H ΓΝΩΜΗ
▶8

Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξ/
πολης: Ταξιδεύοντας στον
ονειρικό κόσμο της Τέχνης

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΆΚΗΣ
www.gnomionline.gr
Tετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021
αρ. φύλλου 9178
€0.60

Έξαρση κρουσμάτων στην
περιοχή ευθύνης του
Νοσοκομείου Διδυμοτείχου

Έβρος Από το 0,80 πέρσι,
στο 1,16 ευρώ το λίτρο το
πετρέλαιο θέρμανσης
Σε ξύλα και πέλετ στρέφεται όλο
και περισσότερος κόσμος
▶7

Ήβη Αδάμου:
«Την Αλεξανδρούπολη
τη λατρεύω…»

▶ 13

Συνάντηση διαβούλευσης
για την κυκλοφοριακή μελέτη
Ορεστιάδας
▶6

“ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΝΑΒΡΑΣΜΟ ΟΛΗ Η 4Η ΥΠΕ”,
ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ
● Προαναγγέλλει τη λειτουργία ιατρείου Post Covid
● Πολλαπλασιάζονται τα ημερήσια κρούσματα σε Εβρο, ΑΜΘ τα τελευταία 24ωρα
● 3.739 τα κρούσματα χθες, 29 θάνατοι, 356 διασωληνωμένοι

Πέτροβιτς για τα ανοιχτά
αναχώματα: «Τι να πρωτοκάνουμε;»

▶ 3, 11

Έκθεση εικαστικής
κούκλας με
δημιουργίες
της Νατάσας
Μανωλίδου
Στον χώρο της Δημοτικής βιβλιοθήκης Αλεξανδρούπολης

▶9

Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Έβρου, ο προϋπολογισμός
για τα απαραίτητα έργα είναι 26 εκ ευρώ,
κι έχουν εγκριθεί μόλις τα 8

▶4

Δυναμικό παρόν
του Δήμου
Αλεξανδρούπολης

Ανάδοχος για το έργο της
ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου
Αλεξανδρούπολης

Στην Έκθεση Τεχνολογίας
και Καινοτομίας
Beyond 0.4

Η τοπική εταιρεία «ΠΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» με έκπτωση 56,67%
αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου.
Τι εργασίες προβλέπονται και πού

▶5

▶5
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
www.gnomionline.gr
ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
∆. Μπένδρελης

Υπεύθυνη Διαφημίσεων
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα
2551024222, 2551029888
Fax
2551080606

Είπαν

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

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
EΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΣΗΠΕ)

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
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 κείμενα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τη
θέση της Eφημερίδας.

Τακτικοί συνεργάτες:

Θεόδωρος Ορδουμποζάνης, Δημήτρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος
Αναγνωστόπουλος, Αγγελική, Δεληγιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέας Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου,
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεωνίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπητού, Μενέλαος Μαλτέζος

Ο καιρός σήμερα

Σαν Σήμερα

Ανατολή - 07:32
Δύση - 18:28

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1820
Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης και οι
«Φιλικοί» αποφασίζουν να κηρύξουν επανάσταση στη Μολδοβλαχία.

9...18
9...17
9...18

1888
Εγκαινιάζεται το Ζάππειο Μέγαρο
στην Αθήνα.

1-2

10...19

2-3

1912
Ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τα Γιαννιτσά. Οι Τούρκοι υποχωρούν στη Θεσσαλονίκη.
1921
Μεσούσης της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ο γάλλος πρεσβευτής
Φρανκλέν Μπουγιόν υπογράφει
με τον Κεμάλ Ατατούρκ τη Συμφωνία της Άγκυρας, η οποία προβλέπει αναγνώριση του Κεμαλικού καθεστώτος, εμπορικές συναλλαγές,
αποχώρηση των γαλλικών στρατευμάτων από τις κατεχόμενες περιοχές και χορήγηση όπλων.
1968
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Μεξικού, ο αμερικανός Ντικ Φόσμπερι κατακτά το χρυσό μετάλλιο
στο άλμα εις ύψος, εισάγοντας ένα
νέο παλμό στο αγώνισμα, καθώς
περνά τον πήχη με την πλάτη.
Γεννήσεις
1940
Σπύρος Ευαγγελάτος, έλληνας σκηνοθέτης του θεάτρου και ακαδημαϊκός. (Θαν. 24/1/2017)
1950
Τομ Πέτι, αμερικανός ρόκερ. (Θαν.
2/10/2017)
ΘΑΝΑΤΟΙ
460
Ευδοκία, αυτοκράτειρα του Βυζαντίου, σύζυγος του Θεοδοσίου Β’.
(Γεν. 401)
2010
Μπομπ Γκουτσιόνε, αμερικανός εκδότης του περιοδικού «Penthouse».
(Γεν. 17/12/1930)

