν επίσης στην Αμερική, 
τον δυτικό Ειρηνικό και τη Νοτιοανατολική 
Ασία. Τα περισσότερα παιδιά είχαν μια ήπια 
μορφή ηπατικής φλεγμονής, ενώ 10 παιδιά 
χρειάστηκαν μεταμόσχευση ήπατος.

efsyn.gr

Ρεαλιστική προσαρμογή
Η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτά-

κη να υιοθετήσει στην ομιλία του στην 

εκδήλωση της Gastrade τον όρο «προ-
σφυγική κρίση» (πρωτοφανές) αντί για 
«ασύμμετρη τουρκική απειλή» αναφε-
ρόμενος στα γεγονότα του Έβρου του 
2020 είναι ακόμη μια στροφή 180 μοι-
ρών του πρωθυπουργού προς την πραγ-
ματικότητα; 

Ή μήπως... Πώς το είπε, να δεις, ο 
υπουργός Αμυνας Νίκος Παναγιωτό-
πουλος, «δεν είναι και η καλύτερη πε-
ρίοδος να μιλάμε στους συμμάχους μας 
για την Τουρκία»...

Α.ΤΕΛ.
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Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 
δυναμική συμμετοχή του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης στην τουρι-
στική έκθεση «ΤΑΞΙΔΙ 2022» 
που διεξήχθη στη Λευκωσία της 
Κύπρου, από 28/04/2022 έως 
01/05/2022. Στα πλαίσια της 
πολιτικής της εξωστρέφειας και 
της τουριστικής προβολής του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης, στην 
έκθεση συμμετείχε αυτοπρο-
σώπως και ο ίδιος ο Δήμαρχος 
Αλεξανδρούπολης Ιωάννης Ζα-

μπούκης, πλαισιωμένος από τον 
πρόεδρο της ΤΙΕΔΑ Α.Ε. Βα-
σίλη Δέλκο, τον αντιπρόεδρο 
της ΤΙΕΔΑ Α.Ε., Πέτρο Κυρια-
κίδη και την ειδική συνεργάτι-
δα του Δημάρχου, Κρυσταλλέ-
νια Μπαμπούρα. Ο Δήμαρχος 
Αλεξανδρούπολης επεδίωξε, 
πραγματοποίησε και συμμετεί-
χε σε πλήθος συναντήσεων, με 
εκπροσώπους του τουριστικού 
κλάδου, μεταξύ των οποίων κά-
ποιες ιδιαιτέρως σημαντικές για 

την τουριστική συνέχεια του τό-
που μας και συγκεκριμένα:

• Πραγματοποιήθηκε συνά-
ντηση του κ. Δημάρχου με τους 
εκπροσώπους του κυπριακού 
ταξιδιωτικού πρακτορείου «Top 
kinisis travel», κα Έλενα Τάνου 
και κ. Άκη Κελεπέση, στα γρα-
φεία της εταιρίας, για την προ-
οπτική συνεργασίας, με στόχο 
την έναρξη αεροπορικής σύν-
δεσης (πτήσεις charter) μετα-
ξύ Λάρνακας και Αλεξανδρού-
πολης, ήδη από το Πάσχα του 
2023 καθώς και την πραγμά-
τωση συντονισμένων ενεργει-
ών δημιουργίας τουριστικών 
πακέτων και προβολής της πε-
ριοχής μας, στην αγορά της Κύ-
πρου, θέτοντας έτσι τις βάσεις 
για την κατάκτηση αυτού του 
πολυετούς στόχου.

• Πραγματοποιήθηκε συ-
νάντηση με τον υπεύθυνο της 

διοργάνωσης «AYIA NAPA 
TRIATHLON», κ. Παναγιώτη 
Νταή, με σκοπό την έναρξη 
μιας τέτοιας παγκοσμίου βελη-
νεκούς αθλητικής διοργάνωσης 
στον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

• Συνάντηση με τις εκπρο-
σώπους των αεροπορικών εται-
ριών «Tus Αirways», κα Κική 
Χάιδα και «Cyprus Airways», κα 
Μαρία Σαλάτα, με αντικείμενο 
συζήτησης την έναρξη τακτι-
κού δρομολογίου αεροπορικής 
σύνδεσης Αλεξανδρούπολης – 
Λάρνακας, ειδικότερα μετά και 
από τις νέες προοπτικές που 
δημιουργεί η αναβάθμιση του 
Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης, 
με την δημιουργία αποθήκης 
καυσίμων.

• Συνάντηση με εκπρόσω-
πο της εταιρίας «Celestyal 
Cruises», κα Οδύσσεια Οδυσ-
σέως, με αντικείμενο την προο-

πτική συνεργασίας και προσέγ-
γισης κρουαζιερόπλοιων στο 
Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, 
στα  προγράμματα-πακέτα της 
εταιρίας, ήδη και για τα έτη 
2023-2024.

• Συνάντηση με την εκπρό-
σωπο του ταξιδιωτικού πρα-
κτορείου «Versus Τravel», κα 
Χαρούλα Δημοπούλου, με γνώ-
μονα την αξιοποίηση των Ιαμα-
τικών Λουτρών Τραϊανούπο-
λης, με στόχο την προώθηση 
του ιαματικού τουρισμού στον 
Δήμο μας.

• Συνάντηση με τον Δήμαρχο 
Στροβόλου Λευκωσίας,  του με-
γαλύτερου Δήμου της Επαρχίας 
Λευκωσίας, κ. Αντρέα Παπα-
χαραλάμπους, στο πολιτιστικό 
κέντρο του Δήμου Στροβόλου. 
Συζητήθηκε σε πολύ θετικό κλί-
μα η προοπτική αδελφοποίη-
σης και συνεργασίας μεταξύ 

των δύο Δήμων, με σκοπό την 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και 
καλών πρακτικών στα πλαίσια 
της ανάπτυξης έξυπνων πόλε-
ων (smart cities)

• Συνάντηση με τον Πρόεδρο 
του Ινστιτούτου ελληνικού πο-
λιτισμού, κ. Ξενή Ξενοφώντος, 
με θέμα την ανάπτυξη κοινών 
πολιτιστικών δράσεων.

“Η προσπάθεια του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, να εξελι-
χθεί σε έναν διεθνή τουριστι-
κό προορισμό, έχει ξεκινήσει 
και συνεχίζεται, με αποφασι-
στικότητα να ξεπεραστούν όλα 
τα εμπόδια προς την επίτευξη 
του στόχου αυτού. Ο δρόμος 
μακρύς και δύσβατος, η πρό-
θεση εμφανής και ενεργή και 
το θετικό πρόσημο αναπόφευ-
κτο!” αναφέρει η ανακοίνωση 
του Δήμου

Στην τουριστική αγορά της Κύπρου 
στοχεύει ο ∆ήμος Αλεξανδρούπολης

ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ B2B ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΣ 
ΣΤΉ ΔΙΕΘΝΉ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉ ΕΚΘΕΣΉ 
“TAXIDI 2022” ΣΤΉΝ ΚΥΠΡΟ 
                               
Τι αναφέρει ο απολογισμός των 
συναντήσεων του Δημάρχου Γ. Ζαμπούκη

Σε εξέλιξη βρί-
σκονται οι έρευνες 
των αστυνομικών 
Αρχών για την ταυ-
τοποίηση άγνωστων 
μέχρι στιγμής δρα-
στών, οι οποίοι στις 
30 Απριλίου 2022 
εξαπάτησαν ηλικι-
ωμένη ημεδαπή στη 
Ξάνθη.

Συγκεκριμένα, 
άγνωστος δράστης 
τηλεφώνησε στην 
ηλικιωμένη, προφα-
σιζόμενος ότι συγ-
γενικό της πρόσω-
πο χρειάζεται άμεση 
χειρουργική επέμβα-
ση, πείθοντάς την να 
εναποθέσει το χρη-

ματικό ποσό των 17.000 ευ-
ρώ σε σακούλα, τα οποία 
παρέλαβε άγνωστος συνερ-
γός του. Για την υπόθεση 
διενεργείται προανάκριση 
από το Τμήμα Ασφάλειας 
Ξάνθης.

Aγνωστος δράστης τηλεφώνησε 
στην ηλικιωμένη, προφασιζόμενος ότι 
συγγενικό της πρόσωπο χρειάζεται άμεση 
χειρουργική επέμβαση

Εκδήλωση κατάθεσης στεφά-
νων προς τιμήν της Εργατικής 
Πρωτομαγιάς πραγματοποίησαν 
το Σάββατο η Τομεακή Επιτρο-
πή Έβρου του ΚΚΕ και το Τομε-
ακό Συμβούλιο Έβρου της ΚΝΕ 
στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης 
στην Αλεξανδρούπολη.

Εκ μέρους του ΚΚΕ το στεφά-
νι κατέθεσε ο Σιδέρης Μιχαηλί-
δης, γραμματέας της ΤΕ Έβρου, 
ενώ εκ μέρους της ΚΝΕ κατέθεσε 
στεφάνι ο Γιώργος Τριανταφυλ-
λίδης, γραμματέας του ΤΣ Έβρου.

Στην εκδήλωση ο Σιδέρης 
Μιχαηλίδης μετέφερε την ανα-
κοίνωση του ΚΚΕ για τη φετινή 
Εργατική Πρωτομαγιά, τονίζο-
ντας μεταξύ άλλων πως η φετι-
νή Πρωτομαγιά μπορεί να γίνει 
αφετηρία αγωνιστικής κλιμάκω-
σης προκειμένου οι εργαζόμενοι 
«να βγουν δυναμικά στο προσκή-

νιο για όλες τις σύγχρονες ανά-
γκες τους», αλλά και να δυνα-
μώσουν την πάλη ενάντια στους 
ιμπεριαλιστικούς πολέμους και 
την εμπλοκή της Ελλάδας σε αυ-
τούς, διεκδικώντας να κλείσουν 
όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βά-

σεις, όπως και αυτή της Αλεξαν-
δρούπολης και να πάψει η Ελλά-
δα να είναι πολεμικό ορμητήριο 
για τους δολοφονικούς σχεδι-
ασμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Αλεξανδρούπολη: Κατάθεση 
στεφάνων από ΚΚΕ και ΚΝΕ
Για την Εργατική 
Πρωτομαγιά

Ξάνθη: Εξαπάτησαν ηλικιωμένη 
και της απέσπασαν 17.000 ευρώ
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Αναστάτωση επικρατεί στις 
Φέρες, καθώς υπάρχει τις τε-
λευταίες ημέρες έντονη φη-
μολογία για την πρόθεση της 
Τράπεζας Πειραιώς να κλείσει 
μέσα στο καλοκαίρι το τοπι-
κό υποκατάστημα. Η πληρο-
φορία αυτή έχει προκαλέσει 
αντιδράσεις, ενώ ο Σύλλογος 
Εργαζομένων στις Υπηρεσίες 
της Τράπεζας Πειραιώς, με επι-
στολή του, προαναγγέλλει κι-
νητοποιήσεις. 

Όπως αναφέρει ο Σύλλο-
γος των Εργαζομένων «σε μια 
ευαίσθητη εθνικά ακριτική πε-
ριοχή συνεχίζεται η απαξίωση 
των τοπικών κοινωνιών, των 
ατόμων με περιορισμένες ψη-
φιακές δεξιότητες καθώς και 

της τοπικής επιχειρηματικότη-
τας, στερώντας τους πλέον την 
πρόσβαση σε τραπεζικές υπη-
ρεσίες. Η στρατηγική επιλογή 
της Διοίκησης στερεί και τις 
θέσεις εργασίας των εκεί ερ-
γαζόμενων, οι οποίοι παρόλη 
την πείρα που διαθέτουν και 
τις σχέσεις με το πελατειακό 
κοινό επιχειρείται να οδηγη-
θούν προς την ανεργία. Ενορ-
χηστρωτής των εν λόγω απο-
φάσεων και των αντεργατικών 
πρακτικών που εφαρμόζονται 
στο Νομό, αναδεικνύεται η αρ-
μόδια Περιφερειακή Διεύθυν-
ση η οποία πρωταγωνιστεί στο 
χορό της αναξιοκρατίας, της 
άσκησης ψυχολογικής πίεσης 
όπου εφαρμόζεται αδιακρίτως 

τόσο σε εργαζόμενους ΑΜΕΑ 
όσο και σε συναδέλφους που 
έχει αποδειχθεί κατ’ επανά-
ληψη η επαγγελματική τους 
επάρκεια από την ίδια την τρά-
πεζα».

Για τους λόγους αυτούς ο 
Σύλλογος:

• Καλεί τους βουλευτές του 
Νομού να αναδείξουν το θέ-
μα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο

• Καλεί τις τοπικές κοινωνί-
ες σε συνεννόηση με τα τοπι-
κά συνδικάτα και το Σύλλογο, 
να εναντιωθούν και να δια-
μαρτυρηθούν στο κλείσιμο του 
καταστήματος με παράσταση 
διαμαρτυρίας που θα πραγ-
ματοποιηθεί το προσεχές δι-
άστημα.

• Καλεί τα τοπικά μέσα να 
αναδείξουν το ζήτημα για την 
αποτροπή του κλεισίματος.

«Είμαστε αποφασισμένοι, 
να αγωνιστούμε για τη συνέ-
χιση της λειτουργίας του κα-
ταστήματος και τη διατήρηση 
του συνόλου των θέσεων ερ-
γασίας των συναδέλφων μας» 
καταλήγει η επιστολή. 

Έτοιμοι για κινητοποιήσεις 

«Το κατάστημα της Τράπε-
ζας Πειραιώς στις Φέρες είναι 
σε μια διαδικασία απαξίωσης 
και φαίνεται πως στο επόμενο  
ομαδικό κλείσιμο καταστημά-
των, τον Ιούνιο ή Ιούλιο, που 
αναμένεται να κλείσουν 20-
25, θα είναι μέσα και αυτό των 
Φερών», υποστήριξε μιλώντας 
στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο πρό-
εδρος του Συλλόγου Εργαζο-
μένων της Τράπεζας Πειραι-
ώς, Μανώλης Μπεμπένης. Ο 
ίδιος σημείωσε ότι η εξέλιξη 

αυτή θα αποτελέσει «αιτία πο-
λέμου», καθώς «το κατάστημα 
των Φερών βρίσκεται σε μια 
εθνικά ευαίσθητη περιοχή, και 
αντί να αποψιλώνεται θα έπρε-
πε να πριμοδοτείται». 

Κατήγγειλε, τέλος, πως οι 
τράπεζες, εδώ και τρία χρόνια, 
έχουν μπει σε ένα μπαράζ βί-
αιης  συρρίκνωσης του δικτύ-
ου τους, με απώτερο στόχο τη 
μείωση των λειτουργικών εξό-
δων. «Δεν έχουν το δικαίωμα 
να συμπεριφέρονται σαν ιδιω-

τική επιχείρηση, τη στιγμή που, 
τρεις φορές οι άλλες τράπε-
ζες και τέσσερις η “Πειραιώς”, 
έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με 
χρήματα του Έλληνα φορολο-
γούμενου». Ο Σύλλογος προ-
γραμματίζει κινητοποιήσεις τις 
αμέσως επόμενες ημέρες, κα-
λώντας την τοπική κοινωνία 
των Φερών και τους τοπικούς 
φορείς να εναντιωθούν και να 
αντιδράσουν. 

Κ.Η. 

Λουκέτο στην Τράπεζα 
Πειραιώς των Φερών;

ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΉ ΣΤΉΝ ΤΟΠΙΚΉ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΠΟΥ ΤΟ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕΣΑ 
ΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ      
                               
«Αιτία πολέμου» λέει ο Σύλλογος 
Εργαζομένων της τράπεζας 

Την εβδομάδα 25 Απρι-
λίου έως 01 Μαΐου 2022 
παρατηρήθηκαν πτωτι-
κές τάσεις, σε σχέση με 
την εβδομάδα 18 έως 24 
Απριλίου 2022, στο μέ-
σο εβδομαδιαίο ιικό φορ-
τίο του SARS-CoV-2 στα 
αστικά λύματα σε επτά από 

τις δώδεκα περιοχές που 
ελέγχθηκαν από το Εθνι-
κό Δίκτυο Επιδημιολογί-
ας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του 
ΕΟΔΥ.

