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Μητσοτάκης στα εγκαίνια της ΜΕΑ: 
«Αναπτυξιακή κοσμογονία στην 

Αλεξανδρούπολη»
Τα  χαρακτηριστικά της Μονάδας Επεξεργασίας απορριμμάτων. 

Ο πρωθυπουργός βρέθηκε στο εργοτάξιο του Περιφερειακού και 
στο νέο Γηροκομείο

▶ 5,7

Η κοινωνία της 
Αλεξανδρούπολης 

αποχαιρέτησε 
την Λαρίσα 
Μουρατίδου

Θλίψη σκόρπισε η 
είδηση του θανάτου 
της αγαπητής ιατρού 

γυναικολόγου   

▶ 4

Τράπεζες: Χωρίς 
ραντεβού, 

πιστοποιητικό ή 
rapid test

 Είσοδος μόνο με 
μάσκα

▶ 8

Δίκη για τη δολοφονία Τοπαλούδη: 
Τα ρίχνουν ο ένας στον άλλο 

οι δύο κατηγορούμενοι

Oι απολογίες τους αποκάλυψαν πολλές αντιφάσεις αλλά και την 
πρόθεσή τους να μην αναλάβουν τις ευθύνες τους

▶ 16

▶ 3

● Ραντεβού σε 20 μήνες 
για την έναρξη λειτουργί-
ας του LNG

●  Πανηγυρική εκδήλω-
ση της Gastrade, παρου-
σία του Πρωθυπουργού, 
ξένων ηγετών και του προ-
έδρου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ

● Μηνύματα για ενεργει-
ακή επάρκεια – Μητσοτά-
κης: «Έργο γεωπολιτικής 
σημασίας.Πολύ γρήγορα 
θα υποκατασταθεί το ρω-
σικό φυσικό αέριο» - Μι-
σέλ: «Παίρνουμε τη μοίρα 
στα χέρια μας»

● Τι δήλωσαν  ο πρόεδρος 
της Σερβίας και οι πρωθυ-
πουργοί Βουλγαρίας και 
Βόρειας Μακεδονίας

● Την αδειοδότηση για 
έναν ακόμη FSRU στη 
Θράκη εξασφάλισε από 
τη ΡΑΕ η Gastrade

Με βασικό τον Εβρίτη Με βασικό τον Εβρίτη 
Σιώπη η Τραμπζονσπόρ Σιώπη η Τραμπζονσπόρ 
Πρωταθλήτρια Τουρκίας  Πρωταθλήτρια Τουρκίας  

Ο Αθλος Ορεστιάδας Ο Αθλος Ορεστιάδας 
με νίκη επιστρέφει στους με νίκη επιστρέφει στους 
μεγάλους του βόλεϊ μεγάλους του βόλεϊ 

▶ 1313
Προετοιμαστείτε για τις 

πανελλαδικές 

Προτεινόμενα θέματα στα Αρχαία 
από το Φροντιστήριο «Εξέλιξη» 

▶ 10

▶ 13 13

«Πύλη ενέργειας 
η Αλεξανδρούπολη» 

▶ 8, 9

▶ 6
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
589
Συνέρχεται στο Τολέδο η Τρίτη Σύ-
νοδος της τοπικής Εκκλησίας, που 
καταδικάζει τον Αρειανισμό, αλλά ει-
σαγάγει στο Σύμβολο της Πίστεως το 
filioque, που θα προκαλέσει αρκετά 
αργότερα το Σχίσμα, ανάμεσα στον 
Ανατολικό και Δυτικό Χριστιανισμό.

1886
Οι αμερικανοί εργαζόμενοι, που δι-
αδηλώνουν για την καθιέρωση του 
οκτάωρου στην Πλατεία Χεϊμάρκετ 
του Σικάγου, συγκρούονται με την 
αστυνομία. Από ρίψη χειροβομβίδας 
από την πλευρά των διαδηλωτών 
σκοτώνονται 8 αστυνομικοί και 60 
τραυματίζονται. Η αστυνομία ανοί-
γει πυρ, σκοτώνοντας ανυπολόγιστο 
αριθμό διαδηλωτών.

1941
Ο Χίτλερ εξυμνεί την ανδρεία των 
Ελλήνων. Σε λόγο του που εκφωνεί 
στο Ράιχσταγκ, αναφέρει: «Η ιστορική 
δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπι-
στώσω ότι απ’ όλους τους αντιπά-
λους, τους οποίους αντιμετωπίσα-
με, ο Ελληνικός Στρατός πολέμησε 
με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία».

1949
Σημειώνεται η πρώτη αεροπορική 
τραγωδία στην ιστορία του αθλητι-
σμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την 
ομάδα της Τορίνο συντρίβεται στο 
λόφο Σουπέργκα κοντά στην ιταλι-
κή πόλη, με αποτέλεσμα να βρουν το 
θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους 
οποίους συγκροτούν την αποστο-
λή της μεγάλης Γκρανάτα με τους 
10 διεθνείς.

1970
Η εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 
τέσσερις φοιτητές και τραυματίζει 11 
στο πανεπιστήμιο του Κεντ, κατά τη 
διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του 
πολέμου στο Βιετνάμ. Οι C.S.N.&Y. 
εμπνέονται από το γεγονός και γρά-
φουν το τραγούδι τους «Ohio».

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1932
Αντώνης Παπαδόπουλος, έλληνας 
κωμικός ηθοποιός, γνωστός για τη 
συμμετοχή του σε ταινίες με τον Θα-
νάση Βέγγο. (Θαν. 9/10/1983)

ΘΑΝΑΤΟΙ
2006
Αλέξης Δαμιανός, έλληνας σκηνοθέ-
της, ηθοποιός και συγγραφέας.  (Γεν. 
21/1/1921)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
Δ. 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.Δ.Δ., OTA: €0,20/χιλιοστό
3. N.Π.I.Δ. (A.E.): €0,26/χιλιοστό
Xειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι 
δεν επιστρέφονται. Eνυπόγραφα κεί-
μενα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τη 
θέση της Eφημερίδας.

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

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα
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Ανατολή - 06:11
Δύση - 20:16

11...18

Χορταριασμένη Via Εgnatia: Σε απαράδεκτη 
κατάσταση βρίσκονται τα τμήματά της 

Η Αλεξανδρούπολη διαθέτει ένα μοναδικό πλε-
ονέκτημα. Στα όρια του Δήμου της βρίσκονται σε 
πολύ καλή κατάσταση είκοσι περίπου τμήματα της 
αρχαίας Εγνατίας , σε προσβάσιμα σημεία, κοντά 
στην εθνική οδό Μέστης – Αλεξανδρούπολης και 
Αλεξανδρούπολης - Φερών. Τα τμήματα αυτά θα 
μπορούσαν να προσδώσουν στην Αλεξανδρούπο-
λη το προσωνύμιο της «πόλης της Εγνατίας» και 
να αποτελέσουν έναν πολύ ελκυστικό αξιοθέατο. 
Η πολιτιστική αυτή διαδρομή είναι αποτέλεσμα της 
υλοποίησης της ιδέας μου που παρουσιάστηκε το 
2013 στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου «Διά-
ζωμα», το οποίο την υιοθέτησε και την παρουσία-
σε στην Περιφέρεια ΑΜΘ, τον Μάρτιο του 2014.  
Η σημερινή κατάσταση είναι απαράδεκτη. Πλήρης 
απαξίωση. Χόρτα ύψους μέχρι ενός μέτρου κρύβουν 
το λιθόστρωτο, τις πλάκες οριοθέτησης, στα άκρα 
και στο μέσον της οδού. Καμία προβολή, κανένας 
φωτισμός, ελάχιστες πινακίδες που τοποθέτησε η 
Αρχαιολογική υπηρεσία

4
MAI
2018
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Μικρογνωμικά

Αναφέρθηκε 
τελικώς ο Δή-
μαρχος Αλεξαν-
δρούπολης στο 
θέμα των αντι-
σταθμ ιστ ι κών 
οφελών και στην 
προστασία του 
περιβάλλοντος. 
Όχι εκτενώς, αλ-
λά αναφέρθηκε: 
«Υποστηρίζουμε 
σθεναρά και την 
αυστηρή τήρηση 
της υφιστάμενης 
περιβαλλοντι-
κής νομοθεσίας, 
προσδοκώντας 
και τα ανάλογα 
αντισταθμιστικά 
οφέλη για τον τόπο μας και τους αν-
θρώπους του». Ελπίζουμε να έχουμε 
καλά νέα για το θέμα αυτό σύντομα, 

γιατί στη χθεσινή εκδήλωση τουλά-
χιστον δεν ακούστηκε τίποτα σχετικό 
από την εταιρεία.

Κ.Η.

Αντισταθμιστικά έστω και τώρα  

«Ο πολιτισμός ενός λαού φαίνεται από τη συμπεριφορά του στα ζώα». Το σκίτσο της ημέ-
ρας από τον @kourafelkythros στο news247, ως απάντηση στους ανεγκέφαλους που κλώ-
τσησαν μία γάτα σε ταβέρνα της Εύβοιας. Ο δράστης συνελήφθη, εκείνοι που τον επευφη-
μούσαν  για το «κατόρθωμά» του, όχι…
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Οι ασφυκτικές πιέσεις που βιώ-
νουν τα ευάλωτα νοικοκυριά και 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από 
τις εκρηκτικές αυξήσεις στις τιμές 
ενέργειας απειλούν την κοινωνι-
κή συνοχή στην Ευρώπη. Τώρα, 
είναι πιο αναγκαίο από ποτέ, να 
συμφωνήσουμε σε μια συλλογι-
κή στρατηγική με στοχευμένα μέ-
τρα για τη στήριξη της κοινωνίας.  

Κ. ΣΚΡΕΚΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Είπαν

Μήνες τώρα σε πολλά σημα-
ντικά θέματα βλέπουμε την κυ-
βέρνηση να είναι απούσα. Δεν 
βγαίνουν να δώσουν λύσεις 
στα προβλήματα του κόσμου. 
Έχουν κρυφτεί. Εκλογές πρέπει 
να γίνουν. Πρέπει η σημερινή 
κυβέρνηση να σταματήσει να 
παγώνει τις ευκαιρίες που έχει 
ο τόπος μας.  

Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΙΝΑΛ

Στη γωνίτσα 

Γ.Σ. & εκλογές στην Οικολογική 
Εταιρεία Εβρου 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικο-
λογικής Εταιρείας Εβρου καλεί τα μέλη 
της σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 4 
Μαίου και ώρα 7μμ στα γραφεία της ΟΕΕ 
στα Εργατικά της Παλαγίας 

Τα θέματα: 
Απολογισμός
Προγραμματισμός δράσεων
Εκλογή νέου διοικητικού Συμβουλίου

Γ.Π.

Νέο λουκέτο;
Ενέργειες από τους βουλευτές του 

Έβρου, για την αποτροπή του «φημολο-
γούμενου κλεισίματος του καταστήματος 

της Τράπεζας Πειραιώς στις Φέρες», ζη-
τά με ανοιχτή επιστολή του ο Σύλλογος 
Εργαζομένων της Τράπεζας, τονίζοντας 
ότι μία τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε 
«ένα ακόμα πλήγμα για τον νομό και την 
τοπική κοινωνία των Φερών…». Ο Σύλ-
λογος στρέφεται κατά της Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης της Τράπεζας, την οποία 
χαρακτηρίζει «ενορχηστρωτή αυτών των 
αποφάσεων αλλά και των αντεργατικών 
πρακτικών που εφαρμόζονται…».

Γ.Π.

Το γεύμα των ηγετών
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-

κης παρέθεσε στην Αλεξανδρούπολη γεύ-
μα προς τιμήν του Προέδρου του Ευρω-

Σε μία γωνία της αποθήκης που εί-
χε διαμορφωθεί ειδικά για τη χθεσινή 
εκδήλωση της Gastrade έπρεπε να βο-
λευτούν οι δημοσιογράφοι και οι τεχνι-
κοί που κάλυψαν το γεγονός. Προσπά-
θησαν τουλάχιστον να το καλύψουν. 
Ο χώρος, “press area” δεν 
θύμιζε σε τίποτα χώρο που 
μπορούσε να κάνει ένας δη-
μοσιογράφος αξιοπρεπώς 
τη δουλειά του. Δεν υπήρ-
χε ούτε ένα τραπέζι, ούτε 
μία καρέκλα, επιπλέον, δεν 
υπήρχαν ούτε αρκετά κιτ με-
τάφρασης, με αποτέλεσμα 
να είναι, για τους περισσότε-
ρους, αν όχι για όλους τους 
δημοσιογράφους, αδύνατη 
η καταγραφή των όσων εί-
παν στις γλώσσες τους οι 
πρωθυπουργοί Βουλγαρί-
ας, Βόρειας Μακεδονίας  
και ο πρόεδρος της Σερβί-
ας. Επειδή έχουμε καλύψει 
πάρα πολλές εκδηλώσεις, με 
υψηλούς προσκεκλημένους, 
ξέρουμε ότι υπάρχουν πολ-

λά περιθώρια βελτίωσης και επίδειξης 
περισσότερου σεβασμού προς τους αν-
θρώπους των ΜΜΕ, που στο κάτω-κά-
τω προσκλήθηκαν για να καλύψουν την 
εκδήλωση…

Κ.Η.

παϊκού Συμβουλίου Charles 
Michel, του Πρωθυπουργού 
της Βουλγαρίας Kiril Petkov, 
του Προέδρου της Σερβίας 
Aleksandar Vučić και του 
Πρωθυπουργού της Βό-
ρειας Μακεδονίας, Dimitar 
Kovachevski, οι οποίοι νωρί-
τερα παραβρέθηκαν στην εκ-
δήλωση για την έναρξη υλο-
ποίησης της πλωτής μονάδας 
αποθήκευσης και αεριοποίη-
σης LNG.
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Θλίψη στην κοινωνία της Αλεξαν-
δρούπολης σκόρπισε η είδηση του θα-
νάτου της ιατρού γυναικολόγου Λαρί-
σας Μουρατίδου. Το Δ.Σ του Ιατρικού 
Συλλόγου Έβρου εκφράζει την μεγάλη 
οδύνη του για την απώλεια.

Η Λαρίσα Μουρατίδου ήταν μέλος 
του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου. Ειδικεύ-
θηκε στην Μαιευτική Γυναικολογία στο 
ΠΓΝΑ όπου προσέφερε και τις υπηρε-
σίες της. Μετέπειτα στην πόλη μας ερ-
γάστηκε στον ιδιωτικό τομέα για πάρα 
πολλά χρόνια με επιτυχία έως πρόσφα-
τα και με σεβασμό στο επάγγελμα και 
τις γυναίκες.

Η εκλιπούσα αποτελούσε παράδειγμα 
επιστήμονα, ανθρώπου με ήθος, ευγέ-
νεια και σεμνότητα για όλους εμάς τους 
υγειονομικούς, αλλά και την ευρύτερη 

κοινωνία της Αλεξανδρούπολης.
Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια 

και την αμέριστη αγάπη και συμπαρά-
στασή μας στην οικογένειά της.

Ως ελάχιστο δείγμα τιμής για την επι-
στημονική και κοινωνική προσφορά της,

το Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου 
ομόφωνα αποφάσισε :

• Να εκφράσει την βαθιά του θλίψη, 
τα ειλικρινή του συλλυπητήρια και την 
αμέριστη αγάπη και συμπαράσταση στο 
σύζυγό της ιατρό ακτινολόγο Νίκο Παυ-
λίδη, στα μέλη της οικογένειάς της και 
τους λοιπούς συγγενείς της.

• Να κατατεθεί στη μνήμη της εκλι-
πούσας στεφάνι.

• Το παρόν ψήφισμα να αναρτηθεί 
στο διαδίκτυο και να δημοσιευθεί στον 
τοπικό τύπο.

Η κοινωνία της 
Αλεξανδρούπολης 
αποχαιρέτησε 
την Λαρίσα 
Μουρατίδου

ΘΛΊΨΗ ΣΚΌΡΠΊΣΕ Η ΕΊΔΗΣΗ ΤΌΥ ΘΑΝΑΤΌΥ ΤΗΣ 
ΑΓΑΠΗΤΗΣ ΊΑΤΡΌΥ ΓΥΝΑΊΚΌΛΌΓΌΥ 
                               
Το Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου εκφράζει την μεγάλη 
οδύνη του για την απώλεια Στα πλαίσια αντιμετώπισης 

της πανδημίας Covid-19, θα 
πραγματοποιηθούν από Κλι-
μάκιο του ΕΟΔΥ οι παρακά-
τω δωρεάν δειγματοληψίες 
(rapid test) ανίχνευσης του 
κορωνοϊού: 
Τετάρτη 4/5/2022,9:30-
14:30,στο Ιατρείο Τυχερού
Πέμπτη 5/5/2022,9:30-
14:30 στο Κέντρο Υγείας 
Σουφλίου
Πέμπτη 5/5/2022,9:30-
12:00 στο Μεγάλο Δέρειο
Πέμπτη 5/5/2022,12:30 
-14:30 στο μικρό Δέρειο

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΤΥΧΕΡΟ

Μέχρι τις 22 Μαΐου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις 
σύνδεσης με το φυσικό αέριο για όσους κατοίκους 
της Ορεστιάδας διαμένουν ή έχουν τα καταστήματά 
και τις επιχειρήσεις τους τους επί των οδών Κων-
σταντινουπόλεως και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ο 
δήμος έδωσε στη δημοσιότητα και το πρόγραμμα 
εργασιών εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου 
στις οδούς που έχουν περιληφθεί στην πρώτη φά-
ση του έργου, μέχρι τον Σεπτέμβριο (2022), ενώ 
διευκρινίζει στους δημότες που διαμένουν εκτός 
των οδών του πρώτου πενταμήνου εργασιών, ότι 
θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για 
σύνδεση,

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι 
εργασίες κατασκευής των νέων 
δεξαμενών πόσιμου νερού στο 
Τυχερό, σήμερα ήταν η ημέρα 

όπου τοποθετήθηκε μπετόν στα 
καλούπια τα οποία προετοίμα-
σαν τα συνεργεία το προηγού-
μενο διάστημα.

Υπογράφηκε από τον Δήμο Διδυμοτείχου η 
ανάθεση εκπόνησης μελέτης με αντικείμε-
νο ‘’Ενέργειες και Διαδικασίες μελετητικής 
ωρίμανσης του έργου της πράξης ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙ-
ΧΟΥ’’ ( OPEN MALL) , τελικής συμβατικής 
αμοιβής 34.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α) και 
απρόβλεπτων 5.100,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α).

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

"Ταξιδεύοντας με την τέχνη και τον λόγο" το 
Σάββατο 7 Μαΐου, ώρα 11.00-13.00, στο 
εργαστήρι "Αφύπνιση στη γαλλική γλώσσα 
και πολιτισμό", παίζουμε στα γαλλικά με τα 
Ζωάκια της φάρμας.  Με κάρτες, τραγούδι, 
επιδαπέδια και επιτραπέζια παιχνίδια, κα-
τασκευές, τα παιδιά γνωρίζουν τα διάφορα 
ζωάκια στη γαλλική γλώσσα.
Οργανωση και εμψύχωση εργαστηρίου: 
φοιτήτριες ΤΕΕΠΗ -ΔΠΘ. 
Παιδιά 5-8 ετών, σας περιμένουμε!!!

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΟΥΦΛΙ – ΔΕΡΕΙΟ

Υπογράφηκε από τον υπουργό Προστασί-
ας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο και τον 
υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευ-
θέριο Οικονόμου, η απόφαση για την πρό-
σληψη 250 συνοριακών φυλάκων, που θα 
στελεχώσουν υπηρεσίες στον Έβρο.
Μετά τη δημοσίευση της απόφασης, ανα-
μένεται την ερχόμενη εβδομάδα η έκδοση 
της σχετικής προκήρυξης από το αρχηγείο 
της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ η όλη δι-
αδικασία πρόσληψης και εκπαίδευσης θα 

έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του επόμε-
νου έτους.