2-3

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ
21
Οκτ
2014

Ερευνητικό Κέντρο «Καραθεοδωρή»
ιδρύεται στην ΑΜΘ

Τη δημιουργία του «Ερευνητικού Κέντρου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Καραθεοδωρή» εξήγγειλε ο Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος,
αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Αλεξανδρούπολη, παρουσία του
Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου
Παιδείας κ. Χρήστου Βασιλάκου και του προέδρου του Επιμελητηρίου Έβρου κ. Χριστόδουλου Τοψίδη.
Σκοπός της ίδρυσης του νέου ερευνητικού κέντρου, που θα
έχει ως περιοχή ευθύνης την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
θα είναι η ενίσχυση των κρίσιμων τομέων της Έρευνας και της
Τεχνολογίας και ταυτόχρονα η διασύνδεσή τους με την τοπική
κοινωνία και οικονομία.
Θα φέρει το όνομα του μεγάλου Έλληνα Μαθηματικού
Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή που έλκει την καταγωγή του
από τη Θράκη και πιο συγκεκριμένα από το Μποσνοχώρι ή
Βύσσα (μεταφέρθηκε στη Νέα Βύσσα του Νομού Έβρου) της
Δυτικής Θράκης.
Η ίδρυσή του θα συμβάλει στην περαιτέρω πρόοδο της
τεχνολογίας, στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και
στην ανάπτυξη και δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συστήματος έρευνας και καινοτομίας στη χώρα μας και στη Θράκη.
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Μικρογνωμικά
Γίνονται κι αυτά

Και όλο ανεβαίνουν
Τα νέα κρούσματα κορονοϊού την
Τρίτη 19 Οκτωβρίου ανακοίνωσε ο
ΕΟΔΥ. Σύμφωνα με την ενημέρωση,
κατά το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα καταγράφονται 29 νέοι θάνατοι
ενώ στις ΜΕΘ των νοσοκομείων της
χώρας νοσηλεύονται 356 ασθενείς
διασωληνωμένοι. Τα νέα κρούσματα ανέρχονται σε 3.739. Στην Αττική εντοπίστηκαν 701 κρούσματα, στη
Θεσσαλονίκη 574 και στη Λάρισα 270
!Η κατανομή των κρουσμάτων κορονοϊού στην ΑΜΘ: ΔΡΑΜΑΣ 91 - ΕΒΡΟΥ
85 - ΚΑΒΑΛΑΣ 40 - ΞΑΝΘΗΣ 109 ΡΟΔΟΠΗΣ 71
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με
COVID-19 είναι 29, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 15.447 θάνατοι. Το 95.3% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70

Bρείτε λύσεις			

Εκπρόσωπος των φοιτητών της πολύπαθης Νοσηλευτικής Σχολής Διδυμοτείχου, ο τεταρτοετής Μάριος Λωρίδας
από την Αθήνα, μίλησε χθες το πρωί στο
Ράδιο Έβρος και στην εκπομπή Εβροσκόπιο περιγράφοντας την απελπιστική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει με
το πρόγραμμα σπουδών τους αλλά και
γενικά τις συνθήκες που επικρατούν στη
συγκεκριμένη Σχολή. Το Τμήμα Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου λειτουργεί ως παράρτημα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Διεθνές Πανεπιστήμιο
Ελλάδας) με έδρα τη Θεσσαλονίκη και
πριν λίγες μέρες, 13 Οκτωβρίου και συγκεκριμένα βράδυ στις 8, καταγγέλλουν
οι φοιτητές πως τους ανακοινώθηκε το
πρόγραμμα μαθημάτων, και μετά από δικές τους πιέσεις ξεκίνησαν τα μαθήματα
μόλις τη Δευτέρα 18/10. Ο Μάριος Λωρίδας επικεντρώθηκε κυρίως στο ζήτημα

Στο Νοσοκομείο Σερρών νοσηλευόταν
αρνητής του κορωνοϊού από τη Δράμα που
κατέληξε μετά από επιπλοκές της Covid-19.
Αμέσως μετά, οι συγγενείς του ζήτησαν να
πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή
για να πειστούν ότι έχασε τη ζωή του από
κορωνοϊό. Σύμφωνα με πληροφορίες του
grtimes.gr, πρόκειται για έναν 66χρονο
από τη Δράμα, ανεμβολίαστο ο οποίος νόσησε από κορωνοϊό και κατέληξε στη ΜΕΘ.
Το πιστοποιητικό θανάτου δόθηκε στους
συγγενείς, αλλά εκείνοι δεν το δέχθηκαν.
Έτσι, τον άφησαν στα ψυγεία του νοσοκομείου για περίπου δύο με τρεις ημέρες,
μέχρι να κινήσουν και να ολοκληρώσουν

ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών
που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι
είναι 356 (64.3% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 έτη. To 81.7%
έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία
70 ετών και άνω.
με την έλλειψη καθηγητών, ένα πρόβλημα
που επηρεάζει δραματικά την εξέλιξη των
σπουδών τους, ελλοχεύοντας ο κίνδυνος
με βάση το νέο Νόμο του Υπ. Παιδείας για
τους “αιώνιους φοιτητές” και τα “ν+2 χρόνια φοίτησης”, ακόμη και να διαγραφούν
από φοιτητές αν δεν βρεθεί άμεση λύση.

Είπαν

`

Κ.Η.

τις διαδικασίες νεκροψίας – νεκροτομής,
στις οποίες και προχώρησαν, ώστε να πειστούν για τα αίτια που τον οδήγησαν στον
θάνατο. Για τη διαδικασία, μάλιστα, η σορός μεταφέρθηκε στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ στη
Θεσσαλονίκη. Εκεί, τελέστηκε η νεκροτομή
από κρατικό ιατροδικαστή και υπό την παρουσία μάλιστα εμπειρογνώμονα που όρισε
η οικογένεια του 66χρονου. Επιβεβαιώθηκε τελικά ότι υπήρξε τεράστια και εκτεταμένη βλάβη πνευμόνων, η οποία προήλθε
από τον κορονοϊό. Μόνο τότε, οι συγγενείς
του πείστηκαν και τελικά τον παρέλαβαν
και προχώρησαν στην ταφή του.

Κ.Η.

ΑΡΣΙΣ Αλεξανδρούπολη :
"NO CHILD IS FOR SALE"
Οι μικροί φιλοξενούμενοι της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη έχουν λάβει
συμμετοχή στο διαγωνισμό υπό την αιγίδα της UNICEF Greece με τίτλο "No
child is for sale" κατά του trafficking και
έχουν καταφέρει μέσα από 170 συμμετοχές να έχουν συμπεριληφθεί στις
54 που έχουν επιλεγεί για τη δεύτερη
φάση. Η ψηφιακή έκθεση θα είναι διαθέσιμη έως 13/11 στο
παρακάτω link: https://
publish.exhibbit.
com/.../9268.../longgallery-70943/
Υπάρχει η δυνατότητα ψήφου επιλέγοντας
το σύμβολο (√) από τις
πληροφορίες (i) στα δεξιά κάθε πίνακα ή από
το πάνελ πληροφοριών
πάνω δεξιά.
Οι πίνακες που θα
συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους, θα

βραβευτούν ενώ οι επικρατέστερες ζωγραφιές θα μετατραπούν σε αφίσες και
κάρτες με σκοπό την ευαισθητοποίηση
και ενημέρωση αναφορικά με την εμπορία ανθρώπων. Στηρίζουμε λοιπόν την
προσπάθεια των παιδιών καθώς και
τα κοινωνικά μηνύματα που θέλουν
να στείλουν.

Γ.Π.

Photo Shoot

Είμαστε σε αναβρασμό όλη η 4η
ΥΠΕ. Εμείς θέλω να πιστεύω ότι
έχουμε τα λιγότερα προβλήματα. Άλλωστε το προσωπικό που
έχουμε σε αναστολή είναι της τάξης του 4-6%. (ΕΡΤ Ορεστιάδας)
Χ. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΉΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΊΧΟΥ

Θεωρώ ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο για χάσιμο. Πρέπει να προχωρήσουμε στις
τολμηρές αλλαγές που θα
μας λύσουν τα χέρια και θα
μας επιτρέψουν να είμαστε
ακόμη πιο χρήσιμοι στους
πολίτες..
Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ
ΈΝΩΣΗΣ ΔΉΜΩΝ ΕΛΛΆΔΟΣ

Απίστευτα μεγάλο αριθμό σκουπιδιών συνέλεξαν οι εθελοντές της περιβαλλοντικής οργάνωσης
Aegean Rebreath σε δράση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή με στόχο τον καθαρισμό του
βυθού στην περιοχή Βίντζι της Πάρου. Οι εικόνες είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές και θυμίζουν τα ευρήματα που είχαν έρθει στο φως από αντίστοιχες δράσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν στο λιμανάκι Αλεξανδρούπολης, αλλά και σε εκείνο της Μάκρης
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Πέτροβιτς για
τα ανοιχτά
αναχώματα: «Τι να
πρωτοκάνουμε;»