Αυξητικές τάσεις παρα-
τηρήθηκαν σε δύο από τις 
δώδεκαπεριοχές και στα-
θεροποιητικές τάσεις πα-
ρατηρήθηκαν σε τρείς από 
τις δώδεκα.

Καθαρά πτωτικές τά-
σεις παρατηρήθηκαν στον 
Άγιο Νικόλαο (-64%), στο 
Ηράκλειο (-62%), στο 

Βόλο(-60%) και στη Λά-
ρισα (-47%), ενώ ορια-
κή ήταν η μείωση στην 
Ξάνθη (-29%), στα Χανιά 
(-29%) και στην Αλεξαν-
δρούπολη (-11%). Αυξη-
τικές ήταν οι τάσεις στα 
Ιωάννινα (+51%) και στην 
Πάτρα (+42%).

Το ιικό φορτίο των 
αστικών λυμάτων παρέ-
μεινε ουσιαστικά σταθε-
ρό στην Αττική (-8%), στη 
Θεσσαλονίκη (-3%) και 
στην Κέρκυρα (+5%).

Την εβδομάδα 25 
Απριλίου έως 1 
Μαΐου Ενας ημεδαπός ηλικίας 54 

ετών και μια ημεδαπή ηλικίας 
44 ετών συνελήφθησαν, από 
στελέχη του Κεντρικού Λιμε-
ναρχείου Αλεξανδρούπολης, 
για από κοινού κατοχή και με-
ταφορά με σκοπό την πώληση 
– εμπορία οστράκων του είδους 
“ΑΧΙΒΑΔΑ”.

Συγκεκριμένα, μετά από 
έλεγχο που διενέργησαν στε-
λέχη της αστυνομίας του Τ.Σ.Φ. 
Φερών στην Εγνατία οδό Αλε-
ξανδρούπολης – Κομοτηνής, 

εντόπισαν ένα Φ.Ι.Χ. όχημα με 
οδηγό τον 54χρονο και συνο-
δηγό την 44χρονη, να μεταφέ-
ρουν την ανωτέρω ποσότητα 
οστράκων χωρίς παραστατικά 
έγγραφα. Εν συνεχεία, το εν 
λόγω όχημα και οι δυο ημεδα-
ποί μεταφέρθηκαν στο Κεντρικό 
Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης 
και στη συνέχεια το Φ.Ι.Χ. οδη-
γήθηκε στην ιχθυόσκαλα Αλε-
ξανδρούπολης, για περαιτέρω 
έλεγχο – ζύγιση των ποσοτή-
των των οστράκων.

Κατόπιν ζύγισης διαπιστώ-
θηκε ότι επρόκειτο για είκοσι 
τρία (23) σακιά δίθυρων μα-
λακίων του είδους αχιβάδα 
(Ruditapes Decussatus), συ-
νολικού βάρους εκατόν εξή-

ντα εννέα κόμμα πέντε κιλών 
(169,5kg), ακατάλληλα για 
την ανθρώπινη κατανάλωση 
και υπολειπομένων διαστάσε-
ων (από 3 εκ. έως 4,3 εκ. κά-
τω του επιτρεπόμενου ελάχι-
στου μεγέθους των 4,5 εκ.). 
Επιπροσθέτως, για τα ανωτέ-
ρω αλιεύματα δεν υπήρχαν τα 
προβλεπόμενα έγγραφα που να 
αποδεικνύουν την προέλευση 
τους και δεν υπήρχε η προβλε-
πόμενη επισήμανση σε αυτά.

Από το Κεντρικό Λιμεναρ-
χείο Αλεξανδρούπολης, που δι-
ενεργεί την προανάκριση κατα-
σχέθηκε η ανωτέρω ποσότητα 
οστράκων καθώς και το Φ.Ι.Χ. 
όχημα.

Μετέφερε 23 σακιά ακατάλληλα 
όστρακα στην Αλεξανδρούπολη
Συνελήφθη ζευγάρι 
στην περιοχή των 
Φερών

Περαιτέρω υποχώρηση της 
επιδημίας δείχνουν 
τα λύματα
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Επιμέλεια: Κική 
Ηπειρώτου

Πολλές αντιδράσεις και 
έντονη κριτική προκάλεσε η 
επίσκεψη του Πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 
Αλεξανδρούπολη.  Ο ΣΥΡΙΖΑ 
έκανε λόγο για «ψέματα και 
κοντή μνήμη του Πρωθυπουρ-
γού», τόσο για τον LNG όσο 
και για τη Μονάδα Επεξεργα-
σίας Απορριμμάτων της Αλε-
ξανδρούπολης, ενώ το ΚΙΝΑΛ 
υπογράμμισε την καθυστέρηση 
στην υλοποίηση του πλωτού 
τερματικού σταθμού, ένα έργο 
που όπως αναφέρει «επισφρα-
γίζει τον διορατικό, πατριωτικό 
σχεδιασμό μας». 

Αντιδράσεις διατυπώνει και 
το ΚΚΕ περιοχής ΑΜΘ που, 
σχολιάζοντας την αναφορά 
του Πρωθυπουργού για την 
«αναπτυξιακή κοσμογονία της 
Αλεξανδρούπολης», αναφέρει 
ότι «η αναπτυξιακή κοσμογο-
νία σημαίνει κέρδη για τους 
ομίλους και πανάκριβο ρεύμα 
για το λαό».  

ΣΥΡΙΖΑ : «Ψέματα και 
κοντή μνήμη»

"Ο κ. Μητσοτάκης βρισκό-
μενος σε απόγνωση, λόγω 
της ταχείας αποδόμησής του 
από το σαρωτικό κύμα ακρί-
βειας στο οποίο έχει οδηγή-
σει την ελληνική κοινωνία και 
οικονομία, πήγε σήμερα στην 
Αλεξανδρούπολη για να εγκαι-
νιάσει αρχικά τη Μονάδα Επε-
ξεργασίας Απορριμμάτων της 
Αλεξανδρούπολης που έχει 
τη σφραγίδα της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ, καθώς επανασχεδι-
άστηκε, δημοπρατήθηκε και 
συμβασιοποιήθηκε την περίο-
δο 2015-2019 και στη συνέ-
χεια την έναρξη κατασκευής 
του πλωτού τερματικού σταθ-
μού LNG Αλεξανδρούπολης 
(FSRU) που επίσης προωθή-
θηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν είχε 
την επάρκεια να πει έστω μια 
κουβέντα για το ιστορικό αυ-
τών των έργων". Τα παραπά-
νω αναφέρουν σε κοινή τους 
δήλωση ο τομεάρχης Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος 
και η Αναπληρώτρια Τομεάρ-
χης Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Πέτη Πέρκα. Η ανακοί-
νωση συνεχίζει αναφέροντας:

"Δεν μας εκπλήσσουν φυ-
σικά τα ψέματα και η «κοντή 
μνήμη» του κ. Μητσοτάκη, κά-
τι που επαναλήφθηκε σήμερα 
στα εγκαίνια της ΜΕΑ Αλεξαν-
δρούπολης. Του υπενθυμίζου-
με ότι επί ΣΥΡΙΖΑ:

• Ακυρώθηκε το δικό 
τους υπερδιαστασιολογημένο 
έργο απορριμμάτων στην  Αλε-
ξανδρούπολη που προωθούσε 
με ΣΔΙΤ η κυβέρνηση Σαμαρά 

Βενιζέλου, σε αντίθεση και με 
τις ανάγκες του Έβρου αλλά 
και με την ευρωπαϊκή νομο-
θεσία.

• Ολοκληρώθηκε ένας σύγ-
χρονος Εθνικός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης Απορριμμάτων, 
όλοι  οι Περιφερειακοί Σχε-
διασμοί και η νομοθεσία με κε-
ντρικό στοιχείο την ανακύκλω-
ση και την κυκλική οικονομία.

• Τροποποιήθηκε (2017) η 
περιβαλλοντική άδεια, επα-
νασχεδιάστηκε και εντάχθηκε 
το έργο ως δημόσιο στο ΕΣ-
ΠΑ (2017), δημοπρατήθηκε 
και υπογράφηκε η σύμβαση, 
με παρουσία του τότε Αναπλ.
ΥΠΕΝ Σωκράτη Φάμελλου 
(18.1.2019).

Είναι λοιπόν προφανές ότι 
σε τίποτα δεν συνέβαλε στα 
σημερινά εγκαίνια η κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη, και η μονάδα 
δεν ήταν δική του δέσμευση, 
όπως ψευδώς δήλωσε σήμε-
ρα στα εγκαίνια. Εξάλλου το 
μόνο που έχει να επιδείξει εί-
ναι η ένταξη της καύσης των 
απορριμμάτων στη στρατηγι-
κή του και η υποχώρηση της 
ανακύκλωσης στην Ελλάδα, 
εφόσον έχει ναρκοθετηθεί με 
σκάνδαλα και ακραία σπατάλη 
δημόσιων πόρων για να εξυπη-
ρετηθούν συμφέροντα.

Υπενθυμίζουμε επίσης στον 
κ. Μητσοτάκη ότι επί των ημε-
ρών του εξελίσσεται ταχεία πε-
ριβαλλοντική υποβάθμιση στον 
Έβρο όπως η απένταξη από το 
ΕΣΠΑ του εμβληματικού έργου 
αποκατάστασης των μεταλλεί-
ων της Κίρκης, η κατάργηση 
των Φορέων διαχείρισης Εθνι-
κού Πάρκου Δάσους Δαδιάς 
- Λευκίμης – Σουφλίου αλλά 
και του Φορέα Δέλτα Έβρου 
και Σαμοθράκης, στο πλαίσιο 
του περιβαλλοντοκτόνου νό-
μου 4685/2020.

Το ίδιο έργο βέβαια συνεχί-
στηκε και στα «εγκαίνια θεμελί-
ωσης» του πλωτού τερματικού 
σταθμού LNG Αλεξανδρούπο-
λης (FSRU), που παρουσίασε 
πληθωρισμό εγκαινίων αλλά 
ύφεση έργων κατά τη διάρ-
κεια των τελευταίων 3 ετών. 
Θυμίζουμε λοιπόν ότι και αυτό 
το έργο προχώρησε επί κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ, ως αποτέλεσμα 
πολύμηνων διαπραγματεύσε-
ων.

Μάλιστα η βουλγαρική 
συμμετοχή στο έργο διασφα-
λίστηκε μετά από πολλαπλές 
συναντήσεις των Υπουργών 
Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Π. 
Σκουρλέτη και Γ. Σταθάκη, με 
την ομόλογό τους, Τ. Πέτκο-
βα, όπου ωρίμασε και ξεκίνησε 
ταυτόχρονα η κατασκευή ενός 
άλλου έργου που αναβαθμίζει 
το ρόλο της χώρας ως πύλη 

φυσικού αερίου στην περιοχή 
της Νοτιοανατολικής Ευρώ-
πης, τον Διασυνδετήριο Αγωγό 
Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB). Εί-
χε προηγηθεί η κοινή δέσμευση 
του τότε Πρωθυπουργού, Αλέ-
ξη Τσίπρα, και του Βούλγαρου 
ομολόγου του Boyko Borissov 
κατά τη διάρκεια των εργασι-
ών του Γ’ Ανωτάτου Συμβουλί-
ου των δύο χωρών στη Σόφια, 
στις 02.08.2016.

Ακόμα και η βιωσιμότη-
τα του έργου διασφαλίστηκε 
από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 
αφού, ολοκληρώθηκε το πρώ-
το market test για τον πλωτό 
τερματικό σταθμό LNG Αλε-
ξανδρούπολης, όπου υπήρ-
ξε δέσμευση ποσοτήτων άρα 
εγγυήσεις για τη βιωσιμότη-
τά του.

Ο κ. Μητσοτάκης με επικοι-
νωνιακές κινήσεις προσπαθεί 
να καλύψει την ανεπάρκεια της 
ενεργειακής πολιτικής της κυ-
βέρνησής του, όπως έκανε και 
κατά την πρόσφατη επίσκεψή 
του στην Ελληνική Διαχειριστι-
κή Εταιρία Υδρογονανθράκων 
(ΕΔΕΥ), όπου δεν παρουσίασε 
καμία άμεσα εφαρμόσιμη λύση 
για την ενεργειακή επάρκεια 
της Ελλάδας. Εξάλλου με το 
νέο χρονοδιάγραμμα ο πλωτός 
τερματικός σταθμός LNG Αλε-
ξανδρούπολης αναμένεται να 
τεθεί σε λειτουργία στα τέλη 
του 2023 και άρα δεν αποτελεί 
λύση για την υφιστάμενη κατά-
σταση όσον αφορά στην ενερ-
γειακή επάρκεια της Ελλάδας.

Σχετικά τέλος με τις δη-
λώσεις του κ. Μητσοτάκη ότι 
«τα έφερε έτσι η ζωή το FSRU 
Αλεξανδρούπολης να απο-
κτήσει ξεχωριστή γεωπολιτι-

κή σημασία», του θυμίζουμε 
ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 
εργαζόταν στην κατεύθυνση 
ενίσχυσης του γεωπολιτικού 
ρόλου της Ελλάδας δίνοντας 
ιδιαίτερη βαρύτητα στις συ-
νεργασίες και στο εθνικό μας 
συμφέρον, όπως έκανε και με 
τη Συμφωνία των Πρεσπών 
με τη Βόρεια Μακεδονία, για 
να μπορεί σήμερα ο κος Μη-
τσοτάκης να μιλάει για το ότι 
τα Βαλκάνια αντιμετωπίζουν 
με ενότητα τη συγκυρία που 
δημιούργησε ο πόλεμος στην 
Ουκρανία μακριά από αδιέξο-
δους ανταγωνισμούς».

ΚΙΝΑΛ για LNG: 
Επισφραγίζει τον 
διορατικό, πατριωτικό 
σχεδιασμό μας

Για καθυστέρηση στην υλο-
ποίηση του πλωτού τερματι-
κού σταθμού LNG στην Αλε-
ξανδρούπολη κάνει λόγο το 
γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ.

Το κόμμα υπενθύμισε τη 
συμβολή των κυβερνήσεων και 
υπουργών του ΠΑΣΟΚ στην 
κατασκευή πλωτού τερματι-
κού σταθμού Υγροποιημένου 
Φυσικού Αερίου (FSRU) στην 
Αλεξανδρούπολη, του οποί-
ου τα επίσημα εγκαίνια έγιναν 
από τον πρωθυπουργό, Κυριά-
κο Μητσοτάκη.

Το σχόλιο του γραφείου Τύ-
που αναφέρει ότι η λειτουργία 
του «επισφραγίζει τον διορα-
τικό και πατριωτικό σχεδιασμό 
του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλα-
γής για την πατρίδα μας, κα-
θώς εννιά χρόνια πριν ο Γιάν-
νης Μανιάτης από τη θέση 
του υπουργού Ενέργειας έθε-

σε τις βάσεις και εξασφάλισε 
την χρηματοδότηση του εν λό-
γω έργου».

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επικρίνει 
τόσο τη Νέα Δημοκρατία όσο 
και τον ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνο-
ντας: «Μολονότι η πρόβλεψη 
λειτουργίας του αρχικά προσ-
διοριζόταν για το 2016, η έλ-
λειψη στρατηγικού οράματος 
για τη χώρα των κυβερνήσεων 
της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ καθυ-
στέρησε την υλοποίηση του 
έργου, υπογραμμίζοντας πόσες 
ουσιαστικές ευκαιρίες χάθη-
καν, εκθέτοντας τη χώρα στην 
ενεργειακή κρίση».