Υπογράφηκε η απόφαση 
για να προσληφθούν 250 
συνοριοφύλακες στον Έβρο
Θα στελεχώσουν 
υπηρεσίες του νομού 
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Για μία «αναπτυξιακή κοσμο-

γονία στην Αλεξανδρούπολη» 
έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινι-
άζοντας το πρωί της Τρίτης 3 
Μαϊου τη Μονάδα Επεξεργασί-
ας Απορριμμάτων της περιοχής, η 
οποία θα επεξεργάζεται τα υπο-
λειπόμενα σύμμεικτα απορρίμμα-
τα όλων των δήμων Σουφλίου 
και Αλεξανδρούπολης, καθώς και 
όλων των Δήμων της Ροδόπης, 
εξυπηρετώντας συνολικά έναν 
πληθυσμό 200.000 κατοίκων.

Όπως υπογράμμισε ο Πρω-
θυπουργός, τα έργα για τα οποία 
δεσμεύτηκε η κυβέρνησή του, 
όταν ανέλαβε την εξουσία το 
καλοκαίρι του 2019, γίνονται 
πράξη. 

«Το έργο αυτό είναι μία από-
δειξη πως η Ελλάδα, η Θράκη, 
ο Έβρος, η Αλεξανδρούπολη 
αλλάζουν», σημείωσε ο κ. Μη-
τσοτάκης, κάνοντας λόγο για 
μία «αναπτυξιακή κοσμογονία» 
που συντελείται στην Αλεξαν-
δρούπολη, η οποία, όπως είπε, 
πραγματοποιεί δυναμική είσοδο 
στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρ-
τη και με τη μονάδα του LNG, την 
έναρξης κατασκευής της οποίας 
σηματοδότησε η εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες 
αργότερα στο λιμάνι. 

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε 
πως «έχουμε ακόμη πολλά σχέ-
δια για τον Έβρο και τη Θράκη, 
προκειμένου να μπορέσει η περι-

οχή, με τα τόσα συγκριτικά πλε-
ονεκτήματα να μπει με μία άλλη 
δυναμική στον δρόμο της νέας 
ανάπτυξης, όπως την οραματι-
ζόμαστε».

Ευχήθηκε η νέα ΜΕΑ να είναι 
καλορίζικη, επισήμανε ωστόσο 
πως «όσες οργανωμένες μονά-
δες κι εάν έχουμε, δεν μπορούν 
να υποκαταστήσουν την ατομι-
κή ευθύνη του κάθε πολίτη να 
περιορίσει τον όγκο των απορ-
ριμμάτων και να ανακυκλώνει 
στην πηγή». 

Συνεχάρη όσους εργάστηκαν 
σε διαδημοτικό επίπεδο για να 
φέρουν εις πέρας την πολύ ση-
μαντική επένδυση, εντός χρονο-
διαγράμματος και εν μέσω κο-
ρωνοϊού. Τόνισε πως το 2019, 
λειτουργούσαν μόλις 3 ΜΕΑ στη 
χώρα και ήταν υπό σχεδιασμό 
άλλες 5, με την χρηματοδότη-
σή τους να είναι, τότε, αβέβαιη. 
Σήμερα, όπως ανέφερε, 11 είναι 
υπό κατασκευή, άλλες 7 συμβα-
σιοποιούνται στο επόμενο τρίμη-
νο και άλλες 12 είναι στη φάση 
της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
Αναφέρθηκε στο σχέδιο της κυ-
βέρνησης για τη διαχείριση των 
απορριμμάτων στα ευρωπαϊκά 
πρότυπα, ενώ οι περιφέρειες 
προχωρούν τον σχεδιασμό και 
τις μελέτες και για την οργανω-
μένη αξιοποίηση του δευτερο-
γενούς καυσίμου από τις ΜΕΑ. 
Όπως είπε, οι στόχοι της Ευρώ-
πης είναι εξαιρετικά φιλόδοξοι: 
«Σήμερα κάνουμε ένα βήμα, αλ-
λά πρέπει να κάνουμε άλματα, 

προκειμένου να πιάσουμε τον 
στόχο ως το 2030 να θάβουμε 
μόνο το 10% των αστικών μας 
αποβλήτων».

Ζαμπούκης: «Μία 
σπουδαία ημέρα»

«Η 3η Μαΐου 2022 καταγρά-
φεται στην ιστορία του τόπου 
μας και χαρακτηρίζεται  κατά γε-
νική ομολογία, ως σπουδαία ημέ-
ρα καθώς εγκαινιάζονται μεγά-
λα έργα υποδομών  εντός της 
επικράτειας του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης:

-Την κατασκευή της Μονά-
δας Επεξεργασίας Απορριμμά-
των Αλεξανδρούπολης 

-Την κατασκευή του Χώρου 
Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμά-
των και 

-Την αποκατάσταση του χώ-
ρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 
Απορριμμάτων» σημείωσε από 
την πλευρά του ο Δήμαρχος 
Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζα-
μπούκης.

«Πρόκειται για ένα ολοκλη-
ρωμένο  έργο μεγάλης περιβαλ-
λοντικής σημασίας, το μεγαλύ-
τερο τεχνικό  που υλοποιήθηκε 
στα χωρικά όρια του Δήμου 
μας, το οποίο  εκπονήθηκε από 
την Τεχνική Υπηρεσία του Δή-
μου μας, η οποία μάλιστα είχε 
και την ευθύνη επίβλεψής του.  
Έργο για το οποίο ως Δήμαρχος 
Αλεξανδρούπολης και ως μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. , είχαμε ως άμεση 
προτεραιότητα να παρέχουμε κά-
θε βοήθεια και συνδρομή στην 
υλοποίησή του. 

Η σημερινή ημέρα αποτελεί 
ένα σπουδαίο βήμα για την ολο-
κληρωμένη και ορθολογική δι-
αχείριση των αποβλήτων τόσο 
για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, 
όσο και για τους όμορους δή-
μους που θα εξυπηρετεί. 

Πλέον δε χωρά καμία δικαι-
ολογία στον τρόπο που αντιμε-
τωπίζουμε τα απορρίμματα. Η 
ολοκλήρωση του εν λόγω έρ-
γου αποτελεί μια βασική παρά-
μετρο για τη μετάβαση σε μια 
πράσινη και βιώσιμη οικονομία, 
η οποία αποτελεί προτεραιότητά 
μας, αναβαθμίζοντας παράλληλα 
την ποιότητα ζωής χιλιάδων συ-
μπολιτών και συμβάλλοντας στην 
οικονομική ελάφρυνση των δη-
μοτών και στη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας. 

Με τις έξυπνες, καινοτόμες 
και βιώσιμες τεχνολογικές λύσεις 
για την αξιοποίηση των αποβλή-
των και με τη χρήση εξοπλισμού 
τελευταίας τεχνολογίας, οδηγού-
μαστε στην επίτευξη των στόχων 
μας για τη μετάβαση σε μία κυ-
κλική οικονομία. 

Μια προσέγγιση  που πρέπει 
να γίνει τρόπος ζωής, που πρέπει 
να βασίζεται στο γεγονός ότι τα 
απορρίμματα είναι φυσικοί πόροι 
που εάν ανακτηθούν και ανακυ-
κλωθούν μπορούν να αποτελέ-
σουν την πρώτη ύλη για την πα-
ραγωγή νέων προϊόντων.

Παράλληλα με την έναρξη 
λειτουργίας του έργου, ξεκινά-
με μία τεράστια προσπάθεια πε-
ριβαλλοντικής ευαισθητοποίη-
σης, αγωγής και εκπαίδευσης με 
τους  μαθητές όλων των βαθ-
μίδων, σε συνεργασία με τις δι-
ευθύνσεις Α’θμιας και Β’θμιας 
εκπαίδευσης καθώς και με τη συ-
νέργεια του Δημοκρίτειου πανε-
πιστήμιου Θράκης  ώστε από δω 
και στο εξής να μην είναι ,πλέον 
,παθητικοί δέκτες θεωρητικών 
γνώσεων και πληροφοριών, αλ-
λά να αποκτήσουν κριτική στάση, 
τεχνογνωσία για να υιοθετήσουν 
αξίες και να αναπτύξουν συναι-
σθήματα ευαισθητοποίησης προς 
το περιβάλλον. 

Να μετατραπούν σε μελλο-
ντικούς «συνειδητούς δημότες 
και πολίτες» και να κάνουν, …να 
κάνουΜΕ πιο σωστά μαζί με τα 
παιδιά και τους νέους , τη νέα 
περιβαλλοντική κουλτούρα της 
βιώσιμης ανάπτυξης κτήμα μας, 
ώστε να έρθουμε ακόμη πιο κο-
ντά για να επιτευχθούν οι στόχοι 
της  ατζέντας  του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών.

Πιστεύω.. είμαι βέβαιος ότι ο 
Δήμος μας και η περιοχή μας δι-
αθέτουν τεράστιες δυνατότητες 
ανάπτυξης, χάρη στη γεωπολι-
τική θέση της Αλεξανδρούπο-
λης, καθώς και στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού που 
διαθέτει.

Πέραν των αναμενόμενων 
ιδιωτικών επενδύσεων, βαρύνου-
σας σημασίας και καθοριστική 
είναι  η συμβολή των Δημοσίων 
Επενδύσεων που βρίσκονται σε 
τροχιά υλοποίησης στην περιοχή 

μας, όπως η κατασκευή της Ανα-
τολικής Περιφερειακής Οδού, ο 
εκσυγχρονισμός με ηλεκτροκίνη-
ση της σιδηροδρομικής σύνδε-
σης Αλεξανδρούπολης-Ορμενί-
ου, καθώς και η αξιοποίηση του 
λιμανιού.

Είμαστε ρεαλιστικά αισιόδο-
ξοι για την  προοπτική που δια-
φαίνεται, τόσο για τον τόπο μας, 
όσο και για την πατρίδα μας γε-
νικότερα. 

Η αισιοδοξία μας αυτή ενι-
σχύεται :

από την  πρόσφατη ψήφιση 
του Αναπτυξιακού Νόμου - Ελ-
λάδα Ισχυρή Ανάπτυξη, το Εθνικό 
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας Ελλάδα 2.0 καθώς και 
το  Ε.Σ.Π.Α. της νέας προγραμ-
ματικής περιόδου 2021-2027. 
Ευθύνη και υποχρέωση δική μας 
είναι να τα αξιοποιήσουμε. 

 Φίλες και φίλοι, η ιστορία 
ενός τόπου έχει παρελθόν πα-
ρόν και μέλλον.  Το 1997 ο  αεί-
μνηστος δήμαρχος Αλεξανδρού-
πολης Ηλίας Ευαγγελίδης είχε 
πει: «Έχουμε την Ιστορία και τη 
Γεωγραφία με το μέρος μας. Ας 
πάρουμε μαζί μας και την Πολιτι-
κή…» 25 χρόνια,  σχεδόν μια γε-
νιά μετά διαπιστώνω ότι έχουμε 
μαζί μας και την πολιτική».

Επίσης, για τη σημασία του 
έργου, τις δυσκολίες και τις ανα-
τροπές που παρουσιάστηκαν 
στην πορεία της κατασκευής του 
και τον περιφερειακό σχεδιασμό 
για την ορθολογική διαχείριση 
των απορριμμάτων μίλησαν ο 
Περιφερειάρχης ΑΜΘ Χρήστος 
Μέτιος, καθώς και ο πρόεδρος 
της ΔΙΑΑΜΑΘ και Δήμαρχος 
Ξάνθης Μανώλης Τσέπελης.

Μητσοτάκης στα εγκαίνια της ΜΕΑ: 
«Αναπτυξιακή κοσμογονία στην 
Αλεξανδρούπολη»

ΓΊΑ ΕΝΑ ΕΡΓΌ ΠΌΥ ΑΠΌΤΕΛΕΊ 
ΑΠΌΔΕΊΞΗ ΌΤΊ Η ΕΛΛΑΔΑ, Η ΘΡΑΚΗ, 
Ό ΕΒΡΌΣ ΑΛΛΑΖΕΊ ΕΚΑΝΕ ΛΌΓΌ 
ΠΡΩΘΥΠΌΥΡΓΌΣ, ΣΗΜΕΊΩΝΌΝΤΑΣ 
ΩΣΤΌΣΌ ΌΤΊ ΕΊΝΑΊ ΠΌΛΛΑ ΌΣΑ 
ΠΡΕΠΕΊ ΝΑ ΓΊΝΌΥΝ ΑΚΌΜΗ      
                               
Τα  χαρακτηριστικά της Μονάδας 
Επεξεργασίας απορριμμάτων με την 
οποία δημιουργούνται 40 θέσεις 
εργασίας 

Η ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης θα επεξεργάζεται τα υπολει-
πόμενα σύμμεικτα απορρίμματα όλων των δήμων της πε-
ριφερειακής ενότητας Ροδόπης και των δήμων Σουφλίου 
και Αλεξανδρούπολης του Έβρου, εξυπηρετώντας πληθυ-
σμό 200.000 κατοίκων.

Η μονάδα θα παράγει ενέργεια και ωφέλιμα δευτερο-
γενή υλικά, ενώ περιλαμβάνει μηχανική διαλογή για τον 
διαχωρισμό ανακυκλώσιμων υλικών, βιολογική επεξερ-
γασία με αναερόβια χώνευση και παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από το παραγόμενο βιοαέριο σε μονάδα ισχύος 
600 ΚW, καθώς επίσης αερόβια κομποστοποίηση για πα-
ραγωγή εδαφοβελτιωτικού υλικού.

Η συνολική ποσότητα αποβλήτων που θα οδηγείται 
ετησίως σ’ αυτήν είναι 44.826 τόνοι, εκ των οποίων ένα 
μέρος θα είναι προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα (υπολείμμα-
τα τροφών και πράσινα κήπων) από τους «καφέ» κάδους 
των νοικοκυριών (5.971 τόνοι).

Info
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Μετά και την «απελευθέ-
ρωση» και των τελευταίων μέ-
τρων κατά της πανδημίας του 
κορονοϊό ήρθε και η «ελεύθερη 
επίσκεψη» στις τράπεζες χωρίς 
ραντεβού και χωρίς πιστοποιη-
τικό εμβολιασμού ή rapid test.

Πλέον για να εξυπηρετηθεί-
τε σε κάποια τράπεζα δεν χρει-
άζεται να κλείσετε ραντεβού. 
Υπενθυμίζεται ότι από τις αρ-
χές τις πανδημίες οι τράπεζες 

λειτουργούσαν αλλά μόνο με 
ραντεβού.

Επιπλέον δεν ισχύει πλέον 
ούτε το πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού ή rapid test για να 
εισέλθετε σε κάποια τράπεζα. 
Στην ουσία η λειτουργία των 
τραπεζών επιστρέφει σε μια 
προ κορονοϊού εποχή με το 
μόνο υποχρεωτικό μέτρο να 
είναι η χρήση μάσκας και οι 
αποστάσεις.

Η απόφαση για τις 
τράπεζες:

Συναλλαγές στα τραπεζικά 
καταστήματα μετά τη δημοσί-
ευση της ΚΥΑ αριθμός Αριθμ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.23983 (ΦΕΚ Β’ 
2137/30.4.2022) ως προς τη 
διαχείριση της πανδημίας

Μετά τον επαναπροσδιο-
ρισμό των έκτακτων μέτρων 
προστασίας της δημόσιας υγεί-
ας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορονοϊού, και 
για όσους συναλλασσόμενους 
επιθυμούν να πραγματοποιή-
σουν συναλλαγή σε τραπεζικό 
κατάστημα με φυσική παρου-
σία, οι περιορισμοί πρόσβασης 
παύουν να ισχύουν.

Για όσους επιλέξουν την 
πραγματοποίηση συναλλαγών 
με φυσική παρουσία τονίζε-
ται ότι εξακολουθεί να ισχύ-
ει η υποχρέωση χρησιμοποί-
ησης προστατευτικής μάσκας 
και συνιστάται η τήρηση των 

αποστάσεων ασφαλείας.
Σε κάθε περίπτωση, υπεν-

θυμίζεται ότι οι συναλλασσό-

μενοι έχουν πάντα τη δυνα-
τότητα άμεσης και ασφαλούς 
εξυπηρέτησής τους, με την 

ηλεκτρονική τραπεζική και τη 
χρήση των καρτών τους.

Τράπεζες: Χωρίς ραντεβού, πιστοποιητικό 
ή rapid test, είσοδος μόνο με μάσκα

ΜΕΤΑ ΚΑΊ ΤΗΝ «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ» 
ΚΑΊ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΊΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ ΤΌΥ 
ΚΌΡΌΝΌΪΌ 
                               
H λειτουργία των τραπεζών επιστρέφει 
σε μια προ κορονοϊού εποχή με ένα μόνο 
υποχρεωτικό μέτρο

       
        Πάτρα   19  /   4  / 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκηρυσσει

την πλήρωση κενών θέσεων καθηγητών των Τμημάτων: 1) Βιολογίας, 
2) Γεωλογίας, 3) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, 4) Πολι-
τικών Μηχανικών και 5) Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Τομέας Βιολογίας Ζώων
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 

με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Ανθρώπου και Ζώων με 
έμφαση στη Νευροβιολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 844/11-4-2022 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 11-4-2022)
ΑΔΑ: Ψ33Ξ469Β7Θ-Ψ2Θ     
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 27083
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Γεωφυσικής
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με 

θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Υδατικών Πόρων με έμφαση 
στα Υπόγεια Ύδατα».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 844/11-4-2022 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 11-4-2022)
ΑΔΑ: 6ΙΜΖ469Β7Θ-ΜΓΣ    
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 27084
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ και ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης

Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 
με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Βελτιστοποίηση ενεργειακών και βι-
ομηχανικών συστημάτων με χρήση του μαθηματικού προγραμματισμού».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 915/15-4-2022 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 16-4-2022)
ΑΔΑ: ΨΩΒΟ469Β7Θ-ΕΓΗ    
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 27085
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής και Υδραυλικής Μηχανικής
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με 

θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Υδραυλική μηχανική με έμφαση στην αλλη-
λεπίδραση παράκτιων και εσωτερικών υδάτων με υδραυλικές κατασκευές».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 844/11-4-2022 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 11-4-2022)
ΑΔΑ: ΩΜΧΩ469Β7Θ-ΥΚΦ    
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 27086
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Χειρουργικός Τομέας
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με 

θητεία, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμε-
νο «Ορθοπαιδική και Τραυματολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 844/11-4-2022 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 11-4-2022)
ΑΔΑ: ΨΙ0Ζ469Β7Θ-86Χ     
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 27088
Παθολογικός Τομέας Ι 
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με 

θητεία, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμε-
νο «Γενική Παθολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 844/11-4-2022 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας 11-4-2022)
ΑΔΑ: 6201469Β7Θ-ΦΡΜ     
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 27089
Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις 

είναι στις      20   /    6   / 2022
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση 

δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλο-
νται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.
minedu.gov.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέ-
πτονται τις ιστοσελίδες των Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 
και e-mail που αναγράφονται:

Βιολογίας  e-mail: grambio@upatras.gr                      
Ιστότοπος:  www.biology.upatras.gr
τηλ.: 2610- 969205
Γεωλογίας: e-mail: nanlampr@upatras.gr
geolsecret@upatras.gr 
Ιστότοπος:  www.geology.upatras.gr
τηλ.: 2610- 997921/ 997922
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών 
e-mail: secretar@mech.upatras.gr                        

Ιστότοπος:  www.mead.upatras.gr
τηλ.: 2610- 969401
Πολιτικών Μηχανικών   e-mail: civil@upatras.gr                                                                                         
  Ιστότοπος: www.civil.upatras.gr                                                                       
 τηλ.: 2610- 2610 996500/ 996501/ 996502/ 996503
Ιατρικής:  e-mail: secretary@med.upatras.gr
Ιστότοπος:  www.med.upatras.gr
τηλ.: 2610- 969100-6

Ο Πρύτανης 
 ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

Ο Πρόεδρος του Περιφε-
ρειακού Τμήματος ΕΕΣ Αλε-
ξανδρούπολης, σύμφωνα με 
το Καταστατικό του ΕΕΣ και 
με την απόφαση τον Κεντρι-
κού Διοικητικού Συμβουλίου, 
ληφθείσα

κατά τη συνεδρίαση αυτού 
της 14 Απριλίου 2022, για δι-
εξαγωγή στις 29/05/2022 
Περιφερειακών Συνελεύσεων 
ταυτόχρονα σε όλα τα Περι-
φερειακά Τμήματα του ΕΕΣ, 
για την εκλογή των Περιφερει-
ακών Συμβουλίων τους, συγ-

χρόνως και με την διεξαγωγή 
της Γενικής Συνέλευσης του 
ΕΕΣ για την εκλογή Κεντρικού 
Διοικητικού Συμβουλίου, Εξε-
λεγκτικής Επιτροπής και Επι-
τροπής Δεοντολογίας, καλεί 
τα Τακτικά Μέλη του Περιφε-
ρειακού Τμήματος ΕΕΣ Αλεξαν-
δρούπολης σε Περιφερειακή 
Συνέλευση που Θα συγκληθεί 
την 29η Μαΐου 2022 ημέρα 
Κυριακή, με ώρα έναρξης διε-
ξαγωγής της την 10 π.μ., στην 
Αλεξανδρούπολη, στο ισόγειο 
φουαγιέ του Πολυκοινωνικού 
Κέντρου του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης, Καρτάλη 1, με τηλ. 
6945156827 με Θέματα Ημε-
ρήσιας Διάταξης:

– Ορισμός Εφορευτικής 
Επιτροπής για τη διενέργεια 
αρχαιρεσιών ανάδειξης 9 Με-
λών και 2 Αναπληρωματικών 

Μελών για το Περιφερειακό 
Συμβούλιο του Περιφερειακού

Τμήματος ΕΕΣ Αλεξανδρού-
πολης

-Εκλογή 9 Μελών και 2 
Αναπληρωματικών Μελών για 

το Περιφερειακό Συμβούλιο 
του Περιφερειακού Τμήματος 
ΕΕΣ Αλεξανδρούπολης (άρθρο 
26 του Καταστατικού ΕΕΣ).