ειδήσεις
σύντομες

στον Έβρο

Για 3η συνεχή χρονιά ολοκληρώθηκε με
επιτυχία το πρόγραμμα χορηγίας της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» με δράσεις για την
Υγεία & την Παιδεία σε ακριτικές περιοχές
της Ελλάδας».
Στο πλαίσιο της δωρεάς η Ένωση κάλυψε
ανάγκες υλικοτεχνικού και εκπαιδευτικού
εξοπλισμού, στο Δημοτικό Σχολείο Ριζίων
και τα παιδιά έχουν πλέον την ευκαιρία να
επισκέπτονται μία καινούργια βιβλιοθήκη

ΡΙΖΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΆΡΧΗ ΈΒΡΟΥ,
Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ ΈΡΓΑ ΕΊΝΑΙ 26
ΕΚ ΕΥΡΏ, ΚΙ ΈΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΊ
ΜΌΛΙΣ ΤΑ 8
«Το κράτος επικαλείται ότι είχε να
αντιμετωπίσει διάφορες ζημιές»
Μόλις το 1/3 του ποσού
που ζητά η Περιφέρεια ΑΜΘ
για την αντιπλημμυρική θωράκιση του Έβρου και την
αποκατάσταση των ακόμη
ανοιχτών αναχωμάτων, σε
πολλές περιοχές, έχει εγκριθεί από την κεντρική διοίκηση, με αποτέλεσμα, να ξεκινά
ακόμη ένας χειμώνας, με το
νομό σχεδόν απροστάτευτο.
Οι διαμαρτυρίες και η
ανησυχία του αγροτικού και
κτηνοτροφικού κόσμου στο
Δήμο Διδυμοτείχου επιβεβαι-

ώνονται και ενισχύονται από
τις δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου Δημήτρη
Πέτροβιτς, στο πλαίσιο της
συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής
Προστασίας της ΠΕ Έβρου,
που πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα.
Αναφερόμενος στην καθυστέρηση που σημειώθηκε,
ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου,
Δημήτρης Πέτροβιτς, μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας,
ανέφερε πως η Περιφέρεια

Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης έλαβε αργά, στο τέλος του καλοκαιριού, μόλις
8 εκ. ευρώ για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις, ενώ είχαν ζητηθεί για τις αποκαταστάσεις αυτές, 26 εκ. ευρώ.
«Τι πρώτα να κάνεις με
8 εκ. ευρώ;» σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ. Πέτροβιτς,
προσθέτοντας πως τα χρήματα που διατέθηκαν τελικά
για τις συγκεκριμένες ανάγκες, είναι σχεδόν το 1/3 του
ποσού που ζήτησε η περιφερειακή διοίκηση. «Το κράτος
επικαλείται ότι είχε να αντιμετωπίσει διάφορες ζημιές
από φωτιές και σεισμούς αλλά και τις οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία,
εμείς λέμε ότι θα πρέπει να
αποκατασταθούν οι υποδομές που καταστράφηκαν
από τον προηγούμενο χειμώνα και περιμένουμε από
το κράτος ανταποκριθεί…»,
πρόσθεσε ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Διδυμοτείχου και Περιφέρειας εν Αθήναις με διάθεση αποκατάστασης και
ανάδειξης της ιστορίας
του προσφυγικού Ελληνισμού της Θράκης μας και με
αφορμή την συμπλήρωση
100 χρόνων από τον ξεριζωμό το 1922 των Ανατολικοθρακιωτών, ανέλαβε την
πρωτοβουλία δημιουργίας
ενός μνημείου «Τιμής και
Μνήμης των προσφύγων
της Θράκης», το οποίο θα
τοποθετηθεί στο ηρώο της
πόλης του Διδυμοτείχου.

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος
“Ταξιδεύουμε με την Τέχνη και τον Λόγο”, που
υλοποιείται στη Δημοτική
Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία του
Δήμος Αλεξανδρούπολης
με τη Σχολή Επιστημών
της Αγωγής του Δ.Π.Θ.,
διοργανώνει την πρώτη
διάλεξη για ενήλικες, την
Δευτέρα 25 Οκτωβρίου
2021, στις 7.00 μ.μ., με
τον τίτλο: “Συζητώντας
για τον ρατσισμό”.

Κ.Η.

AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Νέο πλήγμα για τους
βιοκαλλιεργητές του Έβρου
Τι αναφέρει η Ομοσπονδία Αγροτικών
Συλλόγων Έβρου
«Η Ενότητα»
Νέο πλήγμα για τους
βιοκαλλιεργητές, που «θα
τους οδηγήσει στην καταστροφή και την αναγκαστική
εγκατάλειψη των καλλιεργειών τους», χαρακτηρίζει
η Ομοσπονδία Αγροτικών
Συλλόγων Έβρου «Η Ενότη-

τα» την εξαίρεση των παραγωγών προηγούμενων προγραμμάτων στήριξης της
βιολογικής γεωργίας, από
τη νέα δράση που προκηρύχθηκε. Οι συγκεκριμένοι
καλλιεργητές θα λάβουν τις
τελευταίες ενισχύσεις τους
στα τέλη Μαΐου του 2022
και η μη ένταξή τους στο
νέο πρόγραμμα θα έχει δυσμενέστατες συνέπειες,
επισημαίνει η Ομοσπονδία.
«Μαζί με τις εξελίξεις στην
τιμή του πετρελαίου, τις αυ-

ξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και στα αγροτικά εφόδια, το κόστος παραγωγής
εκτινάσσεται και αυτό θα
επιβαρύνει συνολικά τους
βιοπαλαιστές αγρότες και
κτηνοτρόφους της περιοχής», καταλήγει στην ανακοίνωσή της και καλεί τον
αγροτικό κόσμο «σε επαγρύπνηση», επισημαίνοντας
πως «μόνο με οργάνωση και
αγώνες επιτυγχάνονται οι
διεκδικήσεις».

Το Πολυδύναμο Κέντρο ΑΜΘ του προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ σε συνεργασία με
το Κέντρο Κοινότητας Σαμοθράκης διοργανώνουν σεμινάριο με θέμα «Εξαρτήσεις και
Οικογένεια». Στο σεμινάριο οι επαγγελματίες
του Θεραπευτικού Προγράμματος θα δώσουν
απαντήσεις στα ερωτήματα γύρω από τα θέματα της εξάρτησης και οι συμμετέχοντες θα
έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τον
ρόλο της οικογένειας αλλά και για τις υπηρεσίες του προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ.

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
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Ανάδοχος για το έργο της
ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου
Αλεξανδρούπολης
Η ΤΟΠΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ «ΠΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.»
ΜΕ ΈΚΠΤΩΣΗ 56,67% ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΕΙ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Τι εργασίες προβλέπονται και πού

Της Κικής Ηπειρώτου

Άλλο ένα σημαντικό έργο για την
πόλη της Αλεξανδρούπολης αποκτά
οριστικό ανάδοχο που θα αναλάβει
την υλοποίησή του. Ο λόγος για την
ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου της
πόλης, ένα έργο που περιλαμβάνει,
μεταξύ άλλων, τη δημιουργία νέων
πεζόδρομων, αλλά και την αποκατάσταση των υφιστάμενων.
Η εταιρεία που θα αναλάβει το
έργο, προϋπολογισμού 881 χιλ ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, όπως αποφασίστηκε
ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή, είναι η «ΠΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε», με
έδρα την Αλεξανδρούπολη, η οποία
συμμετείχε στο διαγωνισμό καταθέτοντας τη μεγαλύτερη έκπτωση
από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες (56,67%) και τιμή προσφοράς
384.997,76 € πλέον Φ.Π.Α.

Τι προβλέπει το έργο

Η μελέτη του έργου προβλέπει τη
δημιουργία νέων και αποκατάσταση

υφισταμένων πεζόδρομων στην περιοχή παρέμβασης από την οδό Κουντουριώτου έως και τον πεζόδρομο
Ν. Φωκά και περιλαμβάνει διαμόρφωση της οδού Δικαστηρίων σε ήπιας κυκλοφορίας από τον πεζόδρομο
Ν. Φωκά έως την πλ. Κύπρου, κατασκευή ενός νέου πεζόδρομου (οδ.
Κουντουριώτη) καθώς και ανακατασκευή των ήδη υφιστάμενων πεζόδρομων Μιαούλη, Κανάρη, Σουλίου
και Ν. Φωκά. Όλοι οι πεζόδρομοι
έχουν πλάτος 8,00 μέτρα.
Στην οδό Κύπρου προβλέπεται
ανακατασκευή μόνο των πεζοδρομίων πλάτους 2,50 μέτρων εκατέρωθεν.
Στην περιοχή παρέμβασης θα γίνει
εκ νέου εγκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού, τοποθέτηση καινούργιων ιστών φωτισμού, φωτιστικών
LED και φύτευση δένδρων.
Ως υλικό δαπεδόστρωσης επιλέχτηκαν πλάκες πεζοδρομίου τριών αποχρώσεων (γκρι σκούρο, γκρι