 
ΚΚΕ ΑΜΘ: «Κέρδη 
για τους ομίλους και 
πανάκριβο ρεύμα για το 
λαό»

Ανακοίνωση με αφορμή την 
επίσκεψη του Πρωθυπουργού 
στην Αλεξανδρούπολη: 

“Η “αναπτυξιακή κοσμογο-
νία”, που διαφήμισε ο πρωθυ-
πουργός απ’ την Αλεξανδρού-
πολη, είναι “κοσμογονία” για τα 
κέρδη των ομίλων της ενέργει-
ας και των μεταφορών, ενώ 
για το λαό σημαίνει πανάκρι-
βο ρεύμα, τεράστιες αυξήσεις 
στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, 
αναβάθμιση των κινδύνων απ’ 
τη μετατροπή της περιοχής σε 
ορμητήριο του ευρωΝΑΤΟϊκού 
ιμπεριαλισμού.

Υπάρχει πλούσια πείρα στο 
λαό για να αντικρούσει την 
προπαγάνδα της κυβέρνησης, 
των δημοτικών και περιφερει-
ακών αρχών, καθώς και των 
εκπροσώπων των ΗΠΑ και της 

ΕΕ, ότι δήθεν η μετατροπή της 
περιοχής μας σε “ενεργειακή 
πύλη”, σε στρατιωτικό και δια-
μετακομιστικό κόμβο θα ωφε-
λήσει τάχα και τον ίδιο. Τα ίδια 
ακούγαμε και παλιότερα για 
την κατασκευή των αγωγών, 
όμως ο λαός της περιοχής πα-
ραμένει πρώτος σε ενεργεια-
κή φτώχεια κι από τους πρώ-
τους σε ανεργία και χαμηλούς 
μισθούς. Την ίδια ώρα, λίγα 
χιλιόμετρα μακριά, οι εργαζό-
μενοι στα πετρέλαια Καβάλας 
παραμένουν απολυμένοι και 
η παραγωγική δραστηριότητα 
είναι ουσιαστικά νεκρή. Στην 
πραγματικότητα ολόκληρη η 
περιοχή μετατρέπεται σε ανα-
πόσπαστο κομμάτι των οξυ-
μένων οικονομικών και στρα-
τιωτικών ανταγωνισμών, σε 
πιθανό στόχο αντιποίνων.

Είναι, επίσης, προκλητικά 
τα όσα ακούγονται “περί προ-
στασίας του περιβάλλοντος”, 
αφού το εν λόγω έργο (FSRU) 
θα προκαλέσει πρόσθετα προ-
βλήματα στο ευαίσθητο περι-
βάλλον του Θρακικού Πελά-
γους, δίνοντας τη χαριστική 
βολή στους αλιείς της περι-
οχής, για να μεταφερθεί το 
πανάκριβο αμερικανικό αέριο 
-παραγόμενο με τη σχιστολι-
θική μέθοδο- που επιβαρύνει 
πολλαπλάσια το περιβάλλον, 
τόσο κατά την παραγωγή του 
όσο και κατά την μεταφορά 
του.

Οι επιχειρηματικοί όμιλοι 
θα είναι οι μόνοι κερδισμένοι 
και όσον αφορά τη νέα μονά-
δα επεξεργασίας απορριμμά-
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ΚΡΙΤΙΚΉ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΑΝΕΙ 
ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΉ 
ΜΝΉΜΉ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ, 
ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ LNG ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΉ 
ΜΕΑ 
                               
Παρεμβάσεις από ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ και 
δημοτικούς συμβούλους της περιοχής

 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 6/2022 διαταγή του Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας 
τροποποιήθηκε το καταστατικό του αθλητικού πολιτιστικού σωματείου 
με την επωνυμία “ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑ-
ΔΑΣ ΑΜΙΛΛΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΟΚΟΒΑΣ”. Το σωματείο έχει έδρα την 
Ορεστιάδα και σκοπό τον αναφερόμενο στο άρθρο 2 του εγκριθέντος 
με την ως άνω απόφαση καταστατικού.

Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ

ΤΗΛ. 2552027872»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 32/2022 διαταγής της Ειρηνοδίκου Αλεξαν-
δρούπολης, εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του σωματεί-
ου με την επωνυμία «ΜΟΥΣΙΚΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΕΘΝΙΚΟΣ” 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη και εκπροσω-
πείται νόμιμα, ειδικότερα το σύνολο των άρθρων του καταστατικού, με 
το από 20.03.2022 τροποποιημένο καταστατικό, ώστε να εναρμονίζεται 
αυτό με την αθλητική νομοθεσία και τις διατάξεις του Ν. 4809/2021. 

Αλεξανδρούπολη, 03.05.2022
Η πληρεξούσια Δικηγόρος
ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ

Δικαστηρίων 42-Αλεξανδρουπολη
ΑΦΜ 153361105 ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης 

2551082438-6981307258
lemonidoudimitra@gmail.com

Πολλές αντιδράσεις και έντονη κριτική προκάλεσε η επίσκεψη του 
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αλεξανδρούπολη
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Μέχρι τις 22 Μαΐου θα 
υποβάλλονται οι αιτήσεις 
σύνδεσης με το φυσικό αέ-
ριο για όσους κατοίκους 
της Ορεστιάδας διαμένουν 
ή έχουν τα καταστήματά και 
τις επιχειρήσεις τους τους 

επί των οδών Κωνσταντι-
νουπόλεως και Βασιλέως 
Κωνσταντίνου. Η ημερομη-
νία αυτή είναι καταληκτική 
για τις δύο συγκεκριμένες 
κεντρικές οδούς της πόλης, 
καθώς επίκειται η ασφαλ-

τόστρωσή τους και μετά τις 
συγκεκριμένες εργασίες που 
έχει προγραμματίσει ο δή-
μος, δεν θα είναι δυνατές 
οι παρεμβάσεις στο οδό-
στρωμα. 

Ο Δήμος έδωσε στη δη-
μοσιότητα και το πρόγραμ-
μα εργασιών εγκατάστασης 
δικτύου φυσικού αερίου στις 
οδούς που έχουν περιληφθεί 
στην πρώτη φάση του έρ-

γου, μέχρι τον Σεπτέμβριο 
(2022), ενώ διευκρινίζει 
στους δημότες που διαμέ-
νουν εκτός των οδών του 
πρώτου πενταμήνου εργα-
σιών, ότι θα πρέπει να δη-
λώσουν το ενδιαφέρον τους 
για σύνδεση, προκειμένου η 
διεύθυνσή τους να ληφθεί 
υπόψη στη χάραξη της επό-
μενης φάσης επέκτασης.  
Πηγή ErtNews

Ορεστιάδα: Υποβολή αιτήσεων σύνδεσης με το φυσικό αέριο  
Μέχρι τις 22 Μαΐου θα υποβάλλονται οι 
αιτήσεις για συγκεκριμένες περιοχές

των (ΜΕΑ), έχοντας εξασφα-
λισμένη κερδοφορία από την 
εκμετάλλευση των εργαζομέ-
νων και από το χαράτσωμα του 
λαού της περιοχής, μέσω των 
ανταποδοτικών δημοτικών τε-
λών. Η νέα ΜΕΑ σηματοδοτεί 
την επιτάχυνση του περιφε-
ρειακού σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ) 
για τη διαχείριση των απορ-
ριμμάτων στα πρότυπα της ΕΕ, 
που παραπέμπει στις καλένδες 
την ανακύκλωση με διαλογή 
στην πηγή, ενώ αφήνει διά-
πλατα ανοιχτή την προοπτική 
της καρκινογόνας καύσης.

Ο λαός της περιοχής μπορεί 
να αποφύγει τις παλιές, αλλά 
και τις νέες παγίδες που του 
στήνουν οι επίδοξοι “σωτή-
ρες”, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το 
ΚΙΝΑΛ. Ο ΣΥΡΙΖΑ το μόνο που 
λέει -στην ουσία- είναι ότι “η 
ΝΔ σήμερα εγκαινιάζει τα δικά 
του έργα”. Αυτό είναι μια ακό-
μα απόδειξη ότι στα μεγάλα 
και κρίσιμα ακολουθούν την 
ίδια στρατηγική.

Καλούμε το λαό να ενισχύ-
σει την πάλη του για την αξι-

οποίηση όλων των εγχώριων 
πηγών ενέργειας για φθηνό 
ρεύμα και να παρθούν τώρα 
μέτρα ανακούφισης του λα-
ού από την ακρίβεια. Οι μαζι-
κές πρωτομαγιάτικες συγκε-
ντρώσεις -στην περιοχή μας 
και πανελλαδικά- δείχνουν το 
δρόμο της πάλης για συλλο-
γικές συμβάσεις με πραγμα-
τικές αυξήσεις στους μισθούς 
και συγκροτημένα δικαιώματα, 
ενάντια στην ακρίβεια, στον 
πόλεμο και την εμπλοκή της 
χώρας σ’ αυτόν.

Ο λαός μπορεί να σώσει το 
λαό βαδίζοντας στο δρόμο της 
ανατροπής σε συμπόρευση με 
το ΚΚΕ”.

Χαρίτσης: 3 στα 3! 
Την επίσκεψη του Κυριά-

κου Μητσοτάκη στην Αλεξαν-
δρούπολη, αλλά και τα έργα 
που επισκέφθηκε τα οποία όλα 
ανεξαιρέτως δρομολογήθηκαν 
επί ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ο τομεάρ-
χης Ανάπτυξης του κόμματος 
Αλέξης Χαρίτσης.

Αναλυτικά η ανάρτησή του : 

«3 στα 3 ο κ. Μητσοτάκης σή-
μερα στην Αλεξανδρούπολη:

Μονάδα FSRU: δρομολογή-
θηκε με το σύμφωνο Τσίπρα – 
Μπορίσοφ το 2016

Μονάδα απορριμμάτων: 
εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το 2017

Γηροκομείο: εντάχθηκε στο 
ΠΔΕ το 2016 Τα κυβερνητικά 
ψέματα πλέον δεν εκπλήσσουν 
και δεν πείθουν κανέναν».

Γκαρά: Η κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ συνέβαλε 
καθοριστικά στα έργα 
αυτά 

Η βουλευτής Έβρου του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Νατάσα Γκαρά σημείωσε 
με αφορμή την επίσκεψη του 
Πρωθυπουργού: Στην Αλεξαν-
δρούπολη τελέστηκαν εγκαίνια 
για τη Μονάδα Επεξεργασίας 
Απορριμμάτων, το Ιωακείμειο 
Γηροκομείο και πραγματοποι-
ήθηκε η τελετή έναρξης υλο-
ποίησης του Σταθμού Υγροποι-
ημένου Φυσικού Αερίου LNG.  
Έργα αναγκαία για την πόλη 
αλλά και την ευρύτερη περι-
οχή, έργα που ανήκουν στους 

κατοίκους του Έβρου και της 
Θράκης, στον ελληνικό λαό. 
Έργα που προσφέρουν  ανα-
πτυξιακή πνοή και νέα δυναμι-
κή για την περιοχή μας, για τα 
οποία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ συνέβαλε καθοριστικά στον 
σχεδιασμό και στην υλοποί-
ησή τους. Η χώρα πρέπει να 
επιστρέψει άμεσα σε αναπτυ-
ξιακές πολιτικές, έργα και πα-
ρεμβάσεις προς όφελος της 
κοινωνίας, των μικρομεσαίων, 
των εργαζομένων, και να αφή-
σει πίσω τις πολιτικές λιτότη-
τας, αισχροκέρδειας και ενός 
παρασιτικού παρελθόντος που 
ακολουθεί πιστά μέχρι σήμερα 
η κυβέρνηση Μητσοτάκη, πα-
ραδομένη σε ιδεοληψίες και 
κάθε λογής συμφέροντα».

Μαλτέζος: “Πληθωρισμός 
τιμών και πληθωρισμός 
εγκαινίων”

Ο εκπρόσωπος των Προο-
δευτικών Οικονομολόγων Ελ-
λάδας και στέλεχος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στον Έβρο Μενέλαος 
Μαλτέζος σε παρέμβασή του 

αναφέρει τα εξής:
«Το συμπέρασμα που εξά-

γεται από τα σημερινά εγκαί-
νια έναρξης υλοποίησης του 
πλωτού τερματικού σταθμού 
αποθήκευσης και αεριοποίησης 
LNG (FSRU) από τον κ. Μη-
τσοτάκη πέραν της δημιουρ-
γίας ενεργειακής ασφάλειας 
στη χώρα είναι ότι εκτός από 
τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπο-
λης Ioannis Zampoukis – Γιάν-
νης Ζαμπούκης στην σημερινή 
του ομιλία ακόμα κανένας θε-
σμικός εκπρόσωπος του Νο-
μού δεν έχει θέσει στο δημόσιο 
διάλογο τα αντισταθμιστικά 
οφέλη που θα πρέπει να έχει 
η τοπική κοινωνία από την λει-
τουργία του σταθμού.

Για την Μονάδα Επεξερ-
γασίας Απορριμμάτων όπως 
θίξαμε, αμέσως μόλις ανα-
κοινώθηκε η επίσκεψη του κ. 
Μητσοτάκη στην περιοχή , εί-
ναι ότι είμαστε περήφανοι που 
θα εγκαινιάσει ένα έργο που 
σχεδίασε, χρηματοδότησε και 
υλοποίησε η Κυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Άλλωστε είναι γνωστό 
πως το μόνο έργο που έχει να 
επιδείξει η κυβέρνηση της Νέ-
ας Δημοκρατίας στην περιοχή 
είναι “περιβόητος” φράχτης.

Τέλος όπως στήριξε από 
την αρχή μέχρι το τέλος η ελ-
ληνική πολιτεία την δημιουργία 
του Ιωακείμειου Γηροκομείου 
της Ιερά Μητρόπολις Αλεξαν-
δρουπόλεως θα πρέπει να ξε-
κινήσει άμεσα η δημιουργία 
αντίστοιχης δομής στον βόρειο 
Έβρο όπου οι ανάγκες πολύ 
περισσότερο αυξημένες λό-
γω του οξυμένου προβλήμα-
τος της δημογραφικής κατάρ-
ρευσης και της γήρανσης του 
πληθυσμού».

Πόλη & Πολίτες: «Όλα τα 
μεγάλα έργα έγιναν μετά 
από παρθενογένεση (?)»

Την ενόχλησή της καταθέτει 
η παράταξη του τέως Δημάρ-
χου Βαγγέλη Λαμπάκη, όχι για  
όσα είπε ο Πρωθυπουργός, αλ-
λά για την απουσία αναφοράς 

από τον Γιάννη Ζαμπούκη στη 
συμβολή της προηγούμενης 
δημοτικής αρχής για την υλο-
ποίηση των έργων που είτε 
εγκαινίασε είτε επισκέφθηκε 
ο Πρωθυπουργός. Στην ανα-
κοίνωσή της αναφέρει:

“ΠΑΡΘΕΝΟΓΕΝΕΣΕΙΣ.
• LNG υγροποιημένο φυσι-

κό αέριο
• ΜΕΑ Μονάδα Επεξεργασί-

ας Απορριμμάτων
• Ανατολικός Περιφερειακός
• ΧΥΤΥ

Κατά Ιωάννη Ζαμπούκη 
όλα αυτά τα μεγάλα έργα έγι-
ναν και εγκαινιάσθηκαν μετά 
από παρθενογένεση (?). Χωρίς 
τον Βαγγέλη Λαμπάκη και την 
παράταξη του, δεν θα υπήρχε 
στην Αλεξανδρούπολη ΜΕΑ 
και ΧΥΤΥ. (χώρος υγειονομικής 
ταφής υπολειμμάτων)

Το 2012 ο Βαγγέλης Λα-
μπάκης και η παράταξη του, 
εισηγήθηκε την έγκριση της 
υλοποίησης του (LNG) στο δη-
μοτικό Συμβούλιο και πέρασε, 
στηρίζοντας το συνεχώς.