Η ψηφοφορία Θα διεξαχθεί 
ταυτόχρονα στην Κεντρική Δι-

οίκηση και σε όλα τα Περιφε-
ρειακά Τμήματα από την ώρα 
επίτευξης απαρτίας σύμφωνα 
με το Καταστατικό, μέχρι τις 
18:00.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 
τα οικονομικά τακτοποιημένα 
Μέλη του Σωματείου.

Η καταβολή της συνδρομής 
τον έτους 2022 και μόνον μπο-
ρεί να γίνει και κατά την ημέ-
ρα της Γενικής Συνέλευσης και 
πριν την έναρξη της Ψηφοφο-
ρίας.

Οι εισφορές προηγούμενων 
ετών Θα πρέπει να έχουν εξο-
φληθεί μέχρι την Πέμπτη 12 
Μαΐου 2022

Σε περίπτωση μη απαρτίας, 
στην ως άνω Περιφερειακή Συ-
νέλευση, Θα συγκληθεί Α Επα-
ναληπτική Σύνοδος αυτής, στις 
5 Ιουνίου 2022, στον ίδιο τόπο 

και την Ιδια ώρα.
Αλεξανδρούπολη 28 Απρι-

λίου 2022
Ο πρόεδρος του Περιφερει-

ακού Τμήματος Αλεξανδρού-
πολης

 Γιώργος Κουκουράβας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιθυμού-

ντες να υποβάλουν υποψη-
φιότητα για το Περιφερειακό 
Συμβούλιο του Περιφερειακού 
Τμήματος ΕΕΣ Αλεξανδρούπο-
λης  παρακαλούνται να κατα-
θέσουν (ώρες: από 09.00  έως 
2.00μμ) αίτηση υποψηφιότη-
τας μετά συνημμένων δικαι-
ολογητικών αυτοπροσώπως 
στην έδρα του Περιφερειακού 
Τμήματος ΕΕΣ Αλεξανδρούπο-
λης, Δ/νση Ειρήνης 41 μέχρι 
9 Μαίου 2022 ημέρα Δευτέ-
ρα και ώρα 12.00 μεσημβρινή

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης και εκλογών ΠΤ ΕΕΣ Αλεξανδρούπολης
Εκλογή νέου ΔΣ 
και αντιπροσώπων 
στις οργανώσεις του 
Ερυθρού Σταυρού
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Το εργοτάξιο της ανατο-
λικής περιφερειακής οδού 
Αλεξανδρούπολης και των 

συνδέσεων με την Εγνατία 
Οδό και το λιμάνι επισκέφτη-
κε ο πρωθυπουργός, Κυριά-

κος Μητσοτάκης, ο οποίος 
χαρακτήρισε το έργο πολύ 
σημαντικό για την Αλεξαν-
δρούπολη και για τη Βόρεια 
Ελλάδα, που θα φέρει σημα-
ντική ανάπτυξη στην περιοχή, 
η οποία καθίσταται γεωστρα-
τηγικός κόμβος.

Ο πρωθυπουργός τόνισε 
ότι το έργο θα είναι έτοιμο 
εντός του χρονοδιαγράμμα-
τος που προβλέπει την ολο-
κλήρωσή του στα τέλη του 
2023.

Για την πορεία του έργου 
ενημέρωσε τον πρωθυπουρ-
γό ο υφυπουργός Υποδομών, 
Γιώργος Καραγιάννης, ο οποί-
ος διαβεβαίωσε, σύμφωνα με 

το ΑΠΕ,  ότι και τα 3,5 χιλιό-
μετρα θα είναι έτοιμα στο τέ-
λος του 2023 και στην πλήρη 
ανάπτυξή του θα απασχολεί 
200 άτομα.

«Ανάπτυξη με κοινωνική 
φροντίδα και συνοχή 
είναι οι δύο πόλοι μίας 
αδιαπραγμάτευτης 
προτεραιότητάς μας»

«Ανάπτυξη με κοινωνική 
φροντίδα και κοινωνική συ-
νοχή είναι οι δύο πόλοι μίας 
αδιαπραγμάτευτης προτεραι-
ότητας της πολιτικής μας και 
σε αυτήν την προσπάθεια Εκ-
κλησία και Πολιτεία βαδίζουν 
μαζί και από κοινού», τόνισε 

ο πρωθυπουργός, Κυριάκος 
Μητσοτάκης, κατά την ομι-
λία του στα εγκαίνια του νέ-
ου Γηροκομείου της Μητρό-
πολης Αλεξανδρούπολης, τα 
οποία έγιναν παρουσία του 
αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, 
της υφυπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
Δόμνας Μιχαηλίδου και του 
μητροπολίτη Άνθιμου.

Όπως ανέφερε ο πρωθυ-
πουργός, η κυβέρνηση έχει 
κάνει πολλά βήματα προς αυ-
τή την κατεύθυνση και έχει να 
κάνει ακόμα πολλά.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείω-
σε ότι η φροντίδα των ηλικι-
ωμένων, των πιο ευάλωτων 

συμπολιτών μας, γίνεται πρά-
ξη με τη λειτουργία του νέου 
Γηροκομείου, προσθέτοντας 
πως πώς ο όρος «γηροκο-
μείο» παραπέμπει σε στερε-
ότυπα του παρελθόντος και 
είναι καλύτερα να ονομάζεται 
δομή φροντίδας ηλικιωμένων.

Για τη συγκεκριμένη δομή, 
ο πρωθυπουργός είπε ότι εί-
ναι εντυπωσιακή σε ποιότη-
τα και σε ανθρωπιά. Ανέφερε, 
μάλιστα, και ένα περιστατικό 
που του περιέγραψαν, όταν 
επισκέπτες από γειτονική χώ-
ρα πήγαν στο Γηροκομείο και 
ζήτησαν να κλείσουν δωμά-
τιο νομίζοντας ότι είναι ξε-
νοδοχείο.

Αλεξανδρούπολη: Ο Κ. Μητσοτάκης 
στο εργοτάξιο του Περιφερειακού 
και στο νέο Γηροκομείο

«ΠΌΛΥ ΣΗΜΑΝΤΊΚΌ ΕΡΓΌ ΌΊ 
ΣΥΝΔΕΣΕΊΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΊΑ 
ΌΔΌ ΚΑΊ ΤΌ ΛΊΜΑΝΊ» ΔΗΛΩΣΕ Ό 
ΠΡΩΘΥΠΌΥΡΓΌΣ  
                               
Εγκαίνια στο νέο Γηροκομείο Ανάπτυξη 
με κοινωνική φροντίδα και συνοχή είναι 
οι δύο πόλοι μίας αδιαπραγμάτευτης 
προτεραιότητάς μας

Το εργοτάξιο της ανατολικής περιφερειακής οδού 
Αλεξανδρούπολης και των συνδέσεων με την Εγνατία 
Οδό και το λιμάνι επισκέφτηκε ο πρωθυπουργός

Την εξασφάλιση της αδει-
οδότησης από τη ΡΑΕ για την 
υλοποίηση ενός δεύτερου 
FSRU στη Θράκη, ανακοίνω-
σε, από το βήμα της χθεσινής 
εκδήλωση για την έναρξη υλο-
ποίησης της πρώτης πλωτής 
μονάδας αποθήκευσης και επα-
ναεριοποίησης φυσικού αερίου 
(FSRU) στην Αλεξανδρούπολη, 
ο αντιπρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της Gastrade AE 
του Ομίλου Κοπελούζου Κω-
στής Σιφναίος.

Υπογραμμίζοντας τη σημα-
σία του έργου του FSRU όχι 
μόνο για τη χώρα μας αλλά 
και για την ευρύτερη περιο-
χή της Νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης, ο αντιπρόεδρος και 

διευθύνων σύμβουλος της 
Gastrade AE τόνισε: «Η Αλε-
ξανδρούπολη είναι η είσοδος 
αλλά η η Βουλγαρία είναι ο 
συνδετικός κρίκος της εφοδι-
αστικής αλυσίδας, που το έργο 
έρχεται να τροφοδοτήσει στον 
δρόμο προς τη Σερβία, τη Ρου-
μανία και πλέον με τον δεύτε-
ρο FSRU, που ανακοινώνουμε 
εδώ ότι αδειοδοτήθηκε πλέον 
την προηγούμενη Πέμπτη από 
τη ΡΑΕ, προς τη Μολδαβία και 
την Ουκρανία».

«Η Αλεξανδρούπολη», ση-
μείωσε ο κ. Σιφναίος, «είναι 
ένας τόπος ανοιχτός που διψά-
ει για πρόοδο και επενδύσεις 
και με τα έργα μας - αυτό που 
σήμερα εγκαινιάζουμε αλλά και 

το επόμενο - συμβάλλουμε στη 
δημιουργία ενός πραγματικού 
περιφερειακού ενεργειακού 
κόμβου στην περιοχή που θα 
ενισχύσει την οικονομία, την 

ασφάλεια και τη συνεργασία».
Ο κ. Σιφναίος, αφού ευχαρί-

στησε όλη την ομάδα της εται-
ρείας για την εξαιρετική δου-
λειά που οδήγησε στην έναρξη 

υλοποίησης του πρώτου FSRU 
στην Αλεξανδρούπολη, εξήρε 
τη συμβολή των φορέων και 
των κατοίκων της πόλης. «Δεν 
νομίζω να υπήρχε άλλο μέρος 

στην Ελλάδα που θα πίστευε 
στο έργο», όπως η οικοδέσποι-
να Αλεξανδρούπολη και η Θρά-
κη, είπε και ευχαρίστησε τον 
δήμαρχο, όλους τους προκα-
τόχους του και όλους τους φο-
ρείς: το λιμεναρχείο, το λιμάνι, 
το επιμελητήριο, τον Τύπο και 
πάνω απ' όλα τους πολίτες της 
Αλεξανδρούπολης.

«Σ' αυτό τον στόχο», πρό-
σθεσε, «έχει λόγο και η Περιφέ-
ρεια αφού τα δικά της όρια δι-
ατρέχουν και άλλες σημαντικές 
ενεργειακές υποδομές όπως ο 
TAP αλλά και ο IGB, του αδελ-
φού έργου του FSRU».

Στο πλαίσιο αυτό, ευχα-
ρίστησε την Περιφέρεια (τον 
Περιφερειάρχη και τον Αντι-
περιφερειάρχη), αλλά κι έναν 
«πραγματικό φιλέλληνα», όπως 
χαρακτήρισε τον απερχόμενο 
πρέσβη των Ηνωμένων Πο-
λιτειών στην Ελλάδα Τζέφρι 
Πάιατ.
Σοφία Παπαδοπούλου
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την αδειοδότηση για έναν ακόμη FSRU 
στη Θράκη εξασφάλισε από τη ΡΑΕ η Gastrade
Ανακοίνωσε  από την Αλεξανδρούπολη, ο 
αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
της Gastrade AE του Ομίλου Κοπελούζου 
Κωστής Σιφναίος
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Ραντεβού σε 20 μήνες, όταν 

θα είναι έτοιμος να ξεκινήσει τη 
λειτουργία  του ο πλωτός σταθ-
μός LNG της Αλεξανδρούπολης 
έδωσαν τα στελέχη και μέτοχοι 
της Gastrade, με τους εκπρο-
σώπους της ελληνικής κυβέρ-
νησης, των ξένων κρατών και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χθες 
το μεσημέρι στην Αλεξανδρού-
πολη. 

Στην εκδήλωση της 
Gastrade, που πραγματοποι-
ήθηκε σε ειδικά διαμορφω-
μένη αποθήκη του λιμένα, δί-
πλα ακριβώς από το τελωνείο, 
παρέστησαν  ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης, o 
Υπουργός Ενέργειας Κωστας 
Σκρέκας, ο Υπουργός Ανάπτυ-
ξης Αδωνης Γεωργιάδης, ο 
πρωθυπουργός της Βουλγαρίας 
Κίριλ Πέτκοφ, ο πρόεδρος της 
Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, 
ο πρωθυπουργός της Βόρειας 
Μακεδονίας, Ντίμιταρ Κοβα-
τσέφσκι καθώς και ο πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
Σάρλ Μισέλ, ο «ιθύνων νους» 
του έργου Δημήτρης Κοπελού-
ζος, στελέχη της Gastrade και 
μέτοχοι του έργου.

Την εκδήλωση άνοιξε ο CEO 
της Gastrade Κωνσταντίνος 
Σιφναίος, ο οποίος αναφέρθη-

κε στο όραμα του Δημήτρη Κο-
πελούζου που ήταν αυτό που 
έδωσε σάρκα και οστά στο έρ-
γο, το οποίο, όπως είπε, ξεκίνη-
σε από το 2009 και αντιμετώπι-
σε, πέρα από δυσπιστία, πολλές 
γραφειοκρατικές και χρονοβό-
ρες διαδικασίες. Ευχαρίστησε 
όσους βοήθησαν να ξεπερα-
στούν οι δυσκολίες, ανα-
γνωρίζοντας ότι ο σταθμός 
της Αλεξανδρούπολης θα 
είναι ένα έργο που θα συμ-
βάλει αποφασιστικά στην 
περιφερειακή ενεργειακή 
ασφάλεια και την ευημερία 
της ΝΑ Ευρώπης, καθώς και 
στην άρση της απομόνω-
σης, αποτελώντας μία δια-
φοροποιημένη πηγή φυσι-
κού αερίου,  που η ευρύτερη 
περιοχή έχει περισσότερη 
ανάγκη από ποτέ. Ευχαρίστησε, 
μεταξύ άλλων, τη Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας, που δημιούρ-
γησε ένα σύγχρονο πλαίσιο για 
το έργο, τα Υπουργεία Ανάπτυ-
ξης και Ενέργειας που στήριξαν 
και εξασφάλισαν πρόσβαση σε 
χρηματοδοτικά εργαλεία, τον 
πρέσβη των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιαρ, 
που ήταν επίσης παρών, αλλά 
και την κυβέρνηση συνολικά και 
τον Πρωθυπουργό ιδιαιτέρως 
για την «ακλόνητη στήριξή τους 
στο έργο». Ο κ. Σιφναίος χαρα-

κτήρισε ως ακρογωνιαίους λί-
θους της προσπάθειας τους με-
τόχους της Gastrade,  οι οποίοι 
έστειλαν το δικό τους μήνυμα 
μέσω video, ενώ, όπως αποκά-
λυψε ο δεύτερος σταθμός LNG 
που προωθείται για την Αλε-

ξανδρούπολη αδειοδοτήθηκε 
πριν λίγες ημέρες. Μιλώντας 
για την περιοχή μας, ο κ. Σιφ-
ναίος είπε πως δεν νομίζει πως 
κάποια άλλη περιοχή θα αγκά-
λιαζε και θα πίστευε σε αυτό 
το έργο τόσο πολύ όσο η Αλε-
ξανδρούπολη. «Είναι ένας τό-
πος που διψά για πρόοδο και 
επενδύσεις… Ένας κόμβος που 
θα ενισχύσει την ασφάλεια, τη 
συνεργασία, την ειρήνη», δίνο-
ντας ραντεβού σε λιγότερο από 
20 μήνες για την έναρξη λει-

τουργίας της μονάδας.
Στη συνέχεια, τοποθετή-

θηκε ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ 
Χρήστος Μέτιος,  ο οποίος ση-
μείωσε ότι με το έργο αυτό η 
Αλεξανδρούπολη και η ΑΜΘ 
προσφέρουν στους βόρειους 

γείτονές μας μία αξιόπιστη λύ-
ση και έναν νέο δρόμο μετα-
φοράς του φυσικού αερίου, 
δηλώνοντας την πρόθεση της 
τοπικής κοινωνίας να είναι δί-
πλα στην ελληνική κυβέρνη-
ση σε κάθε προσπάθεια για την 
αναπτυξιακή άνοδο της περι-
οχής.

 Από την πλευρά του, ο Δή-
μαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάν-
νης Ζαμπούκης, μεταξύ άλλων, 
υπογράμμισε τα εξής:

«Εδώ λοιπόν στα «Δαρδα-

νέλλια της ξηράς», τολμούμε να 
δούμε το μέλλον και  την πραγ-
ματική γεωστρατηγική θέση της 
Αλεξανδρούπολης όπου ενώ-
νονται δυο άξονες: η ερχόμενη 
από το ρωμαϊκό παρελθόν  Via 
Egnatia που ένωνε τη Ρώμη με 

την Κωνσταντινούπολη και 
αποτελούσε τον έναν άξονα 
από τη Δύση προς την Ανα-
τολή. Ο δεύτερος  άξονας 
ήταν από Βορρά προς Νό-
το και ένωνε τα λιμάνια του 
Μπουργκάς και της Αλεξαν-
δρούπολης,  προσδίδοντας  
έναν διεθνή ρόλο μεγάλης 
σημασίας…  

Μια επένδυση που μετα-
τρέπει την Αλεξανδρούπολη 
σε διεθνή κόμβο ενέργειας 

και ασφάλειας για την Ελλάδα, 
τα Βαλκάνια και όλη την Ευρώ-
πη. Ως δημοτική παράταξη, αλ-
λά και σήμερα ως Δημοτική Αρ-
χή, πιστοί στις αρχές, τις ιδέες  
μας και τις διακηρύξεις μας που 
ταυτίζονται με την ανάπτυξη, τις 
πρωτοπόρες ενέργειες και την 
εξέλιξη, πιστέψαμε στην επέν-
δυση αυτή και την στηρίζουμε 
με κάθε τρόπο, όπως, υποστη-
ρίζουμε σθεναρά και την αυ-
στηρή τήρηση της υφιστάμενης 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 

προσδοκώντας και τα ανάλο-
γα αντισταθμιστικά οφέλη για 
τον τόπο μας και τους ανθρώ-
πους του.