ανοιχτό και λευκό) από ψυχρά υλικά,
τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία
βιοκλιματικά αναβαθμισμένου ανοιχτού δημόσιου χώρου σύμφωνα με
το σχέδιο της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Για την ασφαλή όδευση των τυφλών θα τοποθετηθούν έγχρωμες
ανάγλυφες πλάκες πεζοδρομίου με
βάση το τσιμέντο υψηλής αντοχής

διαστάσεων 40x40 cm.
Σε κάθε είσοδο / έξοδο του πεζοδρόμου, θα τοποθετηθεί ειδική πινακίδα σήμανσης, η οποία θα αναγγέλλει τη χρήση του και θα προειδοποιεί
για τον τρόπο λειτουργίας του.
Το έργο χρηματοδοτείται από το
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕ-

ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ» και
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΠΟΥΠΟΛΗΣ και είναι γραμμένο στον Τακτικό Προϋπολογισμό
του Δήμου για το έτος 2021.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου, ορίζεται σε 24 μήνες από
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Δυναμικό παρόν του Δήμου Αλεξανδρούπολης
Στην Έκθεση Τεχνολογίας και Καινοτομίας Beyond 0.4
Στην Έκθεση Τεχνολογίας και Καινοτομίας Beyond
0.4 που πραγματοποιήθηκε
από τις 14 έως 16 Οκτωβρίου 2021 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
(HELEXPO) συμμετείχε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.
Στο περίπτερο του Δήμου
παρουσιάστηκε η νέα μοντέρνα, υψηλής αισθητικής και

χρηστικότητας ιστοσελίδα του,
καθώς και οι ψηφιακές εφαρμογές που ήδη διευκολύνουν
την καθημερινότητα των δημοτών, ενώ στελέχη του δήμου
και ο ίδιος ο Δήμαρχος Γιάννης
Ζαμπούκης, ήρθαν σε επαφή
τις σημαντικότερες εταιρείες

πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα και σε
διεθνές επίπεδο αλλά και καινοτόμες start ups.
Το περίπτερο του Δήμου
Αλεξανδρούπολης προσέλκυσε όχι μόνο τα βλέμματα
αλλά το ενδιαφέρον πολλών

επισκεπτών, μεταξύ αυτών του
Υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, του αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα και του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
Απόστολου Τζιτζικώστα.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Αναστασίδης Ιωάννης του Στανισλάβ και της Τατιάνας το γένος Αναστασίδου
που γεννήθηκε στο Νικολάεβ Ουκρανίας και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη και η
Αθανασάκη Δέσποινατου Χρήστου και της Μαρίνας το γένος Κάππα που γεννήθηκε
στην Αθήνα και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη πρόκειται να παντρευθούν με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης.
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Συνάντηση διαβούλευσης για την
κυκλοφοριακή μελέτη Ορεστιάδας
ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΉΣ ΠΡΌΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΊΣ ΠΟΥ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΣΤΗ
ΠΌΛΗ Ή ΕΠΗΡΕΆΖΟΝΤΑΙ
ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΠΡΟΤΕΊΝΟΝΤΑΙ

ξης ΔΠΘ
- Τμήμα Δασολογίας ΔΠΘ
- Σύνδεσμος Εκπαιδευτών
Οδήγησης και Κυκλοφοριακής
αγωγής Ανατολικής Μακ. Και
Θράκης, Σωματείο Ορεστιάδας
- Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ορεστιάδας
- Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας
- Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας
- Σύλλογος Δρομέων Ορεστιάδας
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης δόθηκε ο λόγος σε όλους
τους φορείς για να τοποθετηθούν επί των προκαταρκτικών
προτάσεων και να θέσουν τις
ερωτήσεις-προτάσεις στα μέλη
της ομάδας του Αναδόχου. Έγιναν σημαντικές παρατηρήσεις
και επισημάνσεις οι οποίες και
θα οδηγήσουν στην διαμόρφωση της τελικής λύσης η οποία θα
αποτελέσει και το τελικό προϊόν
της μελέτης.
Με την ολοκλήρωση της μελέτης η Ορεστιάδα θα έχει ένα
κατευθυντήριο οδηγό για τον
προγραμματισμό σημαντικών
μελλοντικών παρεμβάσεων οι
οποίες θα βελτιώσουν την κυκλοφοριακή οργάνωση της πόλης για τις επόμενες δεκαετίες
βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών με βάση τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας.