Ο αγώνας του τότε δημάρ-
χου Βαγγέλη Λαμπάκη για την 
υλοποίηση του Ανατ. Περιφε-
ρειακού απόλυτα αποδεδειγ-
μένη μετά την υλοποίηση από 
το Δήμο μας του Δυτικού Πε-
ριφερειακού και την σύνδε-
σή του.

ΟΧΙ ΜΕ ΚΑΚΙΑ ΘΑ ΣΗΜΕΙ-
ΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ… ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ 
ΤΙΠΟΤΑ ΓΙ ΑΥΤΑ. Διότι η δι-
εκπεραίωση της ολοκλήρω-
σης των (3) έργων ( επί των 
ημερών μας) έγιναν από τις 
υπηρεσίες του Δήμου και για 
το LNG  δεν κατάλαβε τίπο-
τα. ΠΑΡΘΕΝΟΓΕΝΕΣΗ ΛΟΙ-
ΠΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ  ΖΑΜΠΟΥ-
ΚΗ. ΑΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΙ ΟΤΙ 
ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟ-
ΧΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ δηλ. 
ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ 
ΚΑΠΟΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΓΙΑ ΝΑ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΤΟΥΡΙΑ … 
Τι λέτε κε Ζαμπούκη;». 

Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «ψέματα και κοντή μνήμη του Πρωθυπουργού», τόσο 
για τον LNG όσο και για τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων, ενώ το ΚΙΝΑΛ 
υπογράμμισε την καθυστέρηση στην υλοποίηση του πλωτού τερματικού σταθμού

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΛΙΜΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΛΙΜΟΣ και της ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ 
το γένος ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ  που γεννήθηκε ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ και  κατοικεί στην Αλε-
ξανδρούπολη και η ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΕΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΕΝΑΣ και της 
ΚΑΤΙΝΑΣ ΓΙΤΣΟΥΔΗ   το γένος ΓΙΤΣΟΥΔΗ  που γεννήθηκε Αλεξανδρούπολη και  
κατοικεί στην  Αλεξανδρούπολη πρόκειται να παντρευτούν με Θρησκευτικό Γάμο 
στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στην Αλεξανδρούπολη στις 26 Ιουνίου

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Ευάγγελος Μάγγος του Πασχάλη και της Άννας το γένος Μόκουτζια που γεν-
νήθηκε στο DE Germany Αννόβερου και  κατοικεί στο Σουφλί και η Κωνσταντίνα 
– Εφραιμία  Καραντάνη του  Ραφαήλ και της Αγγελικής το γένος Περγαμηνού που 
γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και  κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη πρόκειται να 
παντρευθούν με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Σουφλίου
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Καθαρό περιβάλλον,
εξοικονόμηση φυσικών πόρων

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

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

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

Πού θα πετάξω τα μπάζα;

Της Κικής Ηπειρώτου
Χρηματοδότηση 1,5 εκ ευ-

ρώ εξασφάλισε ο Οργανισμός 
Λιμένα Αλεξανδρούπολης για 
το έργο «Αποκατάσταση προ-
σήνεμου μώλου και προστα-
σίας εισόδου αλιευτικού κα-
ταφυγίου Μάρκης». Το έργο, 
με απόφαση του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης, στις 
29/4, εντάχθηκε στο Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και 
Θάλασσα 2014-2020».

Κύριος του έργου είναι ο 
ΟΛΑ και φορέας υλοποίησης 
το Υπουργείο Υποδομών, ενώ 
αναμένεται να ξεκινήσει την 1η 
Ιουνίου του 2022 και να ολο-
κληρωθεί στο τέλος του 2023. 
Η πράξη συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θά-
λασσας και Αλιείας. 

Όπως είναι γνωστό, το αλι-
ευτικό καταφύγιο της Μάκρης 
παρουσιάζει προβλήματα που 
αφορούν στην αδυναμία πρόσ-
δεσης σκαφών στα κρηπιδώ-
ματα του προσήνεμου μώ-

λου λόγω της έκθεσής τους 
σε έντονους κυματισμούς, κα-
θώς και ζητήματα ασφάλειας 
και λειτουργικότητας λόγω ελ-
λιπούς θωράκισης και σημαντι-
κών καταστροφών της ανω-
δομής του.  

Η κατασκευή των προτεινό-
μενων έργων έχει σκοπό στη 
βελτίωση της λειτουργίας του 
αλιευτικού καταφυγίου, έτσι 
ώστε να υπάρχει δυνατότη-
τα απρόσκοπτης προσόρμι-
σης και πρυμνοδέτησης των 
σκαφών στον προσήνεμο μώ-
λο, ασφάλειας στην παραμονή 
των επαγγελματικών αλιευτι-
κών σκαφών εντός της λιμενο-
λεκάνης και παροχή των προ-
βλεπόμενων υπηρεσιών για τη 
βελτίωση της αποδοτικότητας 
της αλιείας.

Οι εργασίες που προβλέ-
πονται είναι, συνοπτικά, οι πα-
ρακάτω:

• Αποκατάσταση των ζη-
μιών του υφιστάμενου προ-
σήνεμου μώλου σε δύο πε-

ριοχές. Συγκεκριμένα στην 
περιοχή όπου εμφανίζονται οι 
μεγαλύτερες ζημιές (ολίσθη-
ση ανωδομών, μεγάλη στροφή 
ανωδομών, σημαντικές ρωγ-
μές στα δάπεδα και σημαντι-
κή κλίση του προφυλακτήριου 
τοίχου) προβλέπεται η καθαί-
ρεση των ανωδομών, του τοί-
χου και της λιθόκτιστης επέν-
δυσης. Στη συνέχεια θα γίνει 

τακτοποίηση των τεχνητών 
ογκολίθων και συμπλήρωση 
της εξωτερικής θωράκισης με 
φυσικούς ογκολίθους. Ακόμη 
προβλέπεται η ανακατασκευή 
της ανωδομής των κρηπιδω-
μάτων, του προφυλακτήριου 
τοίχου με σκυρόδεμα καθώς 
και της λιθόκτιστης επένδυσης.

• Κατασκευή νέου κυματο-
θραύστη μήκους 120μ. στα 

ανατολικά της εισόδου του 
αλιευτικού καταφυγίου και σε 
απόσταση 95μ., με πρανή από 
φυσικούς ογκολίθους. Η στέ-
ψη θα έχει πλάτος 4μ. και το 
ύψος της στέψης θα βρίσκε-
ται στα 2μ.  

• Στην περιοχή όπου ανακα-
τασκευάζεται ο τοίχος θα το-
ποθετηθούν 4 νέα φωτιστικά 
σώματα με βραχίονα.

Επιπλέον, η πράξη περι-
λαμβάνει τρία ακόμη υποέρ-
γα που αφορούν την παροχή 
Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβού-
λου, αρχαιολογικές εργασίες 
- έρευνες και την προμήθεια 
και τοποθέτηση αυτόματων 
πυρσών ναυσιπλοΐας από την 
Υπηρεσία Φάρων του Πολεμι-
κού Ναυτικού.

 

1,5 εκ ευρώ για έργα αποκατάστασης και 
προστασίας στο λιμανάκι της Μάκρης

ΑΠΟΦΑΣΉ ΕΝΤΑΞΉΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ 
ΘΑΛΑΣΣΑ»       

Οι παρεμβάσεις θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο 
και θα ολοκληρωθούν τέλη του ‘23
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Ευρισκόμενος στην Αλεξανδρούπολη με αφορμή 
τα εγκαίνια του Ιωακειμείου Γηροκομείου την Τρίτη 3 
Μαΐου 2022 ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών 
και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος επισκέφθηκε τον 
Βρεφονηπιακό Σταθμό και το Νηπιαγωγείο της Μη-

τροπόλεώς μας.
Τον Μακαριώτατο συνόδευαν, ο Μητροπολίτης Δι-

δυμοτείχου κ. Δαμασκηνός, η Διοικήτρια του Ε.Ο.Π.Π.Υ. 
κ. Θεανώ Καρποδίνη και ο Πρωτοσύγκελλος της Μη-
τροπόλεώς μας π. Ειρηναίος Λαφτσής. 

Τα παιδιά του σχολείου μας υποδέχτηκαν και τρα-
γούδησαν στον Μακαριώτατο, δέχτηκαν την ευλογία 
του και του προσέφεραν μία όμορφη ζωγραφιά που 
αναπαριστά το σχολείο μας μαζί με μία όμορφη ανοι-
ξιάτικη κατασκευή.

Επίσκεψη κ. Ιερωνύμου στον 
Βρεφονηπιακό Σταθμό και το 
Νηπιαγωγείο της Μητροπόλεώς μας

Τα παιδιά του σχολείου μας 
υποδέχτηκαν και τραγούδησαν  

Ημέρα χαράς και συγκί-
νησης ήταν η Τρίτη 3 Μαΐου 
2022, καθώς παρουσία του 
Πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη, και του Αρχιεπι-
σκόπου κ.κ. Ιερωνύμου, εγκαι-
νιάστηκαν οι νέες κτηριακές 
εγκαταστάσεις του Ιωακειμεί-
ου Γηροκομείου που βρίσκο-
νται στο 9ο Χιλιόμετρο Αλε-
ξανδρούπολης - Μάκρης. Το 
παρόν έδωσαν σύσσωμες οι 
αρχές του τόπου μας, καθώς 
και ο Μητροπολίτης Διδυμο-
τείχου κ. Δαμασκηνός, η Υφυ-
πουργός Πρόνοιας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης κα. Δόμνα 
Μιχαηλίδου και ο Υφυπουρ-
γός Εσωτερικών (Μακεδονί-
ας - Θράκης) κ. Σταύρος Κα-
λαφάτης. 

Το πρωί της Τρίτης 3 Μαΐου 
2022, λίγο μετά τις 11, στην 
περικαλλή αίθουσα εκδηλώ-

σεων που βρίσκεται εντός του 
προαυλίου του Ιωακειμείου Γη-
ροκομείου πραγματοποιήθη-
κε η Εκδήλωση των Εγκαινίων 
των νέων κτηριακών εγκατα-
στάσεων του Ιωακειμείου Γη-

ροκομείου της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος, 
στη σύντομη προσλαλιά του, 
καλωσόρισε τον Πρωθυπουργό 
και τον Αρχιεπίσκοπο και τους 
ευχαρίστησε για την παρου-
σία τους σε μια τόσο σημαντική 
στιγμή της Ιεράς Μητροπόλεως 
Αλεξανδρουπόλεως. 

Μετά το τέλος των χαιρε-
τισμών, έγινε η βράβευση του 
ζεύγους κ. Χρήστου και Ζέτ-
τας Πιρπιρή, ανακηρύσσοντάς 
ευεργέτες της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Αλεξανδρουπόλεως. 
Τέλος πραγματοποιήθηκε και 
η  ονοματοδοσία της κεντρι-
κής Αίθουσας Εκδηλώσεων, ως 
"ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΖΕΤ-

ΤΑΣ ΠΙΡΠΙΡΗ" με τα αποκαλυ-
πτήρια της επιγραφής από τον 
Πρωθυπουργό και τον Αρχιε-
πίσκοπο.

Ανηφορίζοντας, διαμέσου 
του κήπου του Γηροκομείου, 

προς το κεντρικό κτήριο, οι 
υψηλοί προσκεκλημένοι είχαν 
την ευκαιρία να έχουν ολοκλη-
ρωμένη άποψη του κτηριακού 
συγκροτήματος, ενώ στην εί-
σοδο, έκοψαν την κορδέλα και 

επισκέφτηκαν τους εσωτερι-
κούς χώρους. Ο Πρωθυπουρ-
γός είχε την ευκαιρία να συνο-
μιλήσει τόσο με το προσωπικό, 
όσο και με αρκετούς ηλικιωμέ-
νους τροφίμους του ιδρύματος.

Με κάθε επισημότητα τα εγκαίνια του 
νέου Ιωακειμείου Γηροκομείου στην 
Αλεξανδρούπολη

Παρουσία του πρωθυπουργού τελέστηκαν 
τα εγκαίνια του Ιωακειμείου Γηροκομείου

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 
κ.κ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ     

Ημέρα χαράς και συγκίνησης για τους 
ανθρώπους που φιλοξενούνται στις 
εγκαταστάσεις του αλλα και για το 
προσωπικό του 

Ο Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Ιερώνυμος και ο Μητροπολίτης μας κ. Ανθιμος 
κατά τους χαιρετισμούς τους στα εγκαίνια του νέου Γηροκομείου 

Εγκαινιάστηκαν οι νέες σύγχρονες κτηριακές 
εγκαταστάσεις του Ιωακειμείου Γηροκομείου που 
βρίσκονται στο 9ο Χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης – Μάκρης

Παρούσα και η Υφυπουργός Πρόνοιας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα. ∆όμνα Μιχαηλίδου

Μετά το τέλος των χαιρετισμών, έγινε η βράβευση του 
ζεύγους κ. Χρήστου και Ζέττας Πιρπιρή, ανακηρύσσοντάς 
ευεργέτες της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης
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Αναλύσεις

Η Ουκρανία, το νέο Αφγανιστάν;

Π
οιές σκέψεις δημιουργεί ο 
πόλεμος στην Ουκρανία για 
τον ρόλο της Ευρώπης; Ότι 
δημιούργησε τις προϋποθέ-
σεις και αποτέλεσε μοναδι-

κή ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
να χειραφετηθεί έναντι της Ουάσιν-
γκτον, να απελευθερωθεί από την μέγ-
γενη των ΗΠΑ που την έχει μεταβάλλει 
σε ακόλουθό τους στις διεθνείς εξελί-
ξεις. Αυτό δεν σημαίνει προφανώς ότι 
θα έπρεπε να νομιμοποιήσει τη ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία αλλά να δια-
δραματίσει έναν διακριτό ρόλο στην 
αποκλιμάκωση του πολέμου σφραγίζο-
ντας αυτή τις εξελίξεις. Όμως, αντίθετα, 
ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε την 
περαιτέρω εξάρτησή της από τις ΗΠΑ 
σε σημείο πλέον ώστε κάθε κρίση να 
αναδεικνύει κάθε φορά με περισσότερο 
εμφατικό τρόπο την αμερικανική ηγε-
μονία και την πλήρη ευθυγράμμιση της 
Ευρώπης στα αμερικανικά συμφέροντα 
ακόμη και όταν θίγονται τα ευρωπαϊκά. 
Όταν η Τουρκία, καίτοι μέλος του ΝΑ-
ΤΟ, έχει αναλάβει διακριτό ρόλο στην 
επίλυση της ουκρανικής κρίσης είναι 
δυνατόν η Γερμανία, η Γαλλία να μην 
έχουν λόγο συμπαρασύροντας στην 
απαξίωση ολόκληρο το οικοδόμημα της 
Ενωμένης Ευρώπης; Βέβαια, θα μου 
πείτε, όταν από το 2014 συμμετέχουν 
η Γαλλία και η Γερμανία  ανεπιτυχώς, 
μαζί με την Ουκρανία και τη Ρωσία, στο 
"σχήμα της Νορμανδίας" που είχε επι-
φορτιστεί με τη σύναψη και την υλο-
ποίηση των συμφωνιών του Μινσκ για 
τη διευθέτηση των προβλημάτων στο 
Ντονμπάς που κληροδότησε η πραξικο-
πηματική αποκαθήλωση του προέδρου 
Γιαννουκόβιτς, πώς θα μπορούσαν σή-
μερα να διεκδικήσουν αξιόπιστο δια-
κριτό ρόλο, τη στιγμή μάλιστα που το 
Βερολίνο μαζί με την Ουάσινγκτον ήταν 
ο υποβολέας των εξελίξεων στην πλα-
τεία Μειντάν - ας μη ξεχνάμε, ο γερ-
μανός ΥΠΕΞ Βεστέβερλε, ο Τζο Μακ-
κέιν, η Κάθριν Άστον, κ.α. ενθάρρυναν 
στα οδοφράγματα τους πραξικοπημα-
τίες κατά της νόμιμης εξουσίας. Όταν 
ως δέλεαρ για την ένταξη των πρώην 
ανατολικών χωρών στο ΝΑΤΟ προβάλ-
λεται και η ένταξή τους στην ΕΕ, πώς 
να απογαλακτιστεί σήμερα η Ευρώπη 
από το ΝΑΤΟ; Όταν ο Ουκρανός πρέ-
σβης στο Βερολίνο ασκεί απαξιωτική 
κριτική προς τον Γερμανό πρόεδρο κ. 
Σταινμάγερ, τον πρόεδρο δηλαδή της 
ηγέτιδας ευρωπαϊκής δύναμής, εγκα-
λώντας τον για φιλορωσική πολιτική 
κατά τη θητεία του ως ΥΠΕΞ χωρίς να 
αποπέμπεται και ο πρόεδρος Ζελένσκι 
τον χαρακτηρίζει ανεπιθύμητο να επι-
σκεφθεί το Κίεβο χωρίς αντιδράσεις, 
τότε ποιό κύρος εναπέμεινε στην Ε.Ε.; 