Με την παρούσα επένδυση, 
η Αλεξανδρούπολη γίνεται ση-
μείο αναφοράς στον παγκόσμιο 
ενεργειακό χάρτη και σημαντική 
πύλη ενέργειας για την Ευρώπη 
συμβάλλοντας στην ενεργεια-
κή αυτάρκεια και αυτονομία. Η 
χώρα μας εισέρχεται πλέον δυ-
ναμικά στην παγκόσμια αγορά 
ενέργειας, ως αποτέλεσμα του 
στρατηγικού σχεδιασμού της 
Κυβέρνησης»

Μητσοτάκης: 
«Πολύ γρήγορα θα 
υποκατασταθεί το ρωσικό 
φυσικό αέριο»

Από το βήμα της εκδήλω-
σης, ο Πρωθυπουργός τόνισε 
ότι το έργο θα αποτελέσει μια 
νέα ενεργειακή πύλη για την 
Ελλάδα, για τα Βαλκάνια, για τη 
νοτιοανατολική Ευρώπη, «αλλά 
και ένας φάρος που εκπέμπει 
ένα διπλό σήμα».

Ειδικότερα ανέφερε ότι με 
αυτό το σημαντικό έργο και τα 
υπόλοιπα που δρομολογούνται, 
πολύ γρήγορα θα υποκαταστα-
θεί το φυσικό αέριο από ρω-

LNG Αλεξανδρούπολης: Ραντεβού σε 20 
μήνες για την έναρξη λειτουργίας του

ΠΑΝΗΓΥΡΊΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ 
GASTRADE, ΠΑΡΌΥΣΊΑ ΤΌΥ 
ΠΡΩΘΥΠΌΥΡΓΌΥ, ΞΕΝΩΝ 
ΗΓΕΤΩΝ ΚΑΊ ΤΌΥ ΠΡΌΕΔΡΌΥ 
ΤΌΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌΥ 
ΣΥΜΒΌΥΛΊΌΥ ΣΑΡΛ ΜΊΣΕΛ     

Μηνύματα για ενεργειακή επάρκεια 
– Μητσοτάκης: «Πολύ γρήγορα θα 
υποκατασταθεί το ρωσικό φυσικό αέριο» - 
Τι δήλωσαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, ο πρόεδρος της Σερβίας και 
οι πρωθυπουργοί Βουλγαρίας και Βόρειας 
Μακεδονίας

Xαιρετισμό απηύθυναν ο 
πρωθυπουργός της Βουλγαρίας 
Κίριλ Πέτκοφ, ο πρόεδρος της 

Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς και 
ο πρωθυπουργός της Βόρειας 

Μακεδονίας, Ντίμιταρ Κοβατσέφσκι

Παρουσία ηγετών χωρών με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε σε ειδικά 
διαμορφωμένη αποθήκη του λιμένα, η παρουσίαση του έργου του LNG

Ο Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Σαρλ Μισέλ Ο Πρόεδρος της Σερβίας 

Aleksandar Vučić

Ο Πρωθυπουργός της 
Βόρειας Μακεδονίας 
Dimitar Kovachevski
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σικές πηγές και από την άλλη 
εκπέμπεται το μήνυμα ότι όλες 
μαζί οι χώρες, είναι έτοιμες να 
αναλάβουμε έναν κομβικό νέο 
ρόλο στο νέο ενεργειακό χάρτη 
της Ευρώπης.

«Οι πρόσφατοι εκβιασμοί 
της Μόσχας, καθιστούν αυτή τη 
συνεργασία όχι απλά αναγκαία 
αλλά κατεπείγουσα», τόνισε ο 
κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε 
ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί σε 
αυτή την προσπάθεια, έχει ήδη 
φροντίσει για τη δική της, εθνι-
κή ενεργειακή επάρκεια και και 
είναι πρόθυμη να συνδράμει 
γειτονικά κράτη όπως η Βουλ-
γαρία.

Απευθυνόμενος στους ηγέ-
τες της Βουλγαρίας, της Σερ-
βίας, της Βόρειας Μακεδονί-
ας αλλά και στον πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ. 
Μητσοτάκης ανέφερε: «Η πα-
ρουσία σας σήμερα εδώ ση-
ματοδοτεί τη σύμπνοια των 
Βαλκανίων αλλά και την Ευ-
ρωπαϊκή τους σύμπλευση γιατί 
πια η Χερσόνησος μας μπορεί 
να έχει τη δική της θέση στη 
στρατηγική τής ενεργειακής με-
τάβασης ολόκληρης της ηπεί-
ρου μας, ώστε να αντιμετωπί-
σουμε ενωμένοι τη συγκυρία, 
χτίζοντας γόνιμες συνεργασίες, 
μακριά από αδιέξοδους αντα-
γωνισμούς. Και ένα πρώτο πο-
λύ σημαντικό βήμα σε αυτή την 
κατεύθυνση είναι το Ανεξάρτη-
το Σύστημα Φυσικού Αερίου 
Αλεξανδρούπολης».

«Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν, 

δείχνει την απόλυτη ετοιμότητά 
μας να απαντήσουμε στις προ-
κλήσεις του παρόντος, διασφα-
λίζοντας νέες οδούς εφοδια-
σμού που παρακάμπτουν τρίτες 
χώρες απρόθυμες να συνεργα-
στούν. Δείχνουν όμως και την 
αξία της διακρατικής μας συ-
μπόρευσης και της προσήλω-
σής μας για ακόμα ταχύτερη 
διείσδυση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας», τόνισε ο 
πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρ-
θηκε ακόμη στην πανελλαδική 
διάσταση του έργου, καθώς σε 
συνδυασμό με τις άλλες κινή-
σεις της χώρας μας, οι δυνατό-
τητες αεριοποίησης LNG στην 
Ελλάδα μπορούν να τριπλασι-
αστούν ως το τέλος του 2023.

Τόνισε ακόμη την ξεχωρι-
στή γεωπολιτική σημασία της 
Αλεξανδρούπολης, του Έβρου, 
της Θράκης, λέγοντας ότι «δι-
αμορφώνουν μια ενεργειακή 
πύλη σε μια ευαίσθητη ελλη-
νική γωνιά σπουδαία τόσο για 
τα βαλκάνια, σπουδαία τόσο για 
την Ευρώπη».

Σημειώνεται ότι χαιρετισμό 
απηύθυναν ο πρωθυπουργός 
της Βουλγαρίας Κίριλ Πέτκοφ, 
ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλε-
ξάνταρ Βούτσιτς και ο πρωθυ-
πουργός της Βόρειας Μακεδο-
νίας, Ντίμιταρ Κοβατσέφσκι.

Σαρλ Μισέλ:  Παίρνουμε 
τη μοίρα στα χέρια μας 
από κοινού

«Είναι η ώρα της αλήθειας 

είναι να δείξουμε τι μπορού-
με να πετύχουμε από κοινού», 
τόνισε ο Σαρλ Μισέλ απευθυ-
νόμενος στον πρωθυπουργό, 
Κυριάκο Μητσοτάκη. «Αγαπητέ 
Κυριάκο, πιστεύω ακράδαντα 
ότι βλέπουμε μια νέα αυγή για 
την ευρωπαϊκή ενεργειακή ανε-
ξαρτησία. Βλέπουμε ξεκάθαρες 
αποδείξεις αυτού του νέου μέλ-
λοντος εδώ σήμερα στην Αλε-
ξανδρούπολη με το νέο τέρμι-
ναλ LNG. Είναι ένα θετικό βήμα 
στο κοινό πολιτικό μας σχέδιο», 
δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου προσθέτο-
ντας ότι «Πρόκειται για γεωπο-
λιτικής σημασίας πρωτοβουλία 
που παρέχει φυσικό αέριο στην 
Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στη 
Βόρεια Μακεδονία και θα συμ-
βάλλει στους κοινούς στόχους».

Κιρίλ Πετκόφ: Πρόκειται 
για ιστορική μέρα για 
την Ελλάδα και τη 
Βουλγαρία

«Η ημέρα συνδέεται με την 
επιδίωξη για ανεξαρτησία στον 
τομέα της ενέργειας», τόνισε 
στον χαιρετισμό του ο Πρωθυ-
πουργός της Βουλγαρίας Kiril 
Petkov. «Η Ελλάδα σε αυτή την 
πολύ κρίσιμη στιγμή μπορεί να 
βοηθήσει και την Βουλγαρία. 
Όταν συνδεθούν όλα τα στρα-
τηγικά έργα υποδομής στην πε-
ριοχή, συνδέσεις που αφορούν 
το αέριο, την ενέργεια, τους 
αγωγούς, τους δρόμους και 
τους σιδηρόδρομους και με δε-
δομένο ότι τα Βαλκάνια έχουν 

65 εκατομμύρια κατοίκους, μα-
ζί μπορούμε να πετύχουμε πο-
λύ περισσότερα. Μπορούμε να 
αποτελέσουμε μηχανή για την 
ευρωπαϊκή ανάπτυξη συνολι-
κά», πρόσθεσε ο Πρωθυπουρ-
γός της Βουλγαρίας.

Αλεξάντρ Βούσιτς: 
Είμαστε πραγματικά 
ευγνώμονες 

«Κάποιοι, νομίζω από την 
εταιρεία Gastrade, ανέφεραν 
ότι πολύ λίγοι είχαν πίστη σε 
αυτό το έργο. Εγώ ήμουν ένας 
από αυτούς τους σκεπτικιστές 
που πάντα έλεγαν “δεν θα γί-
νει”, ή “δεν θα γίνει σε αυτό το 
χρονικό σημείο, θα χρειαστούν 
ακόμη 10 χρόνια”, το είχα συ-
ζητήσει και με τους αμερικα-
νούς φίλους μας. Τώρα που 
βλέπουμε πως είναι έτοιμο να 
αρχίσει μπορώ να πω ότι είμα-
στε πραγματικά ευγνώμονες και 
θα είμαστε έτοιμοι να λάβουμε 

σχετικά μεγάλες ποσότητες αε-
ρίου», σημείωσε από την πλευ-
ρά του ο Πρόεδρος της Σερβίας 
Aleksandar Vučić.

Ντιμίταρ Κοβατσέφσκι: 
Ιστορικό γεγονός

«Είναι ιστορικό γεγονός αυ-
τό που συμβαίνει σήμερα στην 
Αλεξανδρούπολη. Πρόκειται για 
μακροπρόθεσμη ενεργειακή κά-
λυψη σε μία κρίσιμη περίοδο. Η 
διαφοροποίηση των ενεργεια-
κών πόρων είναι πολύ σημαντι-
κή και ο νότιος διάδρομος συμ-
βάλλει στην απεξάρτηση από το 
ρωσικό αέριο. Με αυτό τον τρό-
πο θα μπορούμε να έχουμε πε-
ρισσότερες πηγές, από τις ΗΠΑ, 
από την Εγγύς Ανατολή, αυ-
τό θα σημαίνει ασφάλεια στην 
προμήθεια ενέργειας», ανέφερε 
μεταξύ άλλων στην τοποθέτη-
σή του ο Πρωθυπουργός της 
Βόρειας Μακεδονίας Dimitar 
Kovachevski.
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Ο πλωτός σταθμός προσωρινής αποθή-
κευσης και αεριοποίησης LNG θα αγκυρο-
βολήσει 17,6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του 
λιμένα της Αλεξανδρούπολης, σε απόστα-
ση 10 χιλιομέτρων από την ακτή της Μά-
κρης, δηλαδή εντός των ελληνικών χωρι-
κών υδάτων.

Η μονάδα θα περιλαμβάνει δεξαμενές 
χωρητικότητας περίπου 153.500 κυβικών 
μέτρων LNG και υπολογίζεται ότι θα έχει 
τη δυνατότητα να εφοδιάζει το Εθνικό Σύ-
στημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με πε-
ρίπου 5,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα 
καυσίμου ανά έτος.

Η μονάδα προγραμματίζεται να τεθεί σε 
λειτουργία στα τέλη του 2023.

Ο υπεράκτιος σταθμός της Αλεξανδρού-
πολης θα συνδέεται με το Εθνικό Σύστη-
μα Μεταφοράς μέσω υποθαλάσσιου και 
επίγειου αγωγού μήκους 28 χιλιομέτρων.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 
363,7 εκατομμύρια ευρώ, στα οποία περι-
λαμβάνεται χρηματοδότηση ύψους 166,7 
εκατομμυρίων ευρώ από τους πόρους του 
ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο πλωτός σταθμός θα αποτελέσει μία 
νέα ενεργειακή πύλη η οποία αναβαθμίζει 
τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας στην 
περιοχή και θα συμβάλλει ουσιαστικά στη 
διαφοροποίηση ενεργειακών πηγών και 
οδεύσεων προς όφελος της χώρας μας και 
της ευρύτερης Βαλκανικής.

Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη του FSRU 
ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης συνιστά έρ-
γο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, 
τα Βαλκάνια και την νοτιοανατολική Ευ-

ρώπη, ειδικά δεδομένης της προσπάθειας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απεξαρτηθεί 
ενεργειακά από τη Ρωσία.

Σε συνδυασμό με το υπόλοιπο πλέγμα 
στρατηγικών υποδομών που έχουν κατα-
σκευαστεί ή κατασκευάζονται στη βόρεια 
Ελλάδα, όπως ο αγωγός TAP, ο αγωγός IGB 
και ο διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας – 
Βόρειας Μακεδονίας, με τη μονάδα FSRU 
στην Αλεξανδρούπολη, η Ελλάδα καθί-
σταται περιφερειακός ενεργειακός κόμβος 
που συμβάλλει σημαντικά στην ενεργειακή 
ασφάλεια της ΕΕ.

Παράλληλα, θα αυξηθεί η δυνατότητα 
αποθήκευσης LNG στην Ελλάδα, προσθέ-
τοντας ένα ακόμα στρατηγικό σημείο πέ-
ραν της μονάδας της Ρεβυθούσας, η οποία 
σήμερα έχει χωρητικότητα 225.000 κυβι-
κά μέτρα υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η μονάδα της Αλεξανδρούπολης είναι 
το πρώτο βήμα στον στρατηγικό σχεδιασμό 
της Ελλάδας για διεύρυνση των δυνατοτή-
των υποδοχής και αποθήκευσης LNG, με 
σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό. Σχεδιά-
ζεται η ανάπτυξη δεύτερου σταθμού ανοι-
χτά της Αλεξανδρούπολης και πλωτής μο-
νάδας ανοιχτά της Κορίνθου, υποδομές που 
θα έχουν τις δυνατότητες να καλύψουν 
πλήρως τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς 
και να συμβάλουν σημαντικά στο ενεργει-
ακό μείγμα πολλών βαλκανικών χωρών.

Σε πλήρη ανάπτυξη, αυτές οι υποδο-
μές θα προσδώσουν στην Ελλάδα δυνα-
μικότητα αεριοποίησης που θα ανέρχεται 
στα 58,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα αερί-
ου ανά ημέρα.

Η ταυτότητα του έργου

Από την εκδήλωση της Gastrade, για το έργο του LNG Από το βήμα της εκδήλωσης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι το 
έργο θα αποτελέσει μια νέα ενεργειακή πύλη για την Ελλάδα, 
για τα Βαλκάνια, για τη νοτιοανατολική Ευρώπη

Ο Πρωθυπουργός της 
Βουλγαρίας Kiril Petkov

Ο Δήμαρχος 
Αλεξανδρούπολης 
Γ. Ζαμπούκης
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Α1.α 
1. Λάθος  “Διὰ γὰρ  ...  τοῦ παντὸς γενέσεως.”
2. Σωστό  “διὰ τὸ εἰδέναι..τινὸς ἔνεκεν.”
3. Σωστό “σχεδόν γὰρ πάντων  ...  ἤρξατο ζη-

τεῖσθαι. 
β.1 αὐτήν, αναφέρεται στη λέξη φρόνησις 
αὐτὴν, αναφέρεται στη λέξη φρόνησις

Β.1
Ασφαλώς ο Αριστοτέλης δεν περιορίζεται σε μία 

μελέτη αποκλειστικά λογική· έχει υπόψη του και την 
αντίστοιχη ιστορική πορεία, το τι όντως συνέβη στην 
(ελληνική) πραγματικότητα. Γνωρίζει, ασφαλώς, ο 
φιλόσοφος από τα Στάγειρα τους προκατόχους του· 
βλέπει ξεκάθαρα ότι οι πρώτοι φιλόσοφοι ήταν φυσι-
ολόγοι, φυσικοί φιλόσοφοι. Γι’ αυτό και δομεί το κε-
φάλαιο Α2, το σχετικό με τις απαρχές της φιλοσοφί-
ας: α) με τη χρήση χρονικών προσδιορισμών (καὶ νῦν 
καὶ τὸ πρῶτον, ἐξ ἀρχῆς, εἶτα), β) με διπλή χρήση του 
ρήματος ἄρχομαι (ἤρξαντο, ἤρξατο). γ) με μία ρητή 
αναφορά στο συμβεβηκός, δηλαδή στο ιστορικό συμ-
βάν , δ) με ευρεία χρήση ιστορικών χρόνων. Η ιστο-
ρικότητα, λοιπόν, της φιλοσοφίας, στη διαχρονία και 
τη συγχρονία της, διαπερνά τη σκέψη του. Εξάλλου, 
η συνέχεια του Α θα το κάνει προφανές: ο Αριστοτέ-
λης θα προβεί -πρώτος αυτός ιστορικός της φιλοσο-
φίας!- σε μια μεθοδική όσο και κριτική ανάλυση της 
συνεισφοράς όλων των Ελλήνων φιλοσόφων· από 
τον αρχηγέτη αυτής της πορείας, τον Θαλή, μέχρι και 
τον δάσκαλό του, τον Πλάτωνα (με τον οποίο και θα 
διαλεχθεί επίμονα στο σύνολο του Α). 

Β.2 Οι μαθητές για την απάντηση τους  θα πρέπει 
να συνθέσουν τα σχόλια που υπάρχουν στο σχολικό 
βιβλίο “Φάκελος υλικού” σελ. 15. 

Β.3 1-γ, 2-β, 3-β, 4-γ, 5-γ. 
Β.4 α 
Πρόχειρα-διαχείριση, συμβεβηκός-βατήρας, προϊ-

όντες-εισιτήριο, σύγκειται-κοίτη, εἰδέναι-είδηση, πα-
θημάτων-απαθής. 

Β.4.β Έδωσε πρόχειρες και ατεκμηρίωτες απαντή-
σεις γι’αυτό ο βαθμός που του έβαλε ο καθηγητής 
δεν ήταν ικανοποιητικός.

Aς ελπίσουμε ότι το τελευταίο του  πάθημα θα 
τον συμμορφώσει. 