Με την ολοκλήρωση της μελέτης
εκτιμάται ότι θα έχει ένα κατευθυντήριο
οδηγό για τον προγραμματισμό
παρεμβάσεων οι οποίες θα βελτιώσουν
την κυκλοφοριακή οργάνωση της πόλης
για τις επόμενες δεκαετίες			
Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου στις 18:00
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, η παρουσίαση της προκαταρκτικής πρότασης της κυκλοφοριακής μελέτης
Ορεστιάδας . Την παρουσίαση
προς τους φορείς που δραστηριοποιούνται στη πόλη ή επηρεάζονται από τις παρεμβάσεις
που προτείνονται έκαναν τα μέλη
της ομάδας εργασίας του αναδόχου της μελέτης κ. Κουτρουμπής
Αντώνης, Τοπογράφος Μηχανικός και κ. Κουτρουμπής Νικόλαος, Τοπογράφος Μηχανικός
– Συγκοινωνιολόγος .

ΔΡΑΜΑ
Στο πλαίσιο της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Λευκού
Μπαστουνιού η Ένωση Τυφλών Αν. Μακεδονίας, παρουσίασε τα πρώτα 13 ζεύγη ηχητικών σηματοδοτών,
οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε διασταυρώσεις εντός
της πόλης, ώστε να διευκολύνουν τα άτομα με προβλήματα όρασης. (proinostypos.gr)

Οι φορείς της πόλης που συμμετείχαν στη διαβούλευση με εκπροσώπους ήταν οι :
- Τμήμα Τροχαίας Ορεστιάδας
- Πυροσβεστική Υπηρεσία
Ορεστιάδας
- Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Έβρου
- Επιμελητήριο Έβρου
- Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας
- Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
- Σύλλογος Διπλωματούχων
Μηχανικών Ορεστιάδας
- Σύλλογος ΑΜΕΑ Έβρου
- Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυ-

ειδήσεις
σύντομες

ΤΟΠΕΙΡΟΣ

Εντοπίστηκε από την Αστυνομία ο
άνδρας που εξαπάτησε ηλικιωμένη
στον Τόπειρο και της πήρε 1.800
ευρώ, παριστάνοντας τον υπάλληλο
της ΔΕΗ και προφασιζόμενος εργασίες για υποτιθέμενη βλάβη στο
σπίτι της. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη και κλοπή

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Συγκέντρωση μπροστά από το Σπαθί πραγματοποίησαν χθες υγειονομικοί του Νοσοκομείου Κομοτηνής.
Συνεχίζοντας τις αντιδράσεις τους
για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και έχοντας περισσότερο από ένα μήνα που έχουν τεθεί
σε αναστολή ζητούν την επιστροφή τους στην εργασία. (paratiritisnews.gr)

ΠΑΓΓΑΙΟ

Eπιχείρηση διάσωσης μιας
γάτας με αίσιο τέλος πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στον
οικισμό Ελευθεραί του Δήμου Παγγαίου, με το ζώο
να «κρέμεται» για πάνω
από 30 ώρες σε κολόνα
της ΔΕΗ. (kavalapost.gr)

ΣΑΠΠΕΣ
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κομοτηνής και το
Σωματείο Καθαριστριών-Καθαριστών Σχολείων
Ροδόπης ασκούν κριτική στον Δήμαρχο Μαρώνειας
Σαπών Ντ. Χαριτόπουλο, καθώς, όπως καταγγέλλουν, μετέτρεψε όλες τις συμβάσεις των καθαριστριών σε 3ωρες με αποτέλεσμα και τα σχολεία
να μην καθαρίζονται όπως πρέπει και το εισόδημα
των εργαζομένων να έχει μειωθεί

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
Ξεκίνησε στις δυο
Μητροπόλεις του
Έβρου η καταβολή
του επιδόματος τριτέκνων. Ο Μητροπολίτης Διδυμοτείχου,
Ορεστιάδας και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός
σημείωσε πως στην
περιοχή του επιδοτούνται μόνο 100 οικογένειες, από τις 150 που
υπήρχαν πριν από μια
δεκαετία. (ΕΡΤ Ορεστιάδας)
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Έβρος Από το 0,80 πέρσι, στο 1,16 ευρώ
το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης
ΑΝΤΙΜΈΤΩΠΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΓΔΑΊΑ
ΑΎΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΌΣΤΟΥΣ
ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΆ

λαίου. Εξήγησε ότι δύο τόνοι
πέλλετ ισοδυναμούν θερμιδικά
με έναν τόνο πετρελαίου, «άρα
με 350 ευρώ επί δύο, δηλαδή
700 ευρώ ο καταναλωτής εξασφαλίζει δύο τόνους, από έναν
τόνο πετρελαίου που προμηθεύεται με το ίδιο ποσό».