 Η συνάντηση εκπροσώπων 40 κρα-
τών στην αμερικανική βάση Ραμστά-
ιν στη Γερμανία στις 26 Απριλίου, με 
πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον, προκει-
μένου να οργανώσουν την αποστολή 
και άλλων βαρύτερων μάλιστα όπλων 
και πυρομαχικών στην Ουκρανία επι-
βεβαίωσε τη συνειδητή επιλογή των 
ΗΠΑ για την κλιμάκωση του πολέμου 
στην Ουκρανία χωρίς όρια. Για ποιό 
λόγο; Αποκαλυπτική των σχεδίων της 
Ουάσινγκτον υπήρξε η πρόσφατη δή-
λωση του αμερικανού υπουργού άμυ-

νας Λόιντ Όστιν μετά τη συνάντησή 
του με τον πρόεδρο Ζελένσκι στο Κί-
εβο, σύμφωνα με την οποία ο στόχος 
της Δύσης στον πόλεμο της Ουκρανί-
ας είναι η στρατηγική αποδυνάμωση 
των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων - "η 
Ρωσία θα πρέπει να αποδυναμωθεί" εί-
πε. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ 
δεν ενδιαφέρονται για την άμεση δια-
κοπή των εχθροπραξιών γιαυτό και οι 
διαπραγματεύσεις έχουν βαλτώσει με 
διάφορα προσχήματα από το Κίεβο.  
Προς επίρρωση αυτών, ο διαπρεπής 
καθηγητής Οικονομικών του Πανεπι-
στημίου της Κολούμπια Τζέφρι Σακς σε 
πρόσφατη συνέντευξή του είχε δηλώ-
σει ότι "η αποτυχία των ΗΠΑ να προ-
σπαθήσουν να διαπραγματευθούν είναι 
ένα τρομερό λάθος και είναι μια απαί-
σια χειραγώγηση της Ουκρανίας προς 
όφελος της εξωτερικής πολιτικής των 
ΗΠΑ (για την αποδυνάμωση της Ρωσί-
ας)" (Καθημερινή 30/4/2022). Με άλλα 
λόγια οι ΗΠΑ επιδιώκουν να μετατρέ-
ψουν την Ουκρανία σε ένα νέο Αφγα-
νιστάν για να εξαντλήσουν την Ρωσία, 
που σημαίνει ότι το κόστος για τον ου-
κρανικό λαό θα είναι ανυπολόγιστο. Το 
Αφγανιστάν έκτοτε έπαψε ουσιαστικά 
να είναι κράτος ενώ για να επιτευχθεί 
αυτό αξιοποιήθηκαν και ενισχύθηκαν 
οι ακραίοι ισλαμιστές. Για τον ίδιο σκο-
πό ενισχύθηκαν και στην Ουκρανία οι 
ακραίες πολιτικές δυνάμεις (φασίστες, 
ναζιστές) οι οποίες τον Φεβρουάριο 
του 2014 κατέλαβαν την εξουσία και 
αποτελούν έκτοτε τους υποβολείς των 
εξελίξεων στη χώρα.   

 Είναι προφανές ότι ο πρόεδρος 
Ζελένσκι, περιφερόμενος διαδικτυακά 
στα κοινοβούλια των κρατών επευφη-
μούμενος, υποδεχόμενος στο Κίεβο την 
παγκόσμια πολιτική ελίτ που τον παρο-
τρύνει για τη συνέχιση του πολέμου και 
τη νικηφόρα έκβασή του, και  αναλαμ-
βάνοντας προφανώς δεσμεύσεις ένα-
ντι των πολεμικών και οικονομικών 
ενισχύσεων που ζητά και λαμβάνει, 
έχει χάσει την εικόνα της πραγματι-
κότητας. Κάθε άνθρωπος έχει τα όριά 
του. Όταν σε ζητωκραυγάζει ολόκλη-
ρη η καθεστωτική ελίτ της Δύσης, αντί 
του περιορισμένου αριθμού θεατών 
ενός θεάτρου, ποιές μπορεί να είναι οι 
αντιστάσεις σου; Αυτό έγινε ολοφάνε-
ρο και κατά την πρόσφατη συνέντευξή 
του στην ΕΡΤ1 όταν δήλωσε ότι αυ-
τός ο πόλεμος θα τελειώσει μόνον με 
τη νίκη της Ουκρανίας. Πώς φαντά-
ζεται τη νίκη; Μια χώρα κατεστραμ-
μένη με χιλιάδες νεκρούς με ορφανά 
και χήρες, με εκατομμύρια πρόσφυγες, 
ένα μεγάλο μέρος των οποίων δεν θα 
επιστρέψει; Όμως, όταν θα καταπέσει 
ο κουρνιαχτός με το τέλος αυτής της 
τραγωδίας και θα πρυτανεύσει η λο-
γική, πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι 
ο ουκρανικός λαός θα του αποδώσει 
τεράστιες ευθύνες για το μέγεθος της 
καταστροφής και των απωλειών. Για-
τί δεν διάλεξε έγκαιρα τον δρόμο των 
συμφωνιών του Μινσκ; Δεν αντιλήφθη-
κε ότι η οριοθέτηση των σοβιετικών 
Δημοκρατιών στην πολυεθνική ΕΣΣΔ 
δεν έγινε με εθνικά κριτήρια με απο-
τέλεσμα μετά την ανεξαρτητοποίησή 
τους στα ίδια σύνορα να εγκλωβιστούν 
πολυπληθείς πληθυσμοί ρωσόφωνων 
που δικαιούνταν να ζουν ισότιμα με 
τους ουκρανούς; 

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Παρέμβαση

Η μετάλλαξη της Αλεξανδρούπολης, η 
αλαζονεία της “Gastrade” και η ελλιπής 

ενημέρωση στον Πρωθυπουργό

Σ
ύντομο ιστορικό της πλωτής μο-
νάδας επαναεριοποίησης απο-
θήκευσης (Floating Storage 
Regasification Unit- FSRU) στην 
Αλεξανδρούπολη:

Στις 23/2/2012 δίνεται θετι-
κή γνωμοδότηση κατά πλειοψηφία από το 
δημοτικό συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης 
επί της δυνατότητας διέλευσης του αγωγού 
από την αιγιαλίτιδα ζώνη, χωρίς να αφορά 
εκείνη η απόφαση γνωμοδότηση επί 
των Περιβαλλοντικών Όρων. Στην 
ίδια συνεδρίαση ο κ. Σιφναίος 
(διευθυντής ανάπτυξης του 
ομίλου Κοπελούζου και της 
εταιρείας GasTrade ΑΕ), με-
ταξύ άλλων διαβεβαίωνε, 
πως θα υπάρξουν τουλάχι-
στον άλλες δύο ενημερωτι-
κές συναντήσεις για το θέ-
μα, γεγονός που δεν συνέβη 
ποτέ με πρωτοβουλία της εται-
ρείας, καθώς για την αποκλειστική 
χρήση κλειστού συστήματος 
αεριοποίησης διότι είναι πε-
ριβαλλοντικά αυτό που έχει 
τις μικρότερες επιπτώσεις 
σε αντίθεση με το ανοικτό. 
Αντιθέτως η εταιρεία εμφάνισε αιφνιδίως μι-
κτό- υβριδικό σύστημα στην μετέπειτα Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εκμεταλλευό-
μενη την μείωση του κόστους του έργου αλλά 
και προκαλώντας μεγαλύτερη περιβαλλοντι-
κή επίπτωση! 

Στις 17/12/2012 το περιφερειακό συμ-
βούλιο ΑΜΘ γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία 
επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-
ων (Μ.Π.Ε) για την έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων του έργου.

Στις 28/12/2012 το δημοτικό συμβούλιο 
της Αλεξανδρούπολης συζητάει το 4ο θέμα της 
Ημερήσιας Διάταξης: “Εκφορά άποψης για την 
Μ.Π.Ε του έργου «Ανεξάρτητο Σύστημα Φυ-
σικού Αερίου- (Α.Σ.Φ.Α) Αλεξανδρούπολης». 
Η συζήτηση του θέματος μόνο ως παρωδία 
“εκφοράς άποψης” χαρακτηρίστηκε, καθώς 
έντεκα (11) ημέρες πριν στις 17/12/2912 το 
Περιφερειακό συμβούλιο ως αρμόδιο όργα-
νο είχε ήδη συνεδριάσει και αποφανθεί κατά 
πλειοψηφία υπέρ της συγκεκριμένης επένδυ-
σης. Ένα μάλιστα στοιχείο που ανέφεραν τότε 
περιφερειακοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης 
(ο κ. Ούστογλου) και αντιπολίτευσης  (ο με-
τέπειτα περιφερειάρχης κ. Παυλίδης) που μέ-
τρησε στην απόφασή τους, ήταν η λεπτομερής 
ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου και η 
θετική του άποψη. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι 
όμως δεν ήταν σωστά ενημερωμένοι καθώς η 
Μ.Π.Ε. του έργου δεν είχε συζητηθεί στο δημο-
τικό συμβούλιο του δήμου Αλεξανδρούπολης 
(όπως είχε υποσχεθεί ο διευθυντής ανάπτυξης 
της Gastrade AE κ. Σιφναίος)! 

Τον Ιούλιο του 2014 με εντολή και εξουσι-
οδότηση όλων των φορέων και συλλογικοτή-
των του Νομού Καβάλας, οργανώθηκε συλ-
λαλητήριο με το οποίο εκφράστηκε σύσσωμη 
η αντίθεση σε αντίστοιχη εγκατάσταση πλω-
τής μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου 
(ΥΦΑ) στον κόλπο της Καβάλας και κλήθηκε η 
τότε Κυβέρνηση να ακυρώσει τον σχεδιασμό 
αυτό, που προωθείτο με διαδικασίες“fasttrack” 
χωρίς τη συναίνεση της τοπικής κοινωνίας.

Τον Δεκέμβριο του 2014 ως επικεφαλής της 
δημοτικής παράταξης «ΑΝΑΣΑ» διοργάνωσα 
μια ιδιαίτερα πετυχημένη ημερίδα ενημέρω-
σης (12/2014) για τον τερματικό σταθμό του 
LNG με βασικούς καλεσμένους δύο εξειδικευ-

μένους επιστήμονες που είχαν ήδη ασχοληθεί 
με την περίπτωση της Καβάλας. Συγκεκριμένα 
είχαν κληθεί και μίλησαν ο Γεώργιος Γκαϊτα-
ντζής (Επίκουρος καθηγητής του εργαστηρίου 
περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Δ.Π.Θ.) και ο 
Δρ.Μάνος Κουτράκης (βιολόγος-ιχθυολόγος, 
ερευνητής του ινστιτούτου αλιευτικής έρευ-
νας, πρόεδρος ΔΣ του εθνικού πάρκου ΑΜΘ).

Την Πέμπτη 11/2/2016 (με αριθμό πρω-
τοκόλλου 6253) κατατίθεται  αίτημα 80 συ-

μπολιτών μας προς τον τότε πρόεδρο του 
δημοτικού συμβουλίου για την εκ νέου 

συζήτηση του θέματος του LNG στο 
δημοτικό μας συμβούλιο.

Παράλληλα οι αλιείς της πε-
ριοχής με συνεχείς παρέμβασης 
τους στα ΜΜΕ εξέφραζαν τους 
φόβους και της ανησυχίες τους 
για τις επιπτώσεις της επένδυ-

σης στον κλάδο της αλιείας, ζη-
τώντας επί πλέον ενημέρωση από 

της εταιρεία. 
Την Τρίτη 12/4/2016 δίνεται στην Αλε-

ξανδρούπολη διάλεξη του Νίκου 
Λυγερού με θέμα «LNG & Στρατη-
γική Σημασία για τη Θράκη», όπου 
σύμφωνα με τον ομιλητή θεωρή-
θηκε εξαιρετικό σημαντικό το αίτη-

μα για κλειστό κύκλωμα αεριοποίησης, για αλ-
λαγή στη χωροθέτηση της πλωτής μονάδας και 
φυσικά για την διεκδίκηση σε αντισταθμιστικά 
οφέλη για τον δήμο της Αλεξανδρούπολης.

Εκείνη την περίοδο πέρα από τους αλιείς, 
τόσο η Οικολογική Εταιρεία όσο και κάποιοι 
άνθρωποι του τουρισμού έχουν ήδη εκδηλώ-
σει τις ανησυχίες τους για το έργο. Στην γε-
νικότερη ατζέντα των αιτημάτων ήταν και οι 
εγγυήσεις σε θέματα ασφαλείας, ελέγχου και 
παρακολούθησης της λειτουργίας μιας τέ-
τοιας εγκατάστασης μια και είναι γνωστή η 
αδυναμία του ίδιου του κράτους μας σε τέ-
τοιες περιπτώσεις.

Στις 20 Φεβρουαρίου του 2019 κατά την 
διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των δη-
μοτικών εκλογών, διοργάνωσα ως υποψήφιος 
δήμαρχος νέα ενημερωτική ημερίδα με θέμα 
«το παρόν και το μέλλον του Θρακικού πελά-
γους με ομιλητή τον Νίκο Παπανικολόπουλο 
υποναύαρχο Λ.Σ. (ε.α.).

Επί οκτώ έτη ως επικεφαλής της «ΑΝΑΣΑ», 
ως υποψήφιος δήμαρχος και ως ανεξάρτητος 
δημοτικός σύμβουλος ζητούσα πάντοτε ενη-
μέρωση από την εταιρεία, με συγκεκριμένες 
τεχνικές προτάσεις για την βελτίωση του έρ-
γου και την μείωση των περιβαλλοντικών του 
επιπτώσεων, καθώς και θεμάτων που αφορούν 
τις επιπτώσεις τόσο στην αλιεία, όσο και σε 
μια περιοχή πλούσιων ιχθυοαποθεμάτων. Αντί-
στοιχα από πλευράς μου το αίτημα για αντι-
σταθμιστικά οφέλη εκφράζεται διαρκώς, ιδι-
αίτερα από την στιγμή που οριστικοποιήθηκε 
το τελικό κοινοπρακτικό σχήμα! Προ διμήνου 
μάλιστα στο άκουσμα της είδησης για δεύτε-
ρο τερματικό σταθμό, αναφέρθηκα σε συγκε-
κριμένα αιτήματα που οφείλει να διεκδικήσει 
ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης. 