Β.5 
Το κοινό σημείο βρίσκεται στη σχέση που εντο-

πίζουν αμφότεροι ανάμεσα στο φιλόμυθο και στο 
φιλόσοφο.  Αριστοτέλης: (διὸ καὶ ὁ φιλό¬μυθος 
φιλόσοφός πώς ἐστιν· ὁ γὰρ μῦθος σύγκειται ἐκ 
θαυμασίων)· Ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε αυτόν 
που αγαπά τον μύθο και σε αυτόν που αγαπά την 
ολοκληρωμένη γνώση, τη σοφία είναι  τα θαυμάσια, 
τα αξιοθαύμαστα, αξιοπερίεργα, δυσερμήνευτα· με 
αυτά ασχολείται τόσο ο μύθος όσο και η φιλοσο-
φία. Σύμφωνα με τον Düring, ο Αριστοτέλης, όταν 
αναφέρεται στον φιλόμυθο, δεν έχει κατά νου μόνο 
τους αρχαίους μυθογράφους αλλά και τον δάσκαλό 
του, τον Πλάτωνα, που αξιοποιεί συχνά τους μύθους 
στις φιλοσοφικές του αναλύσεις.  Η ιδέα ότι τόσο 
η φιλοσοφία όσο και ο μύθος, τον οποίο έφερε στο 
μυαλό του, δεν είναι τίποτε άλλο παρά τρόποι δια-
φυγής του ανθρώπου από την άγνοια. Αυτή ήταν η 
τελευταία λέξη πριν την παρένθεση, και με αυτή συ-
νεχίζει ο Σταγειρίτης μετά το κλείσιμο της παρένθε-
σης.  Η παρένθεση δεν αποτελεί απλά ένα συνειρμό. 
Εδώ υπόκειται ένα βαθύτερο ερμηνευτικό σχήμα για 
την πορεία της ανθρωπότητας προς τη γνώση: από 
τον μύθο στο λόγο. Ο μύθος και ο λόγος δεν αποτε-
λούν παρά δύο διαφορετικές γλώσσες και αντίστοι-
χους τρόπους σκέψης, για να απαντηθούν τα μεγάλα 
ερωτήματα για τον θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο. 

Ο Αριστοτέλης ξέρει καλά ότι το πέρασμα από τον 
μύθο στο λόγο, από το έπος στην τραγωδία, την ιστο-
ριογραφία και τη φιλοσοφία, αποτυπώνει εύστοχα 
την πορεία του αρχαιοελληνικού στοχασμού. Ξέρει 
ακόμα ότι μπορεί το βάρος να μετακινήθηκε σταδι-
ακά προς τον λόγο, ο μύθος όμως ποτέ δεν απαξι-
ώθηκε τελείως στην Αρχαία Ελλάδα. Ο Pierre Hadot 
στα αποσπάσματα: (Βέβαια, και πριν από αυτούς, 
στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην αρχαϊκή Ελλάδα, 
υπήρχαν κοσμογονίες. Ήταν όμως μυθικού τύπου), 
(αν οι πρώτοι Έλληνες στοχαστές αντικαθιστούν αυ-
τή τη μυθική αφήγηση του κόσμου με μια ορθολο-
γική θεωρία του κόσμου αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 
διατηρούν το τριαδικό σχήμα στο οποιο στηριζόταν 
η δομή των μυθικών κοσμογονιών. Προτείνουν μια 
θεωρία της προέλευσης του κόσμου, του ανθρώπου 
και της πόλης.)  διακρίνει τη σχέση που υπάρχει ανά-
μεσα στο μύθο και στη φιλοσοφία. Και αυτός θεω-
ρεί ότι είναι ο μύθος το πέρασμα για τη φιλοσοφία. 

Γ.1 ΣΩ. Μην κάνεις, λοιπόν, Κρίτωνα, κάτι που 
δεν είναι σωστό. Αφήνοντας κατά μέρος εκείνους 
που ασκούν τη φιλοσοφία ως επάγγελμα ―άσχετα 
αν είναι καλοί ή κακοί― προσπάθησε να εξετάσεις 
σωστά και καλά τη φιλοσοφία αυτή καθαυτή· κι αν 
σχηματίσεις την εντύπωση ότι πρόκειται για κάτι ασή-
μαντο, να αποτρέψεις από αυτή όχιμόνο τα παιδιά 
σου αλλά και κάθε άλλον άνθρωπο· αν όμως βρίσκεις 
ότι είναι όπως τη νομίζω κι εγώ, μη διστάσεις να την 
ακολουθήσεις και να καταπιαστείς, καθώς λένε, «κι 
εσύ και τα παιδιά σου» με αυτή.

Μτφρ. Ν.Μ. Σκουτερόπουλος.
Γ.2 Ο Κρίτωνας  ενδιαφέρθηκε για ένα σωρό 

πράγματα για χάρη των παιδιών του. Αρχικά για το 
γάμο του, ώστε τα παιδιά του να έχουν μια μητέρα 
με όσο το δυνατό πιο ευγενική καταγωγή, (περὶ  τοῦ 
γάμου ὅπως ἐκ γενναιοτάτης ἔσονται μητρός) αλλά 

και για  την περιουσία, ώστε να έχουν τη μεγαλύτε-
ρη δυνατή οικονομική άνεση (καὶ περὶ τῶν χρημάτων 
ὅπως ὡς πλουσιώτατοι). Ωστόσο, θεωρεί πως πα-
ραμέλησε  τη μόρφωσή τους (αὐτῶν δὲ περὶ παι-
δείας ἀμελῆσαι). Αλλά και όταν  βλέπει τον έναν ή 
τον άλλο απ' αυτούς που ισχυρίζονται ότι μπορούν 
να μορφώσουν ανθρώπους, ισχυρίζεται ότι νιώθει 
τρόμο γιατί του φαίνονται εντελώς ακατάλληλοι γι' 
αυτή τη δουλειά. (ὅταν δὲ εἴς τινα ἀποβλέψω τῶν 
φασκόντων ἂν παιδεῦσαι ἀνθρώπους, ἐκπέπληγμαι 
καί μοι δοκεῖ εἷς ἕκαστος αὐτῶν σκοποῦντι πάνυ 
ἀλλόκοτος εἶναι)

Γ3.α.
οἱ φαῦλοι -φαυλότεροι-φαυλότατοι 
Πολλοὶ-πλείονες/πλείους-πλεῖστοι 
Ἄξιοι-ἀξιώτεροι-ἀξιώτατοι
Γ3.β. γενναιοτάτη μῆτερ
Γ3.γ. 
1. ποίει, ποιεῖς  ή  ἀπότρεπε, ἀποτρέπεις 
2. φαίνηται,  πέφανται 
3. εἰσίν: ἔσται  
Γ3.δ.  φεύξῃ- ἔφυγες,  ἐπιτρέψεις - ἐπέτρεψας
Γ4.α.  ἐν παντὶ ἐπιτηδεύματι τούς μὲν φαύλους 

πολλούς καὶ οὐδενὸς ἀξίους, τούς δὲ σπουδαίους 
ὀλίγους καὶ παντὸς ἀξίους (ὄντας).

Γ4.β. ὅταν σοὶ συγγένωμαι: δευτερεύουσα χρονι-
κο-υποθετική με απόδοση την κύρια “οὕτω διατίθε-
μαι”. υπόθεση: ὅταν + υποτακτική 

απόδοση: οριστική ενεστώτα
Δηλώνει την αόριστη επανάληψη στο παρόν και 

στο μέλλον.
Μη πραγματικό
Υπόθεση: Ὅτε σοι συνεγενόμην  
Απόδοση: Οὕτω ἄν διετιθέμην. 

 Eπιμέλεια διαγωνίσματος: 
Αρχοντίδου Ειρήνη, φιλόλογος 

Αριστοτέλης, Μετὰ τὰ φυσικά Α 2, 982b12-28
Διὰ γὰρ τὸ θαυμάζειν οἱ ἄνθρωποι καὶ νῦν καὶ τὸ 

πρῶτον ἤρξαντο φιλοσοφεῖν, ἐξ ἀρχῆς μὲν τὰ πρόχει-
ρα τῶν ἀτόπων θαυμά¬σαντες, εἶτα κατὰ μικρὸν οὕτω 
προϊόντες καὶ περὶ τῶν μειζόνων διαπορήσαντες, οἷον 

περί τε τῶν τῆς σελήνης παθημάτων καὶ τῶν περὶ 
τὸν ἥλιον καὶ τὰ ἄστρα καὶ περὶ τῆς τοῦ παντὸς γενέσε-
ως. Ὁ δ’ ἀπορῶν καὶ θαυμάζων οἴεται ἀγνοεῖν (διὸ 
καὶ ὁ φιλό¬μυθος φιλόσοφός πώς ἐστιν· ὁ γὰρ μῦθος 
σύγκειται ἐκ θαυμασίων)· ὥστ’ εἴπερ διὰ τὸ φεύγειν 
τὴν ἄγνοιαν ἐφιλοσόφησαν, φανερὸν ὅτι διὰ τὸ εἰδέναι 
τὸ ἐπίστασθαι ἐδίωκον καὶ οὐ χρήσεώς τινος ἕνεκεν. 
Μαρτυρεῖ δὲ αὐτὸ τὸ συμβεβηκός· σχεδὸν γὰρ πάντων 
ὑπαρχόντων τῶν ἀναγκαίων καὶ τῶν πρὸς ῥᾳστώνην 
καὶ διαγωγὴν ἡ τοιαύτη φρόνησις ἤρξατο ζητεῖσθαι. 
Δῆ¬λον οὖν ὡς δι’ οὐδεμίαν αὐτὴν ζητοῦμεν χρείαν 
ἑτέραν, ἀλλ’ ὥσπερ ἄνθρωπος, φα¬μέν, ἐλεύθερος ὁ 
αὑτοῦ ἕνεκα καὶ μὴ ἄλ-λου ὤν, οὕτω καὶ αὐτὴν ὡς μό-
νην οὖσαν ἐλευθέραν τῶν ἐπιστημῶν· μόνη γὰρ αὕτη 
αὑτῆς ἕνεκέν ἐστιν.

Α1.α. Να γράψετε στο φύλλο σας τον αριθμό που 
αντιστοιχεί σε καθεμιά από τις παρακάτω περιόδους 
λόγου και δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν είναι 
σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη, με βά-
ση το αρχαίο κείμενο (μονάδες 3) και να τεκμηριώσετε 
κάθε απάντησή σας γράφοντας τις λέξεις/φράσεις του 
αρχαίου κειμένου που την επιβεβαιώνουν (μονάδες 3)

1. Οι άνθρωποι άρχισαν  να φιλοσοφούν γιατί ένιω-
σαν έκπληξη και περιέργεια  για τα  σπουδαία και ση-
μαντικά φυσικά-κοσμολογικά φαινόμενα. 

2. Οι άνθρωποι επιθύμησαν να ξεπεράσουν την 
άγνοια τους για χάρη της ίδιας της γνώσης.

3. Οι άνθρωποι φιλοσόφησαν μόνο όταν είχαν ξεπε-
ράσει τα βιοτικά προβλήματα και εξασφάλισαν τη σκόλη. 

(μονάδες 6)
β.1 Δῆ¬λον οὖν ὡς δι’ οὐδεμίαν αὐτὴν ζητοῦμεν 

χρείαν ἑτέραν, ἀλλ’ ὥσπερ ἄνθρωπος, φα¬μέν, ἐλεύθε-
ρος ὁ αὑτοῦ ἕνεκα καὶ μὴ ἄλ¬λου ὤν, οὕτω καὶ αὐτὴν 
ὡς μόνην οὖσαν ἐλευθέραν τῶν ἐπιστημῶν· : Οι επα-
ναληπτικές αντωνυμίες να αντικατασταθούν από   το 
κατάλληλο ουσιαστικό. 

(μονάδες 4) 
  Μονάδες 10 

Β.1. Χωρίς να είναι αυτός ο στόχος του Αριστοτέ-
λη στο « Μετά τὰ Φυσικά» έχουμε μια πρώτη ιστορία 
της φιλοσοφίας. Να εντοπίσετε στο κείμενο τέσσε-
ρις (4) γλωσσικές επιλογές που  επιβεβαιώνουν αυ-
τή την άποψη. 

Mονάδες 10
Β.2. Ὁ δ’ ἀπορῶν καὶ θαυμάζων οἴεται ἀγνοεῖν: 

Αφού αποδώσετε το περιεχόμενο των δύο επιθετικών 
μετοχών να τις συνδέσετε με τη φιλοσοφία και να εξη-
γήσετε τη μεταξύ τους σχέση. 

Μονάδες 10 
 Β3. Να γράψετε στο φύλλο σας τον αριθμό που 

αντιστοιχεί σε καθεμιά από τις φράσεις της Στήλης Α 
του παρακάτω πίνακα και δίπλα σε αυτόν το γράμμα 
της λέξης ή φράσης από τη Στήλη Β που συμπληρώνει 
ορθά το νόημά της.

1. «είναι υπόθεση της 
ψυχής η ευδαιμονία και η 
κακοδαιμονία» είχε πει ο 

α. Σπεύσιππος.

β. Ηράκλειτος.

γ. Δημόκριτος. 

2. “ἦθος ἀνθρῴπω 
δαίμων” είχε πει ο 

α.  Σπεύσιππος 

β. Ηράκλειτος 

γ. Δημόκριτος 

 3.  “καὶ τὰ οἰκεῖα ἀναιρεῖν 
ἐπὶ σωτηρίᾳ τῆς ἀληθείας” 
πίστευε ο 

α. Πλάτωνας 

β. Αριστοτέλης 

γ.  Σπεύσιππος 

4.  Μετά το θάνατο του 
Πλάτωνα τη διεύθυνση της 
Ακαδημίας ανέλαβε ο  

α.  Εύδοξος από 
την Κνίδο

β.  Αριστοτέλης 

γ. Σπεύσιππος 

5.Όταν ο  Αριστοτέλης 
επέστρεψε  στην Αθήνα το 
335 π.Χ. συνοδευόμενος από 
το Θεόφραστο, την Ακαδη-
μία διηύθυνε ο 

α.  Εύδοξος από 
την Κνίδο 

β.   Σπεύσιππος

γ.  Ξενοκράτης

Μονάδες 10
Β4.α. Να αντιστοιχίσετε στο φύλλο  σας καθεμιά 

αρχαία ελληνική λέξη της Στήλης Α με την ετυμο-
λογικά συγγενή της νεοελληνική λέξη της Στήλης 
Β (στη Στήλη Β περισσεύουν δύο λέξεις).

Στήλη Α Στήλη Β

πρόχειρα Εισιτήριο 

συμβεβηκός Είδηση 

προϊόντες  Κοίτη 

σύγκειται  Διαχείριση 

εἰδέναι  Προίκα 

παθημάτων Βατήρας 

 Απειθής 

 Απαθής 

(μονάδες 6)
Β4.β. Για καθεμιά από τις δύο παρακάτω λέξεις να 

γράψετε μία περίοδο λόγου στα νέα ελληνικά, όπου η 
ίδια λέξη, σε οποιαδήποτε μορφή της (μέρος του λό-
γου, πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο), χρησιμο-
ποιείται με διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει 
στο αρχαίο κείμενο: πρόχειρα, παθημάτων. 

(μονάδες 4)
Μονάδες 10

Β.5. Παράλληλο 
Ποια είναι τα κοινά σημεία στις απόψεις του Αριστο-

τοτέλη και του Haddot για τη σχέση της μυθολογίας 
και της φιλοσοφίας;

Όλοι αυτοί οι στοχαστές προτείνουν μια ορθολο-
γική εξήγηση του κόσμου και αυτό είναι μια αποφα-
σιστική στροφή στην ιστορία της σκέψης. Βέβαια, και 
πριν από αυτούς, στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην 
αρχαϊκή Ελλάδα, υπήρχαν κοσμογονίες. Ήταν όμως 
μυθικού τύπου, πράγμα που σημαίνει πως περιέγρα-
φαν την ιστορία του κόσμου σαν μια πάλη ανάμεσα σε 
προσωποποιημένες οντότητες. Ήταν “γενέσεις” με τη 
βιβλική έννοια του όρου του βιβλίου της Γένεσης ως “ 
Βιβλίου των Γενεών”, που προορισμός του είναι να κά-
νει ένα λαό να θυμαται τους προγόνους του και να τον 
συνδέσει με τις κοσμικές δυνάμεις και τις γενιές των 
θεών. Δημιουργία του κόσμου, δημιουργία του λαού, 
αυτό είναι το αντικείμενο των κοσμογονιών. Όπως πο-
λύ καλά κατέδειξε ο G.Naddaf, αν οι πρώτοι Έλληνες 
στοχαστές αντικαθιστούν αυτή τη μυθική αφήγηση του 
κόσμου με μια ορθολογική θεωρία του κόσμου αυτό 
δεν σημαίνει ότι δεν διατηρούν το τριαδικό σχήμα στο 
οποιο στηριζόταν η δομή των μυθικών κοσμογονιών. 
Προτείνουν μια θεωρία της προέλευσης του κόσμου, 
του ανθρώπου και της πόλης. Αυτή η θεωρία είναι ορ-
θολογική γιατί προσπαθεί να εξηγήσει τον κόσμο όχι 
με μια πάλη ανάμεσα σε στοιχεία, αλλά με μια πάλη 
ανάμεσα σε “φυσικές” πραγματικότητες και την επι-
κράτηση της μιας πάνω στην άλλη. 

Τι είναι η αρχαία ελληνική φιλοσοφία.
 Pierre Hadot 
Μετάφραση: Άντα Κλαμπατσέα. 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΛΑΤΩΝ, ΕΥΘΥΔΗΜΟΣ [306d-307c]
Ο Σωκράτης, που σε αυτόν τον διάλογο διηγείται 

στον Κρίτωνα όσα είχε συζητήσει την προηγούμενη 
ημέρα με τους σοφιστές, Ευθήδημο και Διονυσόδωρο, 
τον νεαρό Κλεινία και τον φίλο του Κτήσιππο, κλείνει 
στο σημείο αυτό την αφήγηση εκείνης της συζήτησης 
και προχωρά στα συμπεράσματά του.

ΚΡΙΤΩΝ Καὶ μήν, ὦ Σώκρατες, καὶ αὐτὸς περὶ τῶν 
ὑέων, ὥσπερ ἀεὶ πρός σε λέγω, ἐν ἀπορίᾳ εἰμὶ τί δεῖ 
αὐτοῖς χρήσασθαι. ὁ μὲν οὖν νεώτερος ἔτι καὶ σμικρός 
ἐστιν, Κριτόβουλος δ’ ἤδη ἡλικίαν ἔχει καὶ δεῖταί τινος 
ὅστις αὐτὸν ὀνήσει. ἐγὼ μὲν οὖν ὅταν σοὶ συγγένωμαι, 
οὕτω διατίθεμαι ὥστ’ ἐμοὶ δοκεῖ μανίαν εἶναι τὸ ἕνε-
κα τῶν παίδων ἄλλων μὲν πολλῶν σπουδὴν τοιαύτην 
ἐσχηκέναι, καὶ περὶ [306e] τοῦ γάμου ὅπως ἐκ γενναι-
οτάτης ἔσονται μητρός, καὶ περὶ τῶν χρημάτων ὅπως 
ὡς πλουσιώτατοι, αὐτῶν δὲ περὶ παιδείας ἀμελῆσαι· 
ὅταν δὲ εἴς τινα ἀποβλέψω τῶν φασκόντων ἂν παι-
δεῦσαι ἀνθρώπους, ἐκπέπληγμαι καί μοι δοκεῖ εἷς ἕκα-
στος αὐτῶν σκοποῦντι πάνυ ἀλλόκοτος εἶναι, [307a] 
ὥς γε πρὸς σὲ τἀληθῆ εἰρῆσθαι· ὥστε οὐκ ἔχω ὅπως 
προτρέπω τὸ μειράκιον ἐπὶ φιλοσοφίαν. [...]