Η εκδήλωση για την επίσημη έναρξη υλο-
ποίησης του έργου είναι σημαντική για εθνι-
κούς λόγους και η τοπική αυτοδιοίκηση στην 
πλειοψηφία της, στέκεται θετική στο πρόσταγ-
μα και την κοινή γραμμή όλων των τελευταί-
ων κυβερνήσεων. Από την άλλη πλευρά όμως 
υπάρχει και το πρόσταγμα των συμφερόντων 
της τοπικής μας κοινωνίας, η οποία με αμηχα-
νία παρακολουθεί τις εξελίξεις που σε καμία 
περίπτωση δεν μεταφράζονται σε ανάπτυξη 
και οικονομικά οφέλη. 

ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
 Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
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Κοντά μας η Οικογε-
νειακή Ρομαντική Περιπέ-
τεια, «Τρεις Ευχές για την 
Σταχτοπούτα» της Σέσιλι 
Α. Μόσλι με τους Άστριντ 
Σμέπλας, Τσένγκιζ Αλ, Έλ-
λεν Ντόριτ Πέτερσεν, Ίν-
γκριτ Γκέβερ, Μπιόρν Σα-
ντκουίστ & τους Γεωργία 
Ιωαννίδου, Άρη Μακρή, 
Ιφιγένεια Στάικου, Ντίνο 
Σούτη, Λίλα Μουτσοπού-
λου, Αντρέα Ευαγγελάτο, 
Χρήστο Συριώτη, Δημή-
τρη Πάσιο, Βαγγέλη Ευ-
αγγέλου, Μιχάλη Κοιλάκο, 
Χρύσα Διαμαντοπούλου 
& Παρή Τρίκα στην μετα-
γλωττισμένη έκδοση...

Υπόθεση: Μετά τον θά-
νατο του πατέρα της, η κα-
λόκαρδη αλλά και θαρρα-
λέα Σταχτοπούτα ζει με τη 
σκληρή θετή μητέρα της 
και την κακομαθημένη θε-
τή αδερφή της Ντόρα που 
της φέρονται σαν υπηρέ-
τρια στο ίδιο της το σπί-
τι. Κατά τη διάρκεια μιας 
από τις καθημερινές της 
αποδράσεις στο δάσος, η 
Σταχτοπούτα εμποδίζει ένα 
ζευγάρι ανδρών να κυνηγήσουν άγρια ζώα, 
ανάμεσά τους και τον όμορφο πρίγκιπα του 
βασιλείου. Αμέσως νιώθουν έλξη ο ένας 
για τον άλλον, αλλά ο πρίγκιπας αναμένε-
ται να βρει την κατάλληλη νύφη στον επό-
μενο βασιλικό χορό,  όπου η Σταχτοπούτα 
δεν επιτρέπεται να παρευρεθεί. Εφοδιασμέ-
νη με πολύ κουράγιο και δυναμωμένη από 
τα τρία μαγικά φουντούκια της, αποφασίζει 

να σταθεί για τον εαυτό της και να καθορί-
σει τη μοίρα της. Είναι σε θέση να απελευ-
θερωθεί από την τυραννία της θετής της 
μητέρας και να βρει την αληθινή αγάπη; Η 
ποπ σταρ από τη Νορβηγία Astrid S μετα-
μορφώνεται σε δυναμική Σταχτοπούτα και 
πρωταγωνιστεί σε ένα συναρπαστικό και 
αντισυμβατικό ριμέικ του πολυαγαπημένου 
κλασικού παραμυθιού.

Έρχεται σε Παγκόσμια Πρεμιέρα η 
πολυαναμενόμενη Περιπέτεια Φαντασί-
ας, «Doctor Strange in the Multiverse 
of Madness» του Σαμ Ράιμι (Το Καταρα-
μένο Άσμα, Οι Δαίμονες Έστησαν Χορό, 
Ντάρκμαν, Γρήγορη και Θανάσιμη, Ένα 
Απλό Σχέδιο, Στον Έρωτα του Παιχνιδιού, 
Το Χάρισμα, Τριλογία Spider-Man, Μέχρι 
την Κόλαση, Οζ: Μέγας και Παντοδύναμος) 
με τους Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Ελίζα-
μπεθ Όλσεν, Μπένεντικτ Γουόνγκ, Ρέιτσελ 
ΜακΆνταμς, Τσιουετέλ Ετζιόφορ, Ζοσίτι 
Γκόμεζ & Πάτρικ Στιούαρτ...

Το "Doctor Strange in the Multiverse 
of Madness" είναι μια ακόμη ταινία της 
Marvel όπου δυστυχώς την τελευταία 
στιγμή δέχθηκε το πλήγμα των leaks, 
καθώς κυριολεκτικά ένα 24ωρο πριν 
τη μεγάλη πρεμιέρα διέρρευσαν μερι-
κές τρανταχτές σκηνές στο διαδίκτυο 
που περιέχουν απανωτές εκπλήξεις για 
τους fans της Marvel. Δυστυχώς έκαναν 
τον κύκλο στα social media και καλό εί-
ναι να τα αποφεύγετε ειδικά εάν ψάχνετε 
συχνά για θέματα σχετικά με τη Marvel, 
καθώς οι αλγόριθμοι μπορεί να σας τη 
κάνουν την ζημιά.  

Με μια λιτή ανάρτηση που αναφέρει "Τα 
λέμε στην άλλη πλευρά του Multiverse" η 
Marvel απενεργοποίησε τη δυνατότητα 
σχολίων σε όλα τα πρόσφατα posts της 
που αφορούν το "Multiverse of Madness" 
για παν ενδεχόμενο. Οι αναρτήσεις έγιναν ακριβώς 
την ώρα της παγκόσμιας πρεμιέρας της ταινίας σε 
σκηνοθεσία Sam Raimi, στο Los Angeles όπου ειδι-
κοί καλεσμένοι, influencers και ο ειδικός Τύπος την 
παρακολούθησε πρώτα από όλους, ούτως ώστε να 
αναρτήσουν και τις αντιδράσεις τους.

Υπόθεση: Στην ταινία «Doctor Strange in the 
Multiverse of Madness» της Marvel Studios, το Κι-
νηματογραφικό Σύμπαν της Marvel ξεκλειδώνει το 

Πολυσύμπαν και διευρύνει τα όριά του περισσότε-
ρο από ποτέ. Ταξιδέψτε στο άγνωστο με τον Doctor 
Strange, ο οποίος, με τη βοήθεια μυστικιστών συμ-
μάχων παλιών και νέων, διασχίζει τις εκπληκτικές και 
επικίνδυνες εναλλακτικές πραγματικότητες του Πο-
λυσύμπαντος για να αντιμετωπίσει έναν μυστηριώ-
δη νέο αντίπαλο.

*Οι βραδινές προβολές Πέμπτη, Κυριακή, Δευτέρα 
& Τετάρτη και οι απογευματινές Παρασκευή, Σάββατο 
&  Τρίτη είναι σε 3D.

Ενώ συνεχίζεται και η βραβευμένη 
με Oscar & Χρυσή Σφαίρα ταινία 
Κινουμένων Σχεδίων, «Ενκάντο: 
Ένας Κόσμος Μαγικός» των 
Τζάρεντ Μπους (Ζωούπολη), 
Μπάιρον Χάουαρντ (Μπολτ, 
Μαλλιά Κουβάρια, Ζωούπολη) 
& Τσαρίς Κάστρο Σμιθ με τους 
Έλενα Δελακούρα, Κωνσταντίνα 
Κορδούλη, Νίνα Μαζάνη, Θάνο Λέκ-
κα, Μαρία Κοσμάτου, Αποστόλη Ψυχράμη, 
Βίνα Παπαδοπούλου, Ερασμία Μαρκίδη 
& Κωνσταντίνο Ρεπάνη στην μεταγλωτ-
τισμένη έκδοση...

Υπόθεση: Μια ευτυχισμένη, ασυνήθιστη 
οικογένεια, η οικογένεια των Μάντριγκαλ 
ζει, κρυμμένη στα βουνά της Κολομβίας, 
σε ένα μαγικό σπίτι, σε μια πόλη γεμάτη 
ζωή, σε ένα φανταστικό μέρος που λέγε-
ται Ενκάντο. Η μαγεία αυτή του Ενκάντο 
έχει ως αποτέλεσμα, όλα τα παιδιά στην 
οικογένεια να είναι ευλογημένα καθένα 
και με ένα μοναδικό μαγικό δώρο. Όλα 
εκτός από ένα, την Μίραμπελ. Μια μέρα, 
όμως, η Μίραμπελ ανακαλύπτει πως η 
μαγεία της οικογένειάς της βρίσκεται σε 
κίνδυνο και αποφασίζει πως εκείνη, η μό-
νη Μάντριγκαλ που δεν έχει κάποιο μα-
γικό χάρισμα, μπορεί να είναι η μοναδική 
ελπίδα σωτηρίας.

Η Σταχτοπούτα σε νέες περιπέτειες

Πρόσφατα κυκλοφόρησε η αφίσα της νέας βιο-
γραφικής ταινίας της ντίβας της R&B και soul μου-
σικής, στην οποία απεικονίζεται η ηθοποιός που θα 
υποδυθεί τη θρυλική καλλιτέχνιδα σε μια από τις 
πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας της.

Συγκεκριμένα, η Ναϊόμι Άκι «αντιγράφει» με 
απόλυτη ακρίβεια την Γουίτνεϊ Χιούστον στη σκη-
νή, με τα χέρια ανοιχτά και το βλέμμα της να κοιτά 
τον ουρανό. Είναι η γνωστή σε όλους μας εικόνα 
από το τραγούδι «So Emotional» της αγαπημένης 
τραγουδίστριας που έμεινε στην ιστορία. 

Η Αγγλίδα ηθοποίος φορά blue jean, λευκό 
τοπ και μαύρο δερμάτινο jacket και παραπέμπει 
απόλυτα στην απόλυτη ντίβα της παγκόσμια μου-
σικής βιομηχανίας.

Η Ναϊόμι Άκι, είναι μια ταλαντούχα ηθοποιός, η 
οποία έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο το 2015 
σε επεισόδιο της σειράς Doctor House. Ακολού-
θησαν ρόλοι σε αγαπημένες ταινίες, όπως στην 
ταινία εποχής Lady Macbeth του 2016, αλλά και 
στο Star Wars: The Rise of Skywalker του 2019 
στην οποία και ενσάρκωσε την Jannah.

Στην ταινία θα δούμε την Γουίτνεϊ Χιούστον στα 
βραβεία Grammy, στην κατάκτηση των Αμερικα-
νικών Μουσικών Βραβείων αλλά και πώς βιώνε 
τις μεγάλες δόξες από τις εκατομμύρια πωλήσεις 
των δίσκων της και την απέραντη αγάπη των θαυ-
μαστών της.

Η ταινία «I Wanna Dance With Somebody» θα 

κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες 
στις 21 Δεκεμβρίου 2022.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Κέισι Λίμονς και το 
σενάριο ο Άντονι Μακ Κάρτεν.

Συνεχίζεται το βραβευμένο «Ενκάντο» 

Cinema

Σάββατο, 
Τετάρτη: 16:45.

«Η οικογένεια διέφυγε από την Ουκρανία. Παρακολουθώ την πρόοδό τους κάθε 
μέρα... Θέλω να τους δώσω λίγη σταθερότητα μετά την αναταραχή που έχουν 

βιώσει και αυτή είναι μέσα στο σπίτι μου».
Benedict Cumberbatch - Ηθοποιός

Καταφτάνει ο νέος Doctor Strange 

Παρασκευή, 
Κυριακή: 
17:00.

Πέμπτη έως 
Τετάρτη: 19:15 & 

22:15*.

Νέες προβολές στον κινηματογράφο «Ηλύσια» 

Ταινία για τη ζωή της Whitney Houston
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ   
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
O ∆ΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Ύστερα  από την υπ’ αριθ.18847/22-03-2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθη-
κε για το Δήμο Σουφλίου Ν. Έβρου η απασχόληση δεκατριών (13) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα σύμφωνα με το υπ΄ αριθ.  18974/23-03-2022 έγγραφο 
του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα»,  την υπ΄αριθ. 33/15-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επι-
τροπής του Δήμου Σουφλίου με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού 
χαρακτήρα έτους 2022 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών»  και  το αριθμ.10246/03-05-2022  
εγκριτικό   έγγραφο  του  Α.Σ.Ε.Π. 

α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι
 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) 

ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σουφλίου, που εδρεύει στο 
Σουφλί και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια

 σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

100 Δήμος Σουφλίου Σουφλί
Ν. Έβρου

ΔΕ Οδηγών 8 μήνες 2

101 Δήμος Σουφλίου Σουφλί
Ν. Έβρου ΔΕ Ηλεκτρολόγων 8 μήνες 2

102 Δήμος Σουφλίου Σουφλί
Ν. Έβρου

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 
Έργων  Προωθητής γαιών) 8 μήνες 1

103 Δήμος Σουφλίου Σουφλί
Ν. Έβρου

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 
Έργων(JCB) 8 μήνες 1

104 Δήμος Σουφλίου Σουφλί
Ν. Έβρου

ΔΕ Τεχνιτών Ύδρευσης
(Υδραυλικών)  8 μήνες 2

105 Δήμος Σουφλίου Σουφλί
Ν. Έβρου

ΥΕ Εργατών-τριών
Καθαριότητας
(Συνοδών Απορριματοφόρων)

8 μήνες 5

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 
θέσης

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

100

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως ισχύει).
β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων 
ή  Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτο-
κινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και 
Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος 
Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τε-
χνικού Οχημάτων  ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδι-
κότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων 
ή  Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών 
Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη 
Αυτοκινήτου  ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτομα-
τισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συ-
στήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστη-
μάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου 
Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απο-
λυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου 
Ά ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Λυκείου ή ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006  ή άλλος 
ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Ά  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι  θέσεις  δεν καλυφθούν  από υποψηφίους  με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως ισχύει).
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι  θέσεις  δεν καλυφθούν  από υποψηφίους  με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως ισχύει).
β) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτή-
ριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 
1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη 
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδή-
γησης αυτοκινήτου.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι  θέσεις  δεν καλυφθούν  από υποψηφίους  με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως ισχύει).
β) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 
θέσης

Τίτλος σπουδών 
και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απο-
λυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντί-
στοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας 
οδήγησης αυτοκινήτου.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά 
η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
(σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ) απαιτείται:
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδί-
δεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της 
οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δί-
πλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος 
και απαιτούνται από την ανακοίνωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέ-
ρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποι-
ητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της 
διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της 
Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται:
•	 Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
•	 Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της 
(έναρξη, λήξη)
•	 Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την 
ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρί-
σκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας 
ΠΕΙ.
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη 
από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης. 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις 
του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός για τη θέση 
του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό 
έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω 
πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτή-
σης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της 
άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική 
βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω 
καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :
	 η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρε-
ται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
	 η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του 
υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας 
επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της  Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
από τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελλη-
νικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντί-
στοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 
4383/2016 ΦΕΚ 72/20-4-2016/τ.Ά ). Στην περίπτωση που υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγ-
γελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής 
με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Ά  
ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Ά  ειδικότη-
τας του π.δ. 108/2013, όπως ισχύει (*).
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγ-
γελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών 
Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 
ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας 
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμέ-
νου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Ά  
ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Ά  ειδικότη-
τας του π.δ. 108/2013, όπως ισχύει (*).
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της 
αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλμα-
τος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και 
εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Ά  
ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Ά  ειδικότη-
τας του π.δ. 108/2013, όπως ισχύει.
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυ-
μνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού 
σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 
ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας 
άσκησης επαγγέλματος (*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα )
α) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Ά  
ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Ά  ειδικότη-
τας του π.δ. 108/2013, όπως ισχύει.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 
θέσης