ΣΩΚΡΑΤΗΣ  Ὦ φίλε Κρίτων, οὐκ οἶσθα ὅτι ἐν παντὶ 
ἐπιτηδεύματι οἱ μὲν φαῦλοι πολλοὶ καὶ οὐδενὸς ἄξιοι, 
οἱ δὲ σπουδαῖοι ὀλίγοι καὶ παντὸς ἄξιοι; ἐπεὶ γυμνα-
στικὴ οὐ καλὸν δοκεῖ σοι εἶναι, καὶ χρηματιστικὴ καὶ 

ῥητορικὴ καὶ στρατηγία; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Μὴ τοίνυν ὅ γε οὐ χρὴ ποίει, ὦ Κρίτων, 

ἀλλ’ ἐάσας χαίρειν τοὺς ἐπιτηδεύοντας φιλοσοφίαν, εἴτε 
χρηστοί εἰσιν εἴτε πονηροί, αὐτὸ τὸ πρᾶγμα βασανίσας 
καλῶς τε καὶ εὖ, [307c] ἐὰν μέν σοι φαίνηται φαῦλον 
ὄν, πάντ’ ἄνδρα ἀπότρεπε, μὴ μόνον τοὺς ὑεῖς· ἐὰν δὲ 
φαίνηται οἷον οἶμαι αὐτὸ ἐγὼ  εἶναι, θαρρῶν δίωκε καὶ 
ἄσκει, τὸ λεγόμενον δὴ τοῦτο, αὐτός τε καὶ τὰ παιδία.

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση 
του παρακάτω αποσπάσματος: «Μὴ τοίνυν ὅ γε οὐ χρὴ 
ποίει... αὐτός τε καὶ τὰ παιδία»

Μονάδες 10
Γ2. Με βάση το αδίδακτο κείμενο, για ποια ζητή-

ματα σε σχέση με τα παιδιά του μερίμνησε ο Κρίτων 
και ποιο είναι το ζήτημα που τον προβληματίζει ακόμη; 

Μονάδες 10 
Γ3.α. “οὐκ οἶσθα ὅτι ἐν παντὶ ἐπιτηδεύματι οἱ μὲν 

φαῦλοι πολλοὶ καὶ οὐδενὸς ἄξιοι”: να εντοπίσετε τα 
επίθετα και να σχηματίσετε τα παραθετικά τους στο 
ίδιο γένος, αριθμό και πτώση. 

(μονάδες 3) 
Γ3.β. γενναιοτάτης μητρός: να μεταφέρετε τη συνεκ-

φορά στην κλητική του ενικού (μονάδες 2)
Γ3.γ. “Μὴ τοίνυν ὅ γε οὐ χρὴ ποίει, ὦ Κρίτων, ἀλλ’ 

ἐάσας χαίρειν τοὺς ἐπιτηδεύοντας φιλοσοφίαν, εἴτε 
χρηστοί εἰσιν εἴτε πονηροί, αὐτὸ τὸ πρᾶγμα βασανίσας 
καλῶς τε καὶ εὖ, [307c] ἐὰν μέν σοι φαίνηται φαῦλον 
ὄν, πάντ’ ἄνδρα ἀπότρεπε, μὴ μόνον τοὺς ὑεῖς·“ 

1. Να εντοπίσετε ένα  ρήμα σε προστακτική   και να 
το μεταφέρετε στο αντίστοιχο πρόσωπο στην οριστική 
του ίδιου χρόνου. 

2. Να εντοπίσετε ένα ρήμα σε υποτακτική και να 
το μεταφέρετε στο ίδιο πρόσωπο της οριστικής πα-
ρακειμένου.

3. εἰσίν: να μεταφέρετε το ρήμα στο ίδιο πρόσωπο 
στον άλλο αριθμό σε χρόνο μέλλοντα.

(μονάδες 3)
Γ3.δ. “ Ἦ οὖν τούτου ἕνεκα αὐτός τε φεύξῃ πάντα 

τὰ ἐπιτηδεύματα καὶ τῷ ὑεῖ οὐκ ἐπιτρέψεις”: τα ρήμα-
τα που βρίσκονται σε μέλλοντα να τα μεταφέρετε στον 
ίδιο τύπο στον αόριστο. 

(μονάδες 2)
Μονάδες 10

Γ4.α. ““Ὦ φίλε Κρίτων, οὐκ οἶσθα ὅτι ἐν παντὶ ἐπι-
τηδεύματι οἱ μὲν φαῦλοι πολλοὶ καὶ οὐδενὸς ἄξιοι, οἱ 
δὲ σπουδαῖοι ὀλίγοι καὶ παντὸς ἄξιοι”:να αποδώσετε 
τη δευτερεύουσα ειδική πρόταση με κατηγορηματι-
κή μετοχή. 

(μονάδες 7)
Γ4.β. “ἐγὼ μὲν οὖν ὅταν σοὶ συγγένωμαι, οὕτω 

διατίθεμαι ὥστ’ ἐμοὶ δοκεῖ μανίαν εἶναι τὸ ἕνεκα 
τῶν παίδων ἄλλων μὲν πολλῶν σπουδὴν τοιαύτην 
ἐσχηκέναι, καὶ περὶ [306e] τοῦ γάμου ὅπως ἐκ γενναι-
οτάτης ἔσονται μητρός, καὶ περὶ τῶν χρημάτων ὅπως 
ὡς πλουσιώτατοι, αὐτῶν δὲ περὶ παιδείας ἀμελῆσαι.” 
Να εντοπίσετε τον λανθάνοντα υποθετικό λόγο, να τον 
αναγνωρίσετε και να τον μετατρέψετε ώστε να δηλώ-
νει το μη πραγματικό. 

Προτεινόμενες 
απαντήσεις:

Προτεινόμενα Θέματα  /  Από το Φροντιστήριο «Εξέλιξη»
Αρχαία
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Γνώμη

Ο Γέρος και η Δημοκρατία:
προεόρτια, μεθεόρτια, δάνεια

Ν
ενικήκαμεν. Σε Γαλλία, 
Σλοβενία. Για τα Πα-
νηγύρια, που θα έλεγε 
κι ο Χάσεκ. Διαδρομί-
ζουμε, φερελπίζουμε, 
καυχώμαστε για το ως 

όφειλαν. Κι όμως οι κυρώσεις ενάντια 
στο θηρίο δεν το λυγίζουν, το καλο-
καίρι έρχονται βουλευτικές στη Γαλ-
λία, ο Μπρέξιτ Τζόνσον μάς κάνει τον 
αρχηγό κι …η Φρεντέρικσεν θυμήθηκε 
την «προσφυγιά». Έξυπνες λέει ετοι-
μάζονται οι κυρώσεις στο θηριακό 
πετρέλαιο (λόγος μηδείς περί αερίου. 
Μόνον Τσυκλόν. Εν τούτοις, μελ-
λ’επαιν-έσαι Ευρώπην). Κι 
εδώ στη Ρόδο οι συντο-
πίτες μου την ευημερία 
τους κάθε άνοιξη στηρί-
ζουν στις εξ Ισραήλ κρου-
αζιέρες καλοδεχούμενοι 
εν Πάσχα τους τουρίστες 
καίγοντας τον Ιούδα μες 
την Τζουντερία, ενορία 
εκκλησίας που στεγάζεται 
σε άλλοτε εβραϊκή οικία τής 
παλιάς πόλης. Τέτοιοι είμα-
στε. Λάτρεις θηρίων. Εν μί-
σει μίσθαρνοι αμνησείς. 
Κι ας λέμε. Τρία και μισό 
τα χρόνια θα αντέξουμε;

 Κάπου να στέρξουμε κι εμείς οι 
καψεροί, οι κεκαυμένοι; Τι ζητούμε; 
Δημοκρατία. Ελευθερία. Δικαιοσύνη. 
Όσο και να τον υποτιμάτε βρίσκουμε 
ζεστό αποκούμπι και προσβλέπουμε. 
Τζο Μπάιντεν. Σοφός, σεμνός, ανθρω-
πιστής, καιόμενος. Ξέρει πού βαδίζει, 
πού μας πάει. Εμείς επιμένουμε να 
μην ακολουθούμε. Να διστάζουμε να 
πούμε Γενοκτονία τη γενοκτονία. Συ-

νεχίζοντας να κωλυσιεργούμε να εξο-
πλίσουμε τον αδύναμο, να κάνουμε 
έγκυρες τις κυρώσεις, να κυρώσουμε 
τους άκυρους ουδέτερους, να περι-
θωριοποιήσουμε Όρμπαν, Μόντι και 
Σι Τζι Πιν. Να ενωθούμε στο ευρω-
κοινοβούλιο εις βάρος των εξτρεμι-
στών. Να ιδρύσουμε και να προγραμ-
ματίσουμε τη θέσμιση κανόνων και 
δεσμών μόνιμης ενότητας εντός της 
ΕΕ. Να απορρίψουμε τις σχέσεις μας 
με τους αιματηρούς σεϊχοεμίρηδες ή 
μαροκουβασιλείς. Επίσης, να κοιτά-
ξουμε, συνάμα η ευρω-Γαλλία, προς 

την ειρηνική Υεμένη και την ενεργει-
ακά ωφέλιμη σταθερή Αλγερία.

 Μόνες οι Ευρώπες δε θέλουν. 
Ούτε η ΕΕ μπορεί. Οι ΗΠΑ δε δύνα-
νται. Ούτε οι Αμερικανοί επιθυμούν. 
Η ενότητα των καυθησομένων ίσως 
αποτελεί μόναδικό το εν παικτοίς 
χαρτί. Ριπτέος κύβος ο μηχανισμός 
σταθερής ισοτιμίας Ευρώ Δολαρίου. 
Ο Γέρος ωστόσο ακόμη και για την 
Ψωροκώσταινα μεριμνά. Γιατί.. χωρίς 
λόγο, χωρίς καμιάν αιτία αναβαθμι-
στήκαμε αξιοχρέως. Προφανώς ολό-
κληρος Μπάιντεν δε διαβάζει Μεταρ-

ρύθμιση. Ούτε συμβουλοί 
του. Όμως το Δάνειο, 
το μέγα-Δάνειο ανά-
καμψης και αποκήρυ-
ξης της φεουδαρχίας, 
τούτο που χρόνια τώ-
ρα μάλλιασε η γλώσσα 
μας των μαλλιαρών να 
ζητάμε ούτε ανέφικτο 
μήτε απατηλό μοιάζει. 

 Έρχονται μεγάλες 
δυσκολίες. Η αδύναμη, 
άδικη και φεουδαλιστική 
Ελλάδα οφείλει να αλλά-

ξει τώρα, έστω. Στην 
έναρξη της Νέκυιας. 
Βρίσκεται, ίσως μαζί 

με την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και 
τη Βουλγαρία στη δυσχερέστερη θέ-
ση μεταξύ του συνόλου τών χωρών 
τής ΕΕ και σαφώς στην ενδεέστερη 
αυτών του Ευρώ έναντι των φρικω-
δών επερχομένων σε υγειονομικό, 
πολιτικό, στρατιωτικό, οικονομικό, δι-
ατροφικό επίπεδο. Δεν μπορεί να συ-
νεχίσει με το άγος τής φεουδαρχίας, 
του κρατισμού. Δεν μπορεί να συνε-

χίσει χωρίς κοινωνική κινητικότητα, 
δίχως τραπεζικό σύστημα. Ο Γέρος 
τής δημοκρατίας μάς επιτρέπει ορι-
σμένη αισιοδοξία. 

Τριμερή συνεννόηση άμεσα ούτε 
που διαβλέπω. ΚΙΝΑΛ ΝΔ ΣΥΡΙΖΑ ή 
όσοι/ες κοινοβουλευτικοί νιώθουν 
την ανάγκη να υπηρετήσουν τη δημο-
κρατία μπορούν όμως να το πράξουν. 
Το 15 φοβήθηκαν. Εμείς περισσότερο. 
Το τραύμα παραμένει. Η Δ’ Ελληνική 
Δημοκρατία περιμένει. Κι οι πολίτες, 
πολίτισσες, ντόπιοι/ες, ξένοι/ες, μει-
ονότητες, παιδιά.

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Για το μυθιστόρημα 
του Γιάννη Λασκαράκη

«Πρωταγωνιστής είναι η Ιστορία»

Σ
το βιβλίο «Κυνηγημένοι από την 
Ιστορία» υπάρχουν καταγεγραμ-
μένα και συμπυκνωμένα τα ιστο-
ρικά γεγονότα των περίπου 30 
ετών που οδήγησαν στη διαμόρ-
φωση των γεωγραφικών ορίων 

της σημερινής Ελλάδας. Μέσα στις 570 περί-
που σελίδες του περιγράφονται όλα τα ιστορι-
κά γεγονότα που συνέβησαν στην περιοχή μας. 
Και με τη λέξη «περιοχή» εννοώ τη σημερινή 
Ελλάδα, τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και όλη τη 
Θράκη (Δυτική, Ανατολική και λίγο Βόρεια).

Η διήγηση ξεκινά από το 1889, όταν σουλ-
τάνος της Οθωμανικής αυτοκρατορίας ήταν ο 
Αμπντούλ Χαμίτ και στην Κρήτη ξεκινούσαν οι 
επαναστάσεις με σκοπό την ένωσή της με την 
(τότε) ελεύθερη Ελλάδα. Τελειώνει φυσικά με 

την ανταλλαγή πληθυσμών, την παράδοση της 
Ανατολικής Θράκης στους Τούρκους και την 
καταστροφή της Σμύρνης, που όρισαν τα ση-
μερινά σύνορα της Ελλάδας.

«Στις 30 Σεπτεμβρίου, ανακοινώθηκε ότι 
ο Ελληνικός Στρατός θα αποσυρθεί δυτικά 
του Έβρου μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Αποκεί 

και πέρα κανείς δε θα μπορούσε να εγγυηθεί 
την ασφάλεια των Ελλήνων… Οι περισσότεροι 
δεν είχαν την υπομονή να περιμένουν. Ο φό-
βος της επέλασης του τουρκικού στρατού και 
των ατάκτων τους ανάγκασε να χρησιμοποιή-
σουν τα κάρα που διέθεταν ή όσα κατάφεραν 
να αγοράσουν ή να νοικιάσουν έναντι αδράς 
αμοιβής. […] Χιλιόμετρα σχημάτισαν τα καρα-
βάνια με τους αραμπάδες, τα ζώα και τους 

πεζούς που όδευαν προς τον Έβρο».

Αν θέλετε να διαβάσετε ένα απλό, ανάλα-
φρο μυθιστόρημα, το «Κυνηγημένοι από την 
Ιστορία» δεν είναι για την παρούσα χρονική 
στιγμή, αφήστε το για κάποια άλλη φορά. 
Δεν είναι από αυτά που τα διαβάζεις και απλά 
περνάς την ώρα σου, δεν γίνεται να το διαβά-
σεις δίπλα στο κύμα ή μισοκοιμισμένος, θέλει 
συγκέντρωση και προσοχή. Ο κύριος πρωτα-
γωνιστής είναι η Ιστορία (με την έννοια των 
καταγεγραμμένων ιστορικών γεγονότων) και 
όχι κάποιος ήρωας μυθοπλασίας. Υπάρχουν 
και αυτοί φυσικά, ο Ανέστης και ο Γιάννης, 
οι οποίοι αναλαμβάνουν δράση και συμμετέ-
χουν στα γεγονότα. Δεν υπάρχει όμως εκτενής 

ανάλυση του χαρακτήρα τους ώστε να τους 
γνωρίσουμε. Εμένα προσωπικά καθόλου δεν 
μου έλειψε αυτό αφού είπαμε, το βιβλίο είναι 
ιστορικό, καταγραφή της ιστορίας, και ειλικρι-
νά ένα ψυχογράφημα πιστεύω πως θα ήταν 
εκτός τόπου και θα με ενοχλούσε απερίγραπτα.

Μέσα στο καμίνι της ερήμου, η πορεία των 
διακοσίων χιλιομέτρων ήταν ένα μαρτύριο. Η 
απόσταση από την πηγή ανεφοδιασμού όλο 
και μεγάλωνε. Τοπία πανομοιότυπα, αμμώδη 
και πετρώδη, με τις αποχρώσεις του κίτρινου 
και του πορτοκαλί. Τα εφόδια ξεκινούσαν από 
τη Σμύρνη με πλοία, έφταναν στα Μουδανιά 
και εκεί φορτώνονταν σε φορτηγά αυτοκίνη-
τα… Σύντομα το ομαδικό συσσίτιο σταμάτη-
σε. Ούτε τροφή υπήρχε ούτε καύσιμο για το 
μαγείρεμά της.

Αν πρέπει να δώσω έναν χαρακτηρισμό, θα 
έλεγα ότι πρόκειται για ένα βιβλίο ιστορίας, 

χωρίς όμως να είναι κουραστικό. Δεν υπάρχει 
στείρα και ψυχρή καταγραφή γεγονότων, ακό-
μα και τα ιστορικά πρόσωπα συνδιαλέγονται 
μεταξύ τους ή συζητούν τις απόψεις τους με 
τρίτους, οπότε μου ήταν εύκολο να παρακο-
λουθήσω τις εξελίξεις και να καταλάβω πώς 
και για ποιο λόγο ελήφθησαν οι αποφάσεις. 
Άλλο ένα στοιχείο που μου άρεσε πολύ, ήταν 
ότι ο συγγραφέας αποτύπωσε ψυχρά τα γε-
γονότα που έπρεπε – τα λάθη και η ανικανό-
τητα των Ελλήνων που βρίσκονται στην εξου-
σία, πολιτική και στρατιωτική, περιγράφονται 
όπως πρέπει, χωρίς κάλυψη ή προσπάθεια 
αιτιολόγησης.

«Ο Άγγελος της Ιστορίας γούρλωσε τα 
μάτια του με αυτά που έβλεπε και άκουγε. Τα 
πόδια του πατούσαν ήδη επάνω σε μαλακές 
ματωμένες σάρκες και τα φτερά του λύγιζαν 
προς τα πίσω από τη σφοδρή καταιγίδα που 

ξέσπασε και που μόνο αυτός έβλεπε».

Κλείνοντας το βιβλίο, πρέπει να πω ότι η 
ιστορία είναι συναρπαστική και η απόδειξη 
είναι αυτό το βιβλίο. Όταν ένας συγγραφέας 
καθίσει και καταγράψει τα γεγονότα με χρονο-
λογική σειρά, τα περιγράψει με απλό και σαφή 
λόγο, τότε έχουμε ένα βιβλίο που σίγουρα θα 
ικανοποιήσει τον καθένα που θα το διαβάσει.

Δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό 
Περιοδικό «Θεματοφύλακες Λόγω 
Τεχνών» (thematofylakes.gr)

ΓΡΑΦΕΙ Η ΒΙΚΥ 
ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ

«»
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5 9 2 7 3

7 4 3

2 5 6 3

9 8

4 1 7 9

7 3 8

1 2 6 8 3

6 3

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.66)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue May  3 08:02:57 2022 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)

5 1 7 4 2 8 9 6 3
4 6 2 9 5 3 1 7 8
3 9 8 7 1 6 4 2 5
1 8 5 6 3 2 7 9 4
2 3 9 1 4 7 5 8 6
7 4 6 5 8 9 3 1 2
6 2 1 3 9 5 8 4 7
9 7 3 8 6 4 2 5 1
8 5 4 2 7 1 6 3 9
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

1 4 5 7

4 1

6 2 3 5

2 7 3

6 5 3 1 9

3 6 7

3 4 7 1

7 9

5 2 6 4

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.54)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Παίρνει ένας παπάς εντολή να πάει στην Κρήτη 
να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Μετά από δυο χρόνια, απελπισμένος γυρίζει στην 
Αθήνα. Μπουχτισμένος από τους Κρητικούς, μιλάει 
αρνητικά για αυτούς όπου σταθεί και όπου βρεθεί.

Έρχεται λοιπόν η Κυριακή και μετά το εκκλη-
σίασμα μιλάει στους πιστούς του για την εντολή 
"ου κλέψεις":

"Ο Θεός τέκνα μου, δίδαξε να μην κλέβουμε, 
όχι σαν τους Κρητικούς που κλέβουν ο ένας τα 
ζώα του άλλου..."

Γίνονται παράπονα και ο Δεσπότης του ζητάει 
να μην επαναληφθεί το συμβάν.