Τίτλος σπουδών 
και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυ-
μνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού 
σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 
ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας 
άσκησης επαγγέλματος (*).
 (*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 108/2013, εφόσον 
στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια  και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, 
οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να 
προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. 
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτή-
ριο της εμπειρίας
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας 
Ε΄ και  Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Ά  σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έρ-
γου (Μ.Ε)  ομάδας Ά  ή Β΄ 1ης ειδικότητας του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.4 της κατάταξης 
του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ.9.6.4.(Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθ. οικ. 71993/301/Φ113/3-7-2015, οικ. 
84123/305/Φ113/8-8-2016 και  οικ. 74285/176/Φ113/9-7-2018 αποφάσεις (*).
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελμα-
τικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή  Ν. 
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντί-
στοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας 
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού – χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκρι-
μένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική από-
φαση 3486/1979).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ά  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας 
Ε΄ και  Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Ά  σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έρ-
γου (Μ.Ε)  ομάδας Ά  ή Β΄ 1ης ειδικότητας του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.4 της κατάταξης 
του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ.9.6.4.(Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθ. οικ. 71993/301/Φ113/3-7-2015, οικ. 
84123/305/Φ113/8-8-2016 και  οικ. 74285/176/Φ113/9-7-2018 αποφάσεις (*).
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επί-
σης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδα-
πής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας 
για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή χορηγή-
θηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική Από-
φαση 3486/1979).
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας 
Ε΄ και  Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Ά  σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έρ-
γου (Μ.Ε)  ομάδας Ά  ή Β΄ 1ης ειδικότητας του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.4 της κατάταξης 
του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ.9.6.4.(Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθ. οικ. 71993/301/Φ113/3-7-2015, οικ. 
84123/305/Φ113/8-8-2016 και  οικ. 74285/176/Φ113/9-7-2018 αποφάσεις (*).
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριτα-
ξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 
Ν.Δ. 580/1970  ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική από-
φαση 3486/1979).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας 
Ε΄ και  Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Ά  σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έρ-
γου (Μ.Ε)  ομάδας Ά  ή Β΄ 1ης ειδικότητας του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.4 της κατάταξης 
του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ.9.6.4.(Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθ. οικ. 71993/301/Φ113/3-7-2015, οικ. 
84123/305/Φ113/8-8-2016 και  οικ. 74285/176/Φ113/9-7-2018 αποφάσεις (*).
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριτα-
ξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 
Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της πα-
ραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική από-
φαση 3486/1979).
(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012, εφόσον 
στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, 
οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να 
προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. 
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτή-
ριο της εμπειρίας.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1) Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών 
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 
6/12.01.1976/τ.Α’). 
2) Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή από τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει 
στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης 
της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο 
τρίτο, Ν. 4383/2016 ΦΕΚ 72/20-4-2016/τ.Ά ). Στην περίπτωση που υποψήφιοι είναι κάτο-
χοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
΄Ενωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης 
αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 
θέσης

Τίτλος σπουδών 
και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας 
Β΄ και  Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Ά   σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων 
έργου (Μ.Ε)  ομάδας Ά  ή Β΄ 1ης ειδικότητας του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάτα-
ξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ.9.6.4.(Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθ. οικ. 71993/301/Φ113/3-7-2015, οικ. 
84123/305/Φ113/8-8-2016 και  οικ. 74285/176/Φ113/9-7-2018 αποφάσεις (*).
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελμα-
τικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή  Ν. 
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντί-
στοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας 
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού – χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκρι-
μένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική από-
φαση 3486/1979).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ά  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας 
Β΄ και  Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Ά   σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων
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έργου (Μ.Ε)  ομάδας Ά  ή Β΄ 1ης ειδικότητας του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάτα-
ξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ.9.6.4.(Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθ. οικ. 71993/301/Φ113/3-7-2015, οικ. 
84123/305/Φ113/8-8-2016 και  οικ. 74285/176/Φ113/9-7-2018 αποφάσεις (*).
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επί-
σης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδα-
πής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας 
για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή χορηγή-
θηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική Από-
φαση 3486/1979).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας 
Β΄ και  Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Ά   σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων 
έργου (Μ.Ε)  ομάδας Ά  ή Β΄ 1ης ειδικότητας του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάτα-
ξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ.9.6.4.(Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθ. οικ. 71993/301/Φ113/3-7-2015, οικ. 
84123/305/Φ113/8-8-2016 και  οικ. 74285/176/Φ113/9-7-2018 αποφάσεις (*).
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριτα-
ξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 
Ν.Δ. 580/1970  ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική από-
φαση 3486/1979).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας 
Β΄ και  Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Ά  σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έρ-
γου (Μ.Ε)  ομάδας Ά  ή Β΄ 1ης ειδικότητας του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης 
του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ.9.6.4.(Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθ. οικ. 71993/301/Φ113/3-7-2015, οικ. 
84123/305/Φ113/8-8-2016 και  οικ. 74285/176/Φ113/9-7-2018 αποφάσεις (*).
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριτα-
ξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 
Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της πα-
ραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική από-
φαση 3486/1979).
(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012, εφόσον 
στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, 
οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να 
προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. 
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτή-
ριο της εμπειρίας.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της  Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
από τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελλη-
νικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντί-
στοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 
4383/2016 ΦΕΚ 72/20-4-2016/τ.Ά ). Στην περίπτωση που υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγ-
γελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης), 
για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής 
με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού  Ά  τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχι-
τεχνίτη Υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει* ,
β)  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγ-
γελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών 
Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 
ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας.

Συνέχεια στη σελίδα 14
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 
θέσης

Τίτλος σπουδών 
και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας 
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμέ-
νου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού Ά  τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχι-
τεχνίτη Υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει*, 
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται 
επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημε-
δαπής ή αλλοδαπής,  υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρ-
μόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος 
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και 
εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού  Ά  τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχι-
τεχνίτη Υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει*, 
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυ-
μνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού 
σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 
ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας 
άσκησης επαγγέλματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 
θέσης

Τίτλος σπουδών 
και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνίτη υδραυλικού  Ά  τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχι-
τεχνίτη Υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει*, 
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυ-
μνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού 
σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 
ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας 
άσκησης επαγγέλματος.
 (*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ 112/2012, εφόσον 
στην άδεια άσκησης επαγγέλματος ή στη Βεβαίωση Αναγγελίας δεν αναγράφεται η αρχική 
άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής , οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση 
της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο 
της εμπειρίας.
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Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ΄ παρ.1 άρθρο 40 του Ν. 
4765/2021).

Οι υποψήφιοι  της  ανωτέρω  ειδικότητας   πρέπει  να  είναι  ηλικίας  από  18  έως  65  ετών. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση,  εντυπο ασεπ ΣΟΧ 

2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά ταχυδρο-
μικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σουφλίου, Βασ. 
Γεωργίου 180, Σουφλί Τ.Κ. 684 00, απευθύνοντάς την υπόψη κας. Αναγνωστοπούλου Αθανασίας (τηλ. επικοι-
νωνίας: 2554-350-110).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος 
μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων

Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι  από  06-05-2022  έως  16-05-2022.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ο Γιωρίκας μαζί με 2 Αμερικανούς εκπαιδεύεται 

για κατάσκοπος. Μετά από 3 μήνες αφού τελείω-

σε η εκπαίδευση τους, έπρεπε να περάσουν από 3 

στάδια βασανιστηρίων, όποιος ήταν πιο έμπιστος 

και δεν μαρτυρούσε τα μυστικά που είχε μάθει θα 

έπαιρνε και το δίπλωμα του. Αρχίζουν λοιπόν πρώτα, 

τον έναν Αμερικανό δεν προλαβαίνει να τελειώσει 

το πρώτο βασανιστήριο τα λέει όλα, επίσης και ο 

δεύτερος τα ίδια, φτάνουν και στον Γιωρίκα, πρώ-

το στάδιο το περνάει, δεύτερο σκληρό καρύδι δεν 

λυγίζει με τίποτα, το τρίτο βασανιστήριο ήταν ξύλο 

κάθε μέρα και εδώ άντεξε το παλικάρι μας, 2 μέρες 

ξύλο, τρεις μέρες, την τέταρτη μέρα η επιτροπή που 

δεν μπορούσε να πιστέψει την τόση αντοχή του, 

πηγαίνουν να δουν στο κελί του τι κάνει, ο Γιωρί-

κας με τις δυο του παλάμες στον τοίχο χτυπάει το 

κεφάλι του και λέει: "θυμήσου τα ρε πανάθεμά σε, 

θυμήσου τα!!!

* * * * * *

- Γιατρέ μου, βλέπω στον ύπνο μου αρουραίους 

να παίζουν μπάλα.

- Πάρε αυτό το φάρμακο για μια εβδομάδα και 

δεν θα τα ξαναδείς.

Μετά από μία βδομάδα.

- Γιατρέ, το φάρμακο δεν έκανε τίποτε. Ακόμα 

βλέπω τα όνειρα.

- Καλά, για πάρε αυτό το φάρμακο και έλα σε 

μία εβδομάδα.

Ξαναπάει την άλλη βδομάδα.

- Ακόμα βλέπω τα όνειρα.

- Καλά, πάρε σήμερα αυτό το φάρμακο, και έλα 

πάλι αύριο να σε δω.

- Α, δεν γίνεται! Σήμερα έχει τελικό!

Οριζόντια
1. Μεσολαβεί αυτός.
2. Επαναστάτης το… σηκώνει.
3. Γράμματα από το… Άργος — Παράνομη 
διαγωγή — Συνεχόμενα στο αλφάβητο.
4. Εφοδιάζει το στρατό μας (αρχικά) — 
Απαραίτητο σε… εξίσωση — Φυτό με τρυ-
φερό βλαστό.
5. Τα αιθέρια χρησιμοποιούνται και στη 
φαρμακευτική — Κι αυτό… θερίζεται.
6. Γιαπωνέζικο ποτό από ρύζι — Όρος του 
ποδοσφαίρου.
7. Συρφετό… θυμίζει — Ψηλό επίσημο 
αντρικό καπέλο.
8. Κρουστά μουσικά όργανα — Πολυνη-
σιακή φυλή της Ν. Ζηλανδίας.
9. Πάντα… αρχαίων — Μακριά από εδώ 
(επίρρ.) — Στρατιωτικοί γιατροί οι από-
φοιτοί της (αρχικά).
10. Βουβή… ικεσία — Παλιό… πνεύμα της 
γλώσσας μας — Μόριο παρακίνησης.
11. Κόσμια απαιτείται στα μοναστήρια.
12. Σημειώνονται και τέτοιες σεισμικές 
δονήσεις.

Κάθετα
1. Είχαν αρχηγό το Δαρείο — Ελληνίδα μυ-

θιστοριογράφος.

2. Είναι οπωσδήποτε… χαρούμενες.

3. Ηχητική… πρωτεύουσα — Το λέμε… πριν 

ευχηθούμε — Γάλλος στρατηγός (1848-

1932).

4. Εδώ… κι αυτό (ιδιωμ.) — Διάσημα… τέρα-

τα — Στη συμπρωτεύουσα γίνεται (αρχικά).

5. Μορφή ψυχοπάθειας — Μάνταλο.

6. Μας γίνεται και… αβίωτος — … ντε Μιλ: 

παλιός σκηνοθέτης.

7. Σύνδεση, μοντάρισμα — Το γογγύλι.

8. Η κινηματογραφική… γυρίζεται — Ο πέ-

μπτος μήνας του έτους.

9. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Δη-

λώνει… χειραψία — Ομηρική ονομασία της 

θάλασσας.

10. Πρώτα στην… Κίνα — Ο "Απόστολος 

των Εθνών" — Τα συναντάμε στην… Ηλεία.

11. Γραφικό χωριό του Πηλίου.

12. Ανατολίτικο… ανάκτορο — Αναρριχη-

τικό φυτό.
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
INTERCITY 05.50, 

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αλεξ/λη - ΘεΣ/ΝΙΚη: 
06:30 ,08:00, 11:00 , 14.00, 
16.30, 18:45,  22:00
ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 

08:00, 11:00 , 13.00, 
15.30, 17:30,  17:00 , 23:59
Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 

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

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

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

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

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

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

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

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

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - AEGEAN 
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:15-12:15-21:45 
ΤΡΙΤΗ: 12:15 - 21:45
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:15 - 12:15 - 21:45
ΠΕΜΠΤΗ: 12:15 - 21:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:15 -12:55 - 21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 12:15 - 21:45
ΚΥΡΙΑΚΗ: 12:55 - 21:45
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 06:35 - 10:35 - 20:10
ΤΡΙΤΗ: 10:35 -20:10
ΤΕΤΑΡΤΗ: 06:35 - 10:35 - 20:10 
ΠΕΜΠΤΗ: 10:35 - 20:10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:35 -11:20 - 20:10

ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:35 - 20:10
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:20 - 20:10

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:50 - 22:05
ΤΡΙΤΗ: 08:50 - 21:35 
ΤΕΤΑΡΤΗ:  08:50 - 22:05
ΠΕΜΠΤΗ:  08:50 - 21:35
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:50 -16:45 - 22:05
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50 - 22:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:50 - 16:45 - 22:05
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 20:30
ΤΡΙΤΗ: 07:15 - 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:15 - 20:30
ΠΕΜΠΤΗ: 07:15 - 12:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:15 -15:10 - 20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:15 - 20:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:15 - 15:10 - 20:30

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

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

ΣΑμΟΘΡaΚη ΠΡΟΣ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα 16:00
Τρίτη 16:00 
Τεταρτη  -
Πέμπτη 07:00 - 17:30 
Παρασκευή 17:30
Σάββατο  - 12:00
Kυριακή  17:30

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Βλάβες(ΔΕΔΔΗΕ): 8004004000
Βλάβες(ΔΕΥΑΑ): 25510-26046
Βλάβες ΟΤΕ:                  13888
Κ.Ε.Π. Αλεξ/πολης: 25513-50010
Κ.Ε.Π. Φερών:     25553-50101
Αστ.Τμ. Αλεξ/λης 25510 66300
Γραφείο Ταυτοτήτων: 2551066262
Τροχ. Αλ/λης  25510 66395
Δημ. Αλεξ/πολης 25510 64100
Δημ.Εν.Φερων     25555-50070
Γραμμή Δημότη:     25510-22222
Τμήμα Καθ/τητας: 25513-50040
Τμήμα Πρασίνου: 25513-50042
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων: 
25513-50068 , 25513-50069
Περ/κή Εν/τα Έβρου 25513-50405 
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ: 25510-26298
ΤΙΕΔΑ:                       25510-28735 
ΔΟΥ Αλεξ/πλης : 25510-89622
Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Νοσ/μείο Αλ/λης 25513-51000
Περ. Εν. Έβρου 25510 36500  
Λιμεναρχείο 25513-56200
Ο.Λ.Αλεξ/λης 25510-26251 
Αεροδρόμιο 25510 89300 
ΕΛΤΑ Αλεξ/λης  25510-41640
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844
ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:    25510-45198 
AEGEAN:              25510-89150  
Αεροδρόμιο:          25510-89300
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
ΔΕΗ 25510-53529
ΟΤΕ 25510-56160
ΔΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Μυρμιλιάγκος Βενιζέλου 46 (όπισθεν Δη-
μαρχείου) ✆2551027077

ΦΕΡΕΣ 
Χατζή Δήμητρα. Τραϊανουπόλεως 3 
✆2555022744

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Μαυρουδής Π. - Μαυρουδής Φ. Βενιζέλου 
85 ✆2553024434

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Χατζηγιάννη Ισιδώρα - Δήμητρα Ευριπίδου 
19  ✆2552024315

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

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

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

Ειρήνη.

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανεξάρτητης 
Διαβίωσης
Ημέρα της Ευρώπης (ΣτΕ)
Παγκόσμια Ημέρα για την Υγιεινή 
των Χεριών

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, για σήμερα Πέμπτη με την 
Σύνοδο Ήλιου – Ουρανού στον Ταύρο 
προσπάθησε να μην λειτουργήσεις άτσα-
λα στα οικονομικά σου! Αξιοποίησε την 
ευρηματικότητα σου για την ανακάλυψη 
νέων πηγών εσόδων και ναι μπορείς να 
κάνεις την μεγάλη έκπληξη! 

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε , για σήμερα Πέμπτη με 
την Σύνοδο Ήλιου – Ουρανού στο ζώδιο 
σου η μέρα σου είναι εκκεντρική, ανα-
τρεπτική και εσύ τώρα θέλεις να κάνεις 
πολλές αλλαγές στην ζωή σου, αλλά και 
στην εικόνα σου!

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε , για σήμερα Πέμπτη 
με την Σύνοδο Ήλιου – Ουρανού στον 
Ταύρο χαρακτηρίζεσαι από έντονο άγ-
χος και νευρικότητα για ζητήματα που 
αφορούν την εργασία!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε , για σήμερα Πέμπτη 
με την Σύνοδο Ήλιου – Ουρανού στον 
Ταύρο νέοι φίλοι μπαίνουν στην ζωή σου 
που έρχονται για να σε βγάλουν από την 
μονοτονία και να σε κάνουν να δεις δι-
αφορετικά την ζωή!

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα , για σήμερα Πέμπτη 
με την Σύνοδο Ήλιου – Ουρανού στον 
Ταύρο τα επαγγελματικά σου βρίσκο-
νται σε φάση ουσιαστικών αλλαγών 
και υπάρχουν αρκετά ρίχτερ ανατρο-
πών! Προσοχή σε συγκρούσεις με άτο-
μα που κατέχουν υψηλότερη θέση από 
εσένα. Σκέψεις ή και δράσεις για ελεύ-
θερο επάγγελμα είναι μέσα στις τάσεις!  

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε , για σήμερα Πέμπτη 
με την Σύνοδο Ήλιου – Ουρανού στον 
Ταύρο θέλεις να ξεφύγεις από τα συνη-
θισμένα και το κάνεις… Αλλάζεις παρα-
στάσεις, εικόνες, φιλοσοφία ή και στά-
ση ζωής! Σχεδιάζεις ένα μακρινό ταξίδι, 
κάνεις μία νέα σημαντική γνωριμία και 
γεμίζεις με αισιοδοξία!!

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ , για σήμερα Πέμπτη με 
την Σύνοδο Ήλιου – Ουρανού στον Ταύ-
ρο αποδιοργανώνεσαι στα οικονομικά 
σου και άθελά σου μπορεί να κάνεις και 
λάθη! Απέφυγε τις αγορές και το ρίσκο!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ , για σήμερα Πέμπτη 
με την Σύνοδο Ήλιου – Ουρανού στον 
Ταύρο οι σχέσεις σου βαδίζουν σε τε-
ντωμένο σκοινί … Κάποια ξαφνική αλ-
λαγή συμπεριφοράς ενός ανθρώπου του 
σταθερού περιβάλλοντος θα σε σοκάρει. 
Νέα γνωριμία μπορεί να μπει εντελώς 
απρόσμενα στην ζωή σου, κάτω από πε-
ρίεργες συνθήκες! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη , για σήμερα Πέμπτη 
με την Σύνοδο Ήλιου – Ουρανού στον 
Ταύρο θα έχεις αρκετό στρες ενώ θα 
υπάρξουν και ξαφνικές υποχρεώσεις 
και εργασίες που θα είναι απαραίτητο 
να ολοκληρώσεις και αυτό θα σε απο-
συντονίσει! 

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε , για σήμερα Πέμπτη 
με την Σύνοδο Ήλιου – Ουρανού στον 
Ταύρο ο έρωτας σε κάνει να χάνεις τον 
μπούσουλα αλλά προσφέρει ανανέω-
ση, χαρά, διασκέδαση και ικανοποίηση!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε , για σήμερα Πέμπτη 
με την Σύνοδο Ήλιου – Ουρανού στον 
Ταύρο προκύπτουν εντελώς ξαφνικά αλ-
λαγές στο σπίτι, στην οικογένεια, στην 
προσωπική κατάσταση! Προσοχή στην 
αντιδραστική και εφηβική συμπεριφο-
ρά προς τους ανθρώπους που αγαπάς!

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ , για σήμερα Πέμπτη με την 
Σύνοδο Ήλιου – Ουρανού στον Ταύρο 
να περιμένεις ξαφνικά χαρούμενα νέα 
που θα σε κάνουν να πετάς από την 
χαρά σου! Εμπιστέψου τις αναλαμπές 
ιδεών που έχεις και τόλμησε σε ένα τα-
ξίδι, σε μία γνωριμία ή σε μία πρόταση 
που θα δεχθείς!

Επέτειοι

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

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

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

1. Οι κόρες των ματιών του Ντέιβιντ 
Μπάουι έχουν διαφορετικό χρώμα, 
λόγω του τραυματισμού του στο 
ένα μάτι σε ένα νεανικό καυγά το 
1961 και στην εγχείρηση που επα-
κολούθησε.

2. Η «Γκρέισλαντ» του Έλβις Πρίσλεϊ 
είναι το δεύτερο σπίτι με τις περισ-
σότερες επισκέψεις μετά το Λευ-
κό Οίκο. 

3. Ο Έλβις Πρίσλεϊ είχε δίδυμο αδερφό 
που πέθανε στη γέννα!

4. Ο όρος Διαβήτης αποδίδεται στο 
Έλληνας γιατρό Αρεταίο τον Καππα-
δόκη, εξαιτίας του ότι το νερό που 
έπινε ο άρρωστος διάβαινε αναλ-
λοίωτο στα ούρα. Ο Αρεταίος έζη-
σε τον 2ο αιώνα μ.Χ. και θεωρείται 
ο τρίτος σπουδαιότερος έλληνας 
γιατρός της αρχαιότητας, μετά τον 
Ιπποκράτη και τον Γαληνό.

5. Ο αριθμός των εν ζωή ανθρώπων 
πάνω στη Γη σήμερα είναι μεγαλύ-
τερος από τον αριθμό όλων των νε-

κρών ανθρώπων στα χρονικά.
6. Η Ρωσία έχει τα περισσότερα κι-

νηματοθέατρα απ' όλο τον κόσμο.
7.  Ο Μέγας Ναπολέων φοβόταν τις 

γάτες. 
8. Ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Καλιγού-

λας διόρισε το άλογό του Συγκλη-

τικό. 
9. Τα σαλιγκάρια μπορούν να κοιμού-

νται για 3 χρόνια χωρίς να τρώνε 
καθόλου. 

10. Ο Άλφρεντ Χίτσκοκ δεν είχε ομφα-
λό, καθώς του αφαιρέθηκε κατά τη 
διάρκεια μίας επέμβασης.

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...
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Τριετής ήταν η προκήρυξη 
της ΕΠΟ για το πρωτάθλημα 
της Γ’ Εθνικής που εγκρίθη-
κε το περασμένο καλοκαίρι 
και βάσει αυτής, για τις δύο 
επόμενες χρονιές (2022-23 
και 2023-24) αναφέρει ότι 
το πρωτάθλημα της Γ Εθνι-
κής, θα διεξαχθεί σε 4 ομί-
λους των 18 ομάδων.

Θα ανέρχεται στη Super 
League 2 ο πρωταθλητής 
του κάθε ομίλου (τέσσερα 
συνολικά σωματεία). Σε πε-
ρίπτωση που κάποια πρωτα-
θλήτρια ομάδα δεν μπορέ-
σει να δηλώσει συμμετοχή 
στην ανώτερη κατηγορία, το 
δικαίωμα αποκτά η δευτε-
ραθλήτρια ομάδα από τον 
αντίστοιχο όμιλο. Εάν και η 
δευτεραθλήτρια ομάδα δε 
δηλώσει συμμετοχή το δι-
καίωμα αποκτά η καλύτερη 
δευτεραθλήτρια ομάδα των 
υπόλοιπων ομίλων.

Για τον υποβιβασμό, την 
αγωνιστική περίοδο 2022-
2023 θα υποβιβαστούν 
από την Γ’ Εθνική στα τοπι-
κά πρωταθλήματα των οι-
κείων ΕΠΣ οι 6 τελευταίες 
ομάδες του κάθε ομίλου, εάν 
και εφόσον ο αριθμός των 
ομάδων κάθε ομίλου θα εί-
ναι 18. Συνολικά θα υποβι-
βαστούν 24 ομάδες.

Τέλος, και για την αγωνι-
στική περίοδο 2023-2024 
προβλέπεται ότι θα υποβι-
βαστούν στα τοπικά πρω-
ταθλήματα των οικείων ΕΠΣ 
οι 6 τελευταίες ομάδες του 
κάθε ομίλου, εάν και εφόσον 
ο αριθμός των ομάδων κάθε 
ομίλου θα είναι 18. Συνολικά 
θα υποβιβαστούν 24 ομάδες.

Από τις τοπικές ΕΠΣ θα 
γίνουν και πάλι αγώνες μπα-
ράζ μέσα από οχτώ ομίλους 
και οι τρεις πρώτες ομάδες 
από κάθε γκρουπ (συνολι-
κά 24) θα ανέλθουν στη Γ’ 
Εθνική. Κάπως έτσι θα κλει-
δώσει ότι η Γ’ Εθνική θα διε-
ξάγεται σε τέσσερις ομίλους 
και θα μοιάζει περισσότερο 
με Εθνική Κατηγορία παρά 
με Περιφερειακό Πρωτάθλη-
μα, όπως συνέβαινε τα τε-
λευταία χρόνια.

Το Κύπελλο Ελλάδας 
της νέα σεζόν: 
Κυπελλούχοι ΕΠΣ, χωρίς 
Γ’ Εθνική - Πότε μπαίνει 
η Super League

Στις 21 Μαΐου ολοκληρώ-

νεται με τον μεγάλο τελικό 
το φετινό Κύπελλο Ελλάδας 
και στην ΕΠΟ έχουν ήδη αρ-
χίσει να σχεδιάζουν τη διορ-
γάνωση της νέας σεζόν.

Μετά από δύο χρόνια 
πανδημίας, που δυσκόλεψε 
πολύ τον θεσμό, αλλά σε 
μια σεζόν με διακοπή λόγω 
του Μουντιάλ στο Κατάρ, η 
Ομοσπονδία έχει άλλες προ-
κλήσεις να αντιμετωπίσει. Το 
Onsports σας αποκαλύπτει 
τα πρώτα σχέδια.

Αρχικά, στο Κύπελλο Ελ-
λάδας τη σεζόν 2022-23 
επιστρέφουν οι Κυπελλού-
χοι των ΕΠΣ. Οι 53 ομάδες 
που κατακτούν φέτος το Κύ-
πελλο ανά Ένωση, θα έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής στον 
ιστορικό θεσμό.

 Αυτές θα είναι οι ομά-
δες που θα ριχτούν πρώτες 
στη μάχη του Κυπέλλου Ελ-
λάδας τη νέα σεζόν και στη 
συνέχεια θα ακολουθήσουν 
αυτές της Super League 2. 
Οι ομάδες Γ’ Εθνικής δεν θα 
συμμετέχουν, σύμφωνα με 
τον αρχικό σχεδιασμό, ίσως 
γιατί κάποιες από αυτές θα 
συμμετέχουν ως Κυπελλού-
χοι των ΕΠΣ.

Οι ομάδες της Super 
League αναμένεται να 
μπουν στη φάση των «32», 
και όχι των «16», όπως έγι-
νε φέτος. Ενδεχομένως να 
υπάρχει πάλι πρόβλεψη για 
τις ομάδες με ευρωπαϊκές 
υποχρεώσεις.

Η προκήρυξη βρίσκεται 
υπό… κατασκευή, με την Επι-
τροπή Κυπέλλου την ΕΠΟ να 
έχει κάνει ήδη τις απαραίτη-
τες συζητήσεις με τη Super 
League.

Όσο για τον τελικό του 
Κυπέλλου το 2023, ίσως 
αποφασιστεί αλλαγή έδρας 
και δεν οριστεί να διεξαχθεί 
στο ΟΑΚΑ.

Από 22.000 εισιτήρια 
ζήτησαν Παναθηναϊκός 
και ΠΑΟΚ για τελικό

Αίτημα για 22.000 εισιτή-
ρια για κάθε ομάδα φέρεται 
πως ζήτησαν Παναθηναϊκός 
και ΠΑΟΚ από την ΕΠΟ ενό-
ψει του τελικού του Κυπέλ-
λου Ελλάδας.

Την Τετάρτη (04/05) έλα-
βε χώρα η πρώτη συνάντη-
ση της ΕΠΟ με τις δύο ομά-
δες ενόψει του τελικού της 
21ης Μαΐου. Νωρίτερα, η 

Ομοσπονδία είχε συναντη-
θεί με τη διοίκηση του Ολυ-
μπιακού Σταδίου, προκειμέ-
νου να συζητήσουν για την 
ομαλή διεξαγωγή της ανα-
μέτρησης μεταξύ των «πρά-
σινων» και του «Δικέφαλου 
του Βορρά».

Το κυρίαρχο θέμα που 
επικράτησε στην επαφή που 
είχε η διοίκηση της ΕΠΟ με 
τους επικεφαλής των δύο 
συλλόγων ήταν ο αριθ-
μός των εισιτηρίων που θα 
μπορέσει να διαθέσει η κά-
θε ΠΑΕ για τις ανάγκες των 
οπαδών τους. Μάλιστα, τό-
σο η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, 
όσο και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ φέρε-
ται πως ζήτησαν από 22.000 
εισιτήρια και άλλα 5 χιλιάδες 
να πάνε στην Ομοσπονδία 
για τις δικές της ανάγκες.

Ωστόσο, οι δύο ΠΑΕ 
«πρόσφεραν» και μία εναλ-
λακτική, σε περίπτωση που 
δεν «περάσει» το αίτημά 
τους. Αυτή έχει να κάνει με 
την εξασφάλιση τουλάχιστον 
17.000 εισιτηρίων, ενώ η τι-
μή τους θα κυμαίνεται από 
τα 10 έως τα 15 ευρώ, ενώ 
τα πιο ακριβά θα τιμώνται 20 
ευρώ, πέντε λιγότερα από 
αυτά που είχε προτείνει η 
Ομοσπονδία.

Πάντως, όλοι φορείς ανα-
μένεται να έχουν μία ακό-
μα συνάντηση την Πέμπτη 
(05/05) αυτή τη φορά στο 
ΟΑΚΑ, όπου το «παρών» 
θα δώσουν οι εκπρόσωποι 
Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΕΠΟ 
αλλά και του Ολυμπιακού 
Σταδίου, προκειμένου να ξε-
καθαριστεί το ζήτημα των 
οπαδών.

Thrakisports.gr

Γ’ Εθνική: Σε τέσσερις ομίλους το νέο 
πρωτάθλημα από επτά που ήταν φέτος! 

ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ή ΠΡΟΚΉΡΥΞΉ 
ΤΉΣ ΕΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩ 
ΟΜΑΔΩΝ, ΤΉΝ ΑΝΟΔΟ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ   

Το Κύπελλο Ελλάδας της νέα σεζόν: 
Κυπελλούχοι ΕΠΣ, χωρίς Γ’ Εθνική - Πότε 
μπαίνει η Super League 