Την επόμενη Κυριακή, όταν έφτασε η ώρα του 
κηρύγματος αρχίζει να τους μιλάει για την εντολή 
"ου φονεύσεις":

"Ο Θεός δίδαξε να μην σκοτώνουμε. Όχι σαν 
τους Κρητικούς που σκοτώνουν ο ένας τον άλλο 
με τις βεντέτες τους..."

Γίνονται περισσότερα παράπονα και ο Δεσπό-
της τον απειλεί ότι αν το ξανακάνει θα είναι και η 
τελευταία του φορά... Αυτός συμφωνεί.

Την επόμενη λοιπόν Κυριακή, μετά την λειτουρ-
γία αρχίζει να τους μιλά για τον Μυστικό Δείπνο...

"Εκεί που κάθονταν γύρω από το τραπέζι, ο 
Χριστός με τους μαθητές του, τους αποκαλύπτει:

- Ένας από εσάς θα με προδώσει σήμερα!
Και τότε πετάγεται ο Ιούδας και λέει:
- Και γιάντα ξανοίγεις εμένα, μπρε σύντεκνε;;;""

* * * * * *

Ο Τοτός κάνει φάρσα σε ένα κρεοπωλείο:
- Κρεοπωλείο "Το Χοιρομέρι". Τι θα θέλατε;
- Έχετε μοσχαρίσια πόδια;
- Ναι.
- Αυτιά προβατίνας;
- Ασφαλώς.
- Κοιλιά γουρουνιού;
- Μα και βέβαια.
- Καλά φίλε πρέπει να μοιάζεις με τέρας! απα-

ντά ο Τοτός.

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Κοφτή και σύντομη αναπνοή.

2. Αισχροκερδές εμπόριο.

3. Αθόρυβα… ρολά — Βασίλισσα της Γε-

ωργίας — Βουβή… επαιτεία.

4. Παρομοιάζει — … Τάρνερ: παλιά "δό-

ξα" του Χόλιγουντ — Σύνδεσμος που… 

προσθέτει.

5. Φυσιολογικά, κατά μια έννοια — Κα-

κοκαιρία, ανεμοζάλη.

6. Γιατρικό (αρχ.) — Αρχικά συγκοινωνιών.

7. Πρωτοπόροι της αεροπορίας — Κι έτσι 

μαγειρεύονται τα μυαλά (ξ.λ.).

8. Ρόμπερτ…: παλιός ηθοποιός — Σπου-

δαίος Αμερικάνος στρατηγός.

9. Η πρόθεση της… ανάστασης — Η ομοι-

οκαταληξία — Λιμανάκι της Θήρας.

10. Το λέμε δείχνοντας — Πόλη της Αλ-

βανίας — Πρώτα στην… αρχή.

11. Διευκρίνιση, ξεκαθάρισμα.

12. Ανυποχώρητη.

-- Συστατικά --

• 300 γρ. καπνιστό ρεγκάτο, τριμμένο
• 9 φύλλα λαζάνια (μεγάλες πλάκες)
• 400 γρ. λαχανικά ανάμεικτα (κολοκυθάκια, καρότα, 

πράσα, μανιτάρια)
• 150 γρ. μπέικον
• 400 γρ. ντοματάκια κονσέρβας
• Λίγη ζάχαρη
• 5 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 μεγάλο κρεμμύδι
• 3 φλ. μπεσαμέλ
• 2 κρόκοι αυγών
• Αλάτι
• Πιπέρι
• 250 γρ. ντοματάκι, τριμμένο

            --Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το 
κρεμμύδι ψιλοκομμένο και τα ανάμεικτα λαχανικά κομ-
μένα σε μικρά κομμάτια μέχρι να μαλακώσουν και να 
εξατμιστούν εντελώς τα υγρά τους.

• Προσθέτουμε τα ντοματάκια, τη ζάχαρη και το αλατο-
πίπερο και σιγοβράζουμε για 20 λεπτά.

• Αφήνουμε τη σάλτσα να κρυώσει και της προσθέτουμε 
τα 2/3 από το τριμμένο καπνιστό ρεγκάτο.

• Στη συνέχεια, ρίχνουμε σε ένα πυρίμαχο ταψάκι μερι-
κές κουταλιές της σούπας μπεσαμέλ και στρώνουμε 
τρία φύλλα λαζάνια.

• Από πάνω σκορπίζουμε τη μισή από τη σάλτσα ντομάτας 
και το μισό μπέικον σε κομματάκια (αν θέλουμε μπορού-
με να τα έχουμε σοτάρει).

• Συνεχίζουμε, βάζοντας πάλι μια στρώση λαζάνια και 
κατόπιν την υπόλοιπη σάλτσα ντομάτας και το υπόλοι-
πο μπέικον.

• Κατόπιν, προσθέτουμε την υπόλοιπη μπεσαμέλ, τους δύο 
κρόκους από τα αυγά και το αλατοπίπερο.

• Σκορπίζουμε πάνω από τα λαζάνια το υπόλοιπο καπνι-
στό ρεγκάτο και περιχύνουμε με το μείγμα της μπεσα-
μέλ και των αυγών.

• Τέλος, ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου για 45 
με 50 λεπτά, μέχρι να πάρει χρώμα το φαγητό και να 
βράσουν τα λαζάνια.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Τέλεια λαζάνια με καπνιστό ρεγκάτο

Κάθετα

1. Ορθοστασίας… αποτελέσματα — Μη ελεγ-

χόμενο πάθος.

2. Ταψί για… δάγκωμα.

3. Γράμματα από τη… Νίκαια — Νερά πη-

γών — Ιρλανδός νομπελίστας συγγραφέας.

4. Ασφάλιζε τυπογράφους (αρχικά) — Την 

ερωτεύτηκε ο Διογένης — Θέση ποδοσφαι-

ριστή.

5. Τρυφερά — Μεταμεσονύχτια η… διπλή.

6. Μέρος του στήμονα του άνθους — Δη-

μήτρης… βαφτίστηκε.

7. Ξέφραγος χώρος — Διπλό… βιάζεται.

8. Είδος πάστας — Γιος του Πρίαμου.

9. Η αρχαία Κολχίδα — Ασφαλίζει περιεχό-

μενο — Στρατιωτικά αρχικά.

10. Η αρχή της… σάτιρας — Είδος παγωτού 

— Υπάρχουν στο… μηδέν.

11. Είδος ψυχοπάθειας.

12. Σφαιρικά, ολοκληρωμένα — Πανηγυρική 

είναι των… Ολυμπιακών Αγώνων.
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Ο Κωνσταντίνος Μηλικού-
δης της Φιλίας Ορεστιάδας 
κατέκτησε την 1η θέση στο 
Πανελλήνιο πρωτάθλημα παί-
δων-κορασίδων για την περίο-
δο 2021-2022.

Στο φινάλε της απόλυτα πε-
τυχημένης διοργάνωσης στην 
Ορεστιάδα ο… οικοδεσπότης 
Μηλικούδης αναδείχτηκε πρω-
ταθλητής Ελλάδας στο απλό 
παίδων. Ο 15χρονος Μηλικού-
δης του τοπικού πρόσθεσε την 

κορυφαία διάκριση στον αντί-
στοιχο τίτλο του 2019 στους 
παμπαίδες και στον συγκλονι-
στικό τελικό ξεπέρασε τον συ-
νομήλικό του Μάριο Κατσα-
πρακάκη με 3-2 σετ. Επίσης ο 
Μηλικούδης πήρε και την 2η 
θέση στο διπλό παίδων με συ-
μπαίκτη τον Κων/νο Σωτηρίου 
από τους Φοίνικες Πάτρας.

Στην κατηγορία των παίδων, 
είχαμε όμως και δεύτερη θρα-
κιώτικη επιτυχία, καθώς ο Γιώρ-

γος Κοσμάς του Εθνικού Αλε-
ξανδρούπολης κατέκτησε την 
3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο.

Οι νικητές και οι νικήτριες σε 
κάθε ατομικό αγώνισμα:

ΑΠΛΟ ΠΑΙΔΩΝ:
1. Κωνσταντίνος Μηλικού-

δης (ΓΣ Φιλία Ορεστιάδας)
2. Μάριος Κατσαπρακάκης 

(ΑΕ Αθηνά Μαγκουφάνας)
3. Γιώργος Κοσμάς (Εθνικός 

Αλεξανδρούπολης)
-. Γιάννης Αναστασιάδης (Πο-

σειδών Λουτρακίου)
ΔΙΠΛΟ ΠΑΙΔΩΝ:
1. Γιάννης Αναστασιά-

δης/Γιάννη Κούτρα (Πο-
σειδών Λουτρακίου)

2. Κωνσταντίνος Σω-
τηρίου/Κωνσταντίνος 
Μηλικούδης (Φοίνικες 
Πάτρας/Φιλία Ορεστι-
άδας)

3. Σάββας Βατσα-
κλής/Γιώργος Μαρού-
λης (Πρόοδος Βουτζάς 
Ραφήνας)

-. Μάριος Κατσαπρα-
κάκης/Μιχάλης Παπαϊ-
ωάννου (ΑΕ Αθηνά Μα-
γκουφάνας)

Στον πρώτο τελικό 
της ιστορίας της 

κερδισε τον Ορέστη

Την κατάκτηση του πρώτου Κυ-
πέλλου ΕΠΣ Έβρου της ιστορίας της, 
στην πρώτη της συμμετοχή σε τέ-
τοιο, πανηγυρίζει η Αλεξανδρούπολη 
FC που κέρδισε στον μεγάλο τελικό 
που έγινε στο Σουφλί τον Ορέστη 
Ορεστιάδας.

Χάρη σε ένα γκολ των Κώστα Πα-
τσιώρα και Γιάννη Δορουγιδένη, των 
δύο αρχηγών δηλαδή της ομάδας 
που σήκωσαν μαζί το τρόπαιο στο 
τέλος, η Αλεξανδρούπολη επικράτησε 
2-1 (μείωσε ο Ανδρεάδης) και έκλεισε 
με όμορφο τρόπο μία δύσκολη χρονιά 
στην οποία υποβιβάστηκε από την Γ’ 
Εθνική. MVP του τελικού αναδείχθη-
κε ο Κώστας Πατσιώρας, τόσο για το 

τέρμα που σημείωσε όσο και για την 
γενικότερη εξαιρετική παρουσία του.

Στο αγωνιστικό κομμάτι τώρα η 
Αλεξανδρούπολη ήταν ανώτερη στο 
μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Στο 
πρώτο μέρος είχε την μερίδα του λέ-
οντος στην κατοχή της μπάλας και 
κατάφερε να προηγηθεί. Στο β’ μέ-
ρος αφού διπλασίασε τα τέρματα της 
γρήγορα (στο 50'), ο Ορέστης βγήκε 
στην επίθεση (κάτι που δεν είχε κάνει 
νωρίτερα περιμένοντας να χτυπήσει 
στις αντεπιθέσεις) πέτυχε γκολ, αλ-
λά δεν μπόρεσε να φτάσει στην ισο-
φάριση αν και πάλεψε μέχρι τέλους.

Αλεξανδρούπολη FC (Μιχάλης 
Φλώρος): Παπαδόπουλος, Δορου-

γιδένης, Γκαϊδατζής, Παπαγεωργίου, 
Μπαρμπαγιάννης, Πατσιώρας Α. (90' 
Θέμελης), Πατσιώρας Κ., Χριστοφο-
ρίδης (66' Μαντζίρης), Παγωνίδης 
(83' Γκαβανόζης), Καρακασίδης (66' 
Ρουμπιές), Αμπραχαμιάν (90' Σιδη-
ρόπουλος).

Ορέστης Ορεστιάδας (Παναγιώ-
της Μυλωνάς): Δουλούδης, Γιαννα-
κίδης, Λιάνας, Θέμελης, Κοτζά, Πε-
τρόπουλος, Βαγγέλωφ, Ανδρεάδης, 
Σιγρέκης (52' Καραγιάννης), Σταμα-
τόπουλος (52' Τσομπανούδης), Πα-
παγιαννίδης (63' Χρηστούδης).
Κοσμάς Πανταζής – 
sportsaddict.gr

Κυπελλούχος Έβρου η Αλεξανδρούπολη FC 

Μετά από 38 χρόνια 
πανηγύρισε τον τίτλο 

με πρωταγωνιστές δύο 
Έλληνες

Μεγάλες στιγμές ζει η Τραπε-
ζούντα που είδε το καμάρι της 
πόλης, την Τραμπζονσπόρ μετά 
από 38 ολόκληρα χρόνια να ανα-
δεικνύεται πρωταθλήτρια Τουρ-
κίας και μάλιστα με 3 αγωνιστι-
κές ακόμα να απομένουν για το 
φινάλε της σεζόν.

Η Τραμπζόν έχοντας στην βα-
σική ενδεκάδα για ακόμα ένα 
ματς τον Εβρίτη μέσο, Μανώλη 
Σιώπη που και φέτος κάνει φα-
νταστική χρονιά βάζοντας και αυ-
τός σημαντικό λιθαράκι με την 
παρουσία του όλη την σεζόν σε 
αυτή την σπουδαία επιτυχία για 
τον ιστορικό σύλλογο. Αυτό είναι 

το πρώτο τρόπαιο για τον Μανώ-
λη Σιώπη που έχει κερδίσει τις 
καρδιές συμπαικτών και φίλων 
της Τραμπζόν που έχει αγωνιστεί 
σε 32 ματς  και μέτρησε 1.760 
αγωνιστικά ενώ μοίρασε και μια 
ασίστ.

Η «παρέα» του Μανώλη Σι-
ώπη και του Τάσου Μπακασέτα 
αναδείχθηκε ισόπαλη στην έδρα 
της κόντρα στην Αντάλιασπορ 
(2-2), πήρε τον ένα βαθμό που 
χρειαζόταν και πλέον είναι και 
μαθηματικά η πρωταθλήτρια της 
Super League Τουρκίας. Η ομάδα 
της Τραπεζούντας ανέβηκε στην 
κορυφή του τουρκικού πρωτα-

θλήματος για έβδομη φορά στην 
ιστορία της, μετά από… αναμονή 
38 χρόνων (1984)!

Περιττό να σας πούμε πως αυ-
τή την στιγμή που μιλάμε σε όλα 
τα σημεία της Τουρκίας έχει βγει 
κόσμος στους δρόμους και πανη-
γυρίζει ενώ στην Τραπεζούντα η 
νύχτα έγινε μέρα για την ομάδα 
του Μανώλη Σιώπη που μετά το 
1984 αναδεικνύεται για 7η φορά 
στην ιστορία της πρωταθλήτρια. Η 
Τραμπζόν έχει αναδειχτεί πρωτα-
θλήτρια πέρα απο το 1984 επίσης 
τις χρονιές 1975–76, 1976–77, 
1978–79, 1979–80, 1980–81.

Με βασικό Εβρίτη η Τραμπζονσπόρ 
Πρωταθλήτρια Τουρκίας

Ο Αθλος Ορεστιάδας είναι 
έτοιμος να γράψει ιστορία. Σή-
μερα  Τετάρτη 4/5 στις 19:00 διε-
ξάγεται ο δεύτερος αγώνας με το 
Φίλιππο Βέροιας στο νέο κλειστό 
γυμναστήριο Ορεστιάδας και με 
νίκη πανηγυρίζει ιστορική άνοδο 
στην Βόλεϊ Λιγκ. 

Οι Εβρίτες στο 
πρώτο ματς των 
μπαράζ με τον 
Φίλιππο Βέροι-
ας, επικράτησαν 
3-1 στην πόλη 
της Ημαθίας και 
αν την Τετάρτη 
επικρατήσουν εκ 
νέου στο «Νίκος Σα-
μαράς» προβιβάζονται 
στην Α1. Ο Φίλιππος ήταν εκεί-
νος που προηγήθηκε στο παιχνίδι, 
αλλά ο Άθλος έφτασε στην ολι-
κή ανατροπή παίρνοντας την πιο 
σπουδαία νίκη, μέχρι την επόμενη!

Το μήνυμα της ομάδας του 
Αθλου: 

«Είναι σημαντικό να γεμίσουμε 
το ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ για να στηρί-
ξουμε την ομάδα μας να πετύχει 
τη νίκη και να γιορτάσουμε όλοι 
μαζί την άνοδο στην Α1. Στη λή-
ξη του αγώνα κλήρωση δώρων 

με δωρεάν λαχνούς για όλους 
και δωρεάν είσοδος για όλους. 
Σας περιμένουμε από τις 18:00 
στο νέο κλειστό για να δειξουμε 
τη στήριξή μας στους αθλητές 
μας πριν την έναρξη του αγωνα. 

ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ ΟΠΩΣ 
ΠΑΝΤΑ.

Μία νίκη ακόμα χρειάζεται ο 
Άθλος Ορεστιάδας για να πάρει 
την άνοδο στην Volley League!»

Ο Αθλος γράφει ιστορία ! Μεγάλη επιτυχία για το πινγκ 
πονγκ της Ορεστιάδας

Sports

Η 
Ορεστιάδα 

με νίκη σήμερα 
επιστρέφει στους 

μεγάλους του 
βόλεϊ 

«Το αξίζαμε γιατί προσπαθήσαμε πολύ, όλοι όσοι δουλεύουμε για την ομάδα. Ο κόσμος 
ήθελε πολύ αυτό το πρωτάθλημα και είδατε πώς το πανηγύρισαν. Για μένα ήταν το πρώτο 
μου πρωτάθλημα, αυτή τη στιγμή δεν νιώθω τίποτα. Τα συναισθήματα είναι απερίγραπτα», 

Μανώλης Σιώπης, Εβρίτης πρωταθλητής Τουρκίας με Τραμπζονσπορ

Πρωταθλητής 
Ελλάδας ο 

Μηλικούδης της 
Φιλίας Ορεστιάδας
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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

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

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

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

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

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

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

Πληροφορική
Υπολογιστές

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

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

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ • Πολ. μηχ.

Λ. Δημοκρατίας 275  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026868

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

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • Τοπ. μηχ.

Χαριλάου Τρικουπη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027017

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Τοπ. μηχ.

Ι. Δραγούμη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029626

Τοπογράφοι
Μηχανικοί

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

Τεχνικές
Εταιρίες

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

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

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

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σκρα 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551023390

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

Μηχανικοί
Περιβάλλοντος

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

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

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ • Μηχανολ.Μηχ.
Ανθεμίου 18  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551025080

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

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

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

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

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

Οικοδομικά
Υλικά

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

Ηλεκτρ. Μηχανολ.
Χημ. Μηχανικοί

Πολιτικοί
Μηχανικοί

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

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

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

Βιβλιοπωλεία

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

Πολιτισμός

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

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

ΕπιγραφέςΑνθοπωλεία
Φυτώρια

Τυπογραφεία

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

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

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

Γεωπόνοι

ΡΙΖΟΣ Α. ΘΕΟΔΩΡΟΣ • Πολ. μηχ.
Ζαρίφη Γεώργιου 3 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 29380

ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ ΣΜΑΡΩ & ΕΙΡΗΝΗ ΟΕ
Συστήματα Συναγερμού
Λ. Δημοκρατίας 134 •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 34156

ΙΕΠΥΑ ΕΒΡΟΣ GUARD  
Υπηρεσίες Φύλαξης
Καραόλη Δημητρίου 40  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 35638

Security

Ηλεκτρολογικά
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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
Σαλονικίδου Ε.&Ι Αίνου 27 (έναντι Δημ. Βι-
βλιοθήκης) ✆2551029022

ΦΕΡΕΣ 
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 ✆2555022273

ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 ✆2554023176 

ΔIΔYMOTEIXO
Καρακατσάνη Μ.-Bαφειάδου Κ. έναντι Νο-
σοκομείου ✆25530 25115

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Μαρασλής Απόστολος Κωνσταντινουπόλε-
ως 225 ✆2552029174

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

Μόνικα, Πελαγία, Πελάγιος. 

Διεθνής Ημέρα Πυροσβεστών
Ημέρα του Πολέμου των Άστρων

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ μου Κριέ, για σήμερα Τετάρτη με 
το εξάγωνο του Δία με τον Πλούτωνα, 
σου δίνεται η «απόλυτη» ευκαιρία να ξε-
μπερδέψεις το κουβάρι των επαγγελμα-
τικών σου, θα καταφέρεις να σημειώσεις 
μία σημαντική επαγγελματική επιτυχία, θα 
νιώσεις ότι πατάς πιο σίγουρα στα πόδια 
σου και θα λάβεις υποστήριξη σημαντική! 

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ μου Ταύρε , για σήμερα Τετάρτη 
με το εξάγωνο του Δία με τον Πλούτω-
να, κάποιες γνωριμίες σου θα αποδειχθεί 
ότι δεν ήταν τυχαίες αλλά έχουν κάτι ση-
μαντικό να σου προσφέρουν! Νέοι φίλοι 
μπαίνουν στην ζωή σου και σε βοηθούν 
να φιλοσοφήσεις κάποιες καταστάσεις 
με τρόπο διαφορετικό!

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ μου Δίδυμε , για σήμερα Τετάρτη 
με το εξάγωνο του Δία με τον Πλούτω-
να, σου ανοίγονται δρόμοι για να μπο-
ρέσεις να κατακτήσεις ένα μεγάλο στό-
χο ζωής, για να μπορέσεις να βαδίσεις σε 
μονοπάτια που πάντα ήθελες, περίμενες 
ή ήταν αυτό το άπιαστο όνειρο που φα-
νταζόσουν!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ μου Καρκίνε , για σήμερα Τετάρ-
τη με το εξάγωνο του Δία με τον Πλού-
τωνα, οι σχέσεις σου μπαίνουν σε μία 
νέα πορεία και ανακτάς την ελπίδα σου 
ότι μπορείς να καταφέρεις ότι πραγμα-
τικά επιθυμείς! 

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ μου Λέοντα , για σήμερα Τετάρτη 
με το εξάγωνο του Δία με τον Πλούτωνα, 
οι ευκαιρίες που σου δίνονται αφορούν 
τον οικονομικό σου τομέα, όπου τώρα 
υπάρχουν έξτρα έσοδα που προσφέρουν 
ανάσα και σε βοηθούν να βελτιώσεις την 
ποιότητα της ζωής σου! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ μου Παρθένε , για σήμερα Τε-
τάρτη με το εξάγωνο του Δία με τον 
Πλούτωνα νέοι άνθρωποι μπαίνουν στην 
ζωή σου και σε γεμίζουν με πάθος, δυνα-
μισμό και μεγάλο ενθουσιασμό!

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ μου Ζυγέ , για σήμερα Τετάρτη 
με το εξάγωνο του Δία με τον Πλούτωνα, 
ανακτάς το σθένος και την ψυχική αλλά 
και σωματική ευρωστία σου! Ζητήματα 
που αφορούσαν την οικογένεια ξεπερ-
νιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
και ηρεμείς μέσα σου για ότι σε βασάνισε 
φαίνεται ότι «θεραπεύεται»!  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ μου Σκορπιέ , για σήμερα Τετάρ-
τη με το εξάγωνο του Δία με τον Πλούτω-
να, σου δίνεται η ευκαιρία να περάσεις κα-
λά, να ερωτευτείς, να αναζωπυρώσεις τον 
ενθουσιασμό και την χαρά στην ζωή σου! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ μου Τοξότη , για σήμερα Τετάρτη 
με το εξάγωνο του Δία με τον Πλούτωνα, 
η ψυχολογία σου ανεβαίνει, συμβαίνουν 
χαρμόσυνα γεγονότα στην προσωπική 
σου ζωή που σε βοηθούν να ανακτήσεις 
την ελπίδα, την πίστη, αλλά και την αυ-
τοπεποίθησή σου! 

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ μου Αιγόκερε , για σήμερα Τε-
τάρτη με το εξάγωνο του Δία με τον 
Πλούτωνα, το μυαλό σου καθαρίζει από 
δυσάρεστες σκέψεις και ανακτάς την επι-
θυμία σου να επικοινωνήσεις, να γνωρί-
σεις κόσμο, να ταξιδέψεις σε νέα μέρη, 
να πάρεις αποφάσεις που τρέναρες εδώ 
και καιρό! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ μου Υδροχόε , για σήμερα Τετάρ-
τη με το εξάγωνο του Δία με τον Πλού-
τωνα, έφτασε η στιγμή να σταθείς αυτό-
νομα στα πόδια σου, να γίνεις και πάλι ο 
κυρίαρχος στο πορτοφόλι σου το οποίο 
και θα το δεις να γεμίζει!

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ μου Ιχθύ , για σήμερα Τετάρτη 
με το εξάγωνο του Δία με τον Πλούτω-
να, η τύχη είναι με το μέρος σου και σου 
ανοίγει τις πύλες για μία καλύτερη ζωή, 
για μία ζωή που τα όνειρα γίνονται πραγ-
ματικότητα!

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. Ο αμερικανός κιθαρίστας Λινκ Ρέι 
πιστώνεται με την ανακάλυψη του 
ηχητικού εφέ fuzz τη δεκαετία του 
‘50, όταν άνοιξε μια τρύπα σε ένα 
ηχείο, που του έδωσε ένα παραμορ-
φωμένο ήχο.

2. Στις 4 Απριλίου 1964 οι Beatles κα-
τείχαν και τις πέντε πρώτες θέσεις 
του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών 
με τα τραγούδια τους «Can't Buy 
Me Love», «Twist and Shout», «She 
Loves You», «I Want to Hold Your 
Hand» και «Please Please Me», γε-
γονός μοναδικό στην ιστορία της 
μουσικής βιομηχανίας. Επίσης, είχαν 
άλλα εννιά τραγούδια στο Top-100, 
συνολικά 14.

3. Οι Led Zeppelin είναι το μοναδικό 
συγκρότημα, που όλα τα άλμπουμ 
ανέβηκαν στα δέκα πρώτα του αμε-
ρικανικού πίνακα επιτυχών.

4. Τα μοντέλα που πόζαραν στο τρί-
το και τελευταίο άλμπουμ του Τζίμι 
Χέντριξ Electric Ladyland (1968) 

πληρώθηκαν από 5 λίρες, ενώ όσες 
πόζαραν γυμνές από 10 λίρες.

5. To άλμπουμ των Beatles «With The 
Beatles» είναι το πρώτο που έφθασε 
σε πωλήσεις το 1.000.000 αντίτυπα 
στη Μεγάλη Βρετανία.

6. Κατά τη διάρκεια του Live Aid το 

1985 ο Μπομπ Γκέλντορφ δέχθηκε 
τη μεγαλύτερη δωρεά ύψους 1 εκα-
τομμυρίου δολαρίων από τη βασιλι-
κή οικογένεια του Ντουμπάι. 

7. Ο Τζον Λένον και ο Πολ Μακάρτνεϊ 
έγραψαν μαζί 295 τραγούδια.

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...
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Ακολουθώντας ίδια γραμμή 
με αυτή που έχουν χαράξει από 
την πρώτη στιγμή, οι δυο κατη-
γορούμενοι για τη δολοφονία 
της Ελένης Τοπαλούδη απολο-
γήθηκαν σήμερα ενώπιον του 
Μικτού Ορκωτού Εφετείου και 
επιχείρησαν να «ρίξουν» τις ευ-
θύνες ο ένας στον άλλον για 
το σοκαριστικό έγκλημα.

Οι γονείς της Ελένης επέλε-
ξαν να μην βρεθούν στη δικα-
στική αίθουσα να ακούσουν για 
ακόμη μια φορά τα βασανιστή-
ρια που έζησε το παιδί τους το 
οποίο οδηγήθηκε στο θάνατο.

Οι νεαροί κατηγορούμενοι 
(πρωτόδικα έχουν καταδικα-
στεί σε ισόβια και επιπλέον 15 
χρόνια για την δολοφονία και 
τον ομαδικό βιασμό της φοιτή-
τριας), έδωσαν τη δική τους εκ-
δοχή για τα όσα συνέβησαν τη 
βραδιά εκείνη στη Ρόδο.

Παρά τις προσπάθειες της 
έδρας, εκείνοι επέμειναν να 
επιρρίπτουν την ευθύνη ο ένας 
στον άλλον.

«Είπα ότι έστω και τώρα θα 
πείτε την αλήθεια και θα απε-
λευθερωθείτε…» ήταν η παρα-
τήρηση δικαστή προς τον κατη-
γορούμενο ο οποίος επέμεινε 
λέγοντας: «Την είπα, εσείς δεν 
θέλετε να με πιστέψετε…».

Ο νεαρός απολογούμενος 
κλαίγοντας ζήτησε συγγνώμη 
από την οικογένεια της Ελέ-
νης Τοπαλούδη. «Έχω αντιλη-
φθεί πολλά στη φυλακή. Θέλω 
να ζητήσω συγγνώμη στην οι-
κογένεια της Ελένης. Εγώ την 
γνώριζα. Έχουμε καταστραφεί 
τρεις οικογένειες. Η δικιά τους 
χειρότερα. Μακάρι να με συγ-
χωρέσουν κάποτε» ανέφερε 
μεταξύ άλλων ο κατηγορού-

μενος και πρόσθεσε «και οι δύο 
ήμασταν εκεί, κι οι δύο κάναμε 
τη λάθος πράξη».

Το «πρώτο χτύπημα» ο Αλ-
βανός κατηγορούμενος το χρέ-
ωσε στον Ροδίτη συγκατηγο-
ρούμενο του καθώς «εκείνος 
αντέδρασε όταν η Ελένη «του 
είπε “άντε τελείωνε”».

«Άρχισε να την χτυπάει, της 
έπιασε το λαιμό και την έσφιγ-
γε, εκείνη τον δάγκωσε. Εκεί 
έκανα το λάθος, μας είπε θα 
σας καταγγείλω στην αστυνο-
μία, την κρατούσα από τα χέ-
ρια, την χτυπούσε στα πόδια…» 
περιέγραψε ο νεαρός ο οποίος 
σημείωσε ότι ήταν ο συγκα-
τηγορούμενος του που έφερε 
δύο μαχαίρια «το ένα για μέ-
να για να μην μας καταγγείλει 
στην αστυνομία».

Σύμφωνα με τον κατηγο-
ρούμενο, ο Ροδίτης έφερε 
και το σίδερο του σπιτιού με 
το οποίο χτυπήθηκε η Ελένη. 
«Του λέω το παράκανες, άστο. 
Φοβήθηκα ότι θα πάει να μας 
καταγγείλει. Έκανα το λάθος 
και υποστήριξα το φίλο μου» 
ανέφερε ο κατηγορούμενος ο 
οποίος παραδέχτηκε πως χτύ-
πησε με την γροθιά του την 
κοπέλα.

«Έκανα λάθος» είπε και συ-
μπλήρωσε πως ο συγκατηγο-
ρούμενος του ήταν αυτός που 
έσφιξε το λαιμό της Ελένης η 
οποία λιποθύμησε. «Τα έχασα 
πανικοβλήθηκα. Του είπα τι κά-
νουμε;» είπε, με την έδρα να 
σχολιάζει: «Στα χέρια σας μαρ-
τύρησε η κοπέλα, αυτό δεν εί-
ναι σεξ…».

Ο κατηγορούμενος επέμει-
νε πως υπήρχε συναίνεση στην 
ερωτική πράξη και συμπλήρω-

σε: «Έπρεπε να αντιδράσω αλ-
λιώς. Καταρχάς δεν πρέπει να 
μοιραζόμαστε μία κοπέλα, θέ-
λω να δώσω αυτό το μήνυμα 
στα νέα παιδιά, να μην μοιρά-
ζεται κανείς την κοπέλα του, να 
σέβεται την κοπέλα του» είπε 
μεταξύ άλλων στη συνέχεια.

Πρόεδρος: Εδώ έγιναν 
άσχημα πράγματα.

Κατηγορούμενος: Τα χει-
ρότερα, θα με στοιχειώνουν 
μία ζωή.

Σχετικά με τις στιγμές που 
έριξαν την Ελένη Τοπαλούδη 
στο γκρεμό ενώ ήταν ζωντανή, 
ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε 
πως και οι δυο συνεργάστη-
καν, όμως ανέφερε πως ήταν 
ο Ροδίτης συγκατηγορούμενος 
του που κατέβηκε στον γκρεμό.

Ο κατηγορούμενος ισχυρί-
στηκε πως «πίστευε ότι η Ελένη 
πέθαινε» ενώ ένας σύνεδρος 
τόνισε πως γνώριζαν ότι δεν 
είχε πεθάνει…

«Δε φταίω διότι δεν την 
ακούμπησα καν… Δεν έφται-
γα» ανέφερε από την πλευρά 
του ο Ροδίτης κατηγορούμε-
νος στον βασικό ισχυρισμό του. 
Παράλληλα, αναφέρθηκε στη 
γνωριμία του με τον συγκατη-
γορούμενο του και αρνήθηκε 
ότι εκείνος ήταν το «δόλωμα» 
για να βρίσκει κοπέλες.

Ο κατηγορούμενος μίλησε 
για τις σχέσεις που είχε στο 
παρελθόν με άλλες κοπέλες 
και όταν κλήθηκε να πει κάτι 
για την προηγούμενη ζωή του 
ανέφερε: «Ήμουν μπάι»

Πρόεδρος : Δηλαδή;
Κατηγορούμενος: Όχι 

στρέιτ, μπαισέξουαλ
Πρόεδρος : Εξηγήστε μας;
Κατηγορούμενος: Μπορεί 

να σου αρέσει και κανένας άν-
δρας.

Πρόεδρος : Πηγαίνετε με 
άνδρες;

Κατηγορούμενος : Όχι με 
γυναίκες μόνο. Δε φταίω…

Πρόεδρος : Αυτό δεν είναι 
πειστικό μη το λέτε.

Κατηγορούμενος : Δε την 
βίασα..

Ο κατηγορούμενος επέμει-
νε πως ο συγκατηγορούμενος 
του ήταν αυτός που κακοποί-
ησε βάναυσα την Ελένη και 
στη συνέχεια την έριξε στον 
γκρεμό. Ισχυρίστηκε πως εκεί-
νο το βράδυ βρέθηκαν και οι 
τρεις στο εξοχικό του σπίτι και 
αφού κατανάλωσαν αλκοόλ 
η κοπέλα, σύμφωνα πάντα με 
τον κατηγορούμενο, συνευρέ-
θηκε ερωτικά με τον φίλο του, 
Αλβανικής καταγωγής.

Στη συνέχεια έπεσε σε αρκε-
τές αντιφάσεις μιλώντας για το 
πώς εκείνος είχε ερωτική επα-
φή με την κοπέλα. Ο κατηγο-
ρούμενος, ρίχνοντας το βλέμ-
μα του προς τον συνήγορο του, 
περιέγραψε πως έβλεπε μόνος 
τηλεόραση όταν άκουσε φασα-
ρία και στη συνέχεια είδε τον 
συγκατηγορούμενο του να χτυ-
πάει την Ελένη με ένα σίδερο.

Πρόεδρος: Τι κοιτάτε τον 
δικηγόρο σας; Το δικαστήριο 
να κοιτάτε.

Κατηγορούμενος: Μου ζή-
τησε να πάω να την τελειώ-
σουμε. Νομίζω την χτύπησε 
πρώτα με μπουνιά και μετά με 

το σίδερο.
Ο νεαρός ισχυρίστηκε πως ο 

συγκατηγορούμενος του ήταν 
εκείνος που όχι μόνο έφερε 
τα μαχαίρια αλλά χαρακτήρισε 
και «σκληρόπετση» την Ελένη.

Πρόεδρος: Τι της έκανε με 
τα μαχαίρια;

Κατηγορούμενος: Την 
κάρφωνε στο λαιμό και της 
έλεγε: «θα σε σκοτώσω». Επει-
δή στράβωσε το ένα μαχαίρι, 
πήγε και πήρε κι άλλο.

Πρόεδρος: Δεν είναι δυ-
νατό μόνος του να το έκανε 
αυτό, πρέπει να τον έχετε βο-
ηθήσει… Μία κοπέλα πέθανε, 
βασανίστηκε, μαρτύρησε στα 
χέρια σας.

Κατηγορούμενος: Εγώ δεν 
την άγγιξα καν.

Πρόεδρος: Δεν θα μπορού-
σε μόνος του..

Κατηγορούμενος: Μπο-
ρούσε..

Πρόεδρος: Ο στραγγαλι-
σμός πως έγινε; Μόνος του;

Κατηγορούμενος: Ναι. Δε 
θυμάμαι να την στραγγάλισε…

Πρόεδρος: Κύριε, μόνος του 
δε θα μπορούσε, αντέδρασε 
η Ελένη.

Κατηγορούμενος: Δεν 
αντέδρασε…

Πρόεδρος: Περίμενε να την 
σκοτώσουν;

Κατηγορούμενος: Περί-
μενε.

Πρόεδρος: Εσείς τι κάνατε;
Κατηγορούμενος: Εγώ απλά 

έβλεπα.
Πρόεδρος: Τι βλέπατε;
Κατηγορούμενος: Να την 

χτυπάει και του έλεγα σταματά.

Πρόεδρος: Επιμένετε να 
μην θέλετε να βοηθήσετε τον 
εαυτό σας.

Κατηγορούμενος: Την χτύ-
πησε με σίδερο και της έδωσε 
κροσέρ. Εγώ τους έλεγα απλά 
σταμάτα.

Όταν ο κατηγορούμενος 
ρωτήθηκε γιατί δεν πήγαν την 
φοιτήτρια στο νοσοκομείο εκεί-
νος ισχυρίστηκε πως θα το έκα-
νε αν του το ζητούσε ο συγκα-
τηγορούμενος του. «Αυτό που 
συνέβη είναι ανήκουστο, πως 
πήγατε στα απόκρημνα, για-
τί πήγατε εκεί, θα την αφήνα-
τε εκεί;» ήταν η ερώτηση της 
έδρας με τον κατηγορούμενο 
να απαντά πως ο φίλος του 
ήταν εκείνος που του είπε: «πά-
με να την τελειώσουμε».

Πρόεδρος: Γιατί να πάτε 
εκεί; Πεστε μου γιατί την πήγα-
τε εκεί; Μήπως είχατε αποφα-
σίσει να την τελειώσετε μαζί;

Κατηγορούμενος: Όχι, εγώ 
μόνο τον βοηθούσα… Ήθελε 
να πάμε να το τελειώσουμε. 
Εγώ δεν φταίω. Δεν την άγγι-
ξα. Φώναζα βοήθεια.

Πρόεδρος : Ποιος να σας 
ακούσει κύριε… Τι έγινε εκεί;

Κατηγορούμενος : Την κα-
τέβασε μέχρι τα μισά γκρεμού. 
Την χτύπησε στα βράχια.

Πρόεδρος : Την ρίξατε στη 
θάλασσα;

Κατηγορούμενος : Την 
έριξε εκείνος, ήταν μόνος. Με-
τά πήγαμε σπίτι καθαρίσαμε, 
ήταν γεμάτο αίματα. Μακάρι 
να είχα βοηθήσει περισσότερο.
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Δίκη για τη δολοφονία Τοπαλούδη: 
Τα ρίχνουν ο ένας στον άλλο 
οι δύο κατηγορούμενοι
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Οι γονείς της Ελένης επέλεξαν να 
μην βρεθούν στη δικαστική αίθουσα 
να ακούσουν για ακόμη μια φορά τα 
βασανιστήρια που έζησε το παιδί τους. Η 
δίκη θα συνεχιστεί στις 12 Μαΐου με την 
αγόρευση της εισαγγελέως