Σε ξύλα και πέλετ στρέφεται όλο και
περισσότερος κόσμος
Της Κικής Ηπειρώτου
Στις ξυλόσομπες των παιδικών μας χρόνων και τις πιο
σύγχρονες συσκευές πέλετ επιστρέφουν σταδιακά οι καταναλωτές για τη θέρμανσή τους,
ύστερα από τη ραγδαία αύξηση
τιμών στην ενέργεια παγκοσμίως. Η διάθεση του πετρελαίου
θέρμανσης, στον Έβρο, ξεκίνησε με μέση τιμή το 1,16 ευρώ
το λίτρο, όταν πέρσι είχε ξεκινήσει με μέση τιμή το 0,80 ευρώ/λίτρο!
Στην αφετηρία της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης
η τιμή του καταγράφεται αυξημένη σε ποσοστό 44%, στα
1,15-1,18 ευρώ/λίτρο, από
80 λεπτά/λίτρο την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ωστόσο
αρκετοί καταναλωτές και στον
Έβρο, φοβούμενοι, όπως εκτιμούν οι πρατηριούχοι, περαιτέρω αύξηση της τιμής τις επόμενες μέρες, προχώρησαν ήδη σε
κάποιες παραγγελίες.
Ωστόσο, η πλειονότητα των
νοικοκυριών, παρά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για
αυξήσεις στα επιδόματα θέρμανσης, κι έχοντας να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της
πανδημίας στα εισοδήματά
τους, αλλά και το σαρωτικό
κύμα ακρίβειας σε μία σειρά
από βασικά αγαθά και υπηρεσίες, δεν καθησυχάζουν και αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους
θέρμανσης για το φετινό, πρωτόγνωρο χειμώνα.
Το ενδιαφέρον για θέρμανση με ξύλα είναι πολύ μεγάλο,
όπως μας λένε έμποροι καυσόξυλων της περιοχής, καθώς οι

τιμές, για την ώρα, παραμένουν
σταθερές, δίχως να αποκλείεται το ενδεχόμενο ανατιμήσεων στο μέλλον. Έτσι, η ξυλόσομπα, παρά το γεγονός ότι είναι
απαιτητική ως προς τον συχνό
καθαρισμό της, αποτελεί την
πιο φτηνή λύση, με τις τιμές
να ξεκινούν ακόμη και από 50
ευρώ, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που στρέφονται και στις τε θα λάβουν το επίδομα και οι
εγκαταστάσεις με σόμπες πέ- καινούργιοι δικαιούχοι.
λετ, οι οποίες όμως μπορεί να
Ο Ειδικός Φόρος Κατανάαγγίξουν και τα 800-900 ευρώ, λωσης στα καύσιμα δεν μποενώ η τιμή της πρώτης ύλης ρεί να μειωθεί, γιατί έχουμε έλεμφανίζει μικρή αύξηση. Επι- λειμμα 7,3%, ξεκαθάρισε ο κ.
πλέον, στις μεγάλες αλυσίδες Σκυλακάκης. «Αν μπορούσα, θα
πώλησης ηλεκτρικών ειδών το έκανα αύριο το πρωί», σησόμπες, ατομικά καλοριφέρ μείωσε.
Εκτίμησε πως οι τιμές στα
και αερόθερμα συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον από τους καταναλωτές.
Το υψηλότερο ποσοστό

Τι πρέπει να προσέξουν
οι καταναλωτές

λου και Σχεδιασμού Γιώργος
Νταλός, σημειώνοντας ότι
«ακόμη και με τις ανατιμήσεις,
η τιμή τους παραμένει ανταγωνιστική έναντι αυτών του πετρελαίου θέρμανσης και φυσικού αερίου».
Λόγω του κορονοϊού, «τα
πράγματα έχουν αλλάξει ριζοσπαστικά στον κλάδο του

300% στα προϊόντα ξύλου για
δόμηση.
Το καυσόξυλο -αυτό το συμπαγές υλικό που χρησιμοποιείται για καύση σε λέβητες και
σόμπες και πωλείται με το κυβικό και όχι με το βάρος- μπορεί,
σύμφωνα με τον κ. Νταλό, να
μην έχει ανατιμηθεί και να παραμένει στα επίπεδα του 2019,
ήτοι 240-320 ευρώ/
τόνο, αλλά «όποιος
προλάβει τώρα είναι
φτωχών εργαζομένων
η ώρα να αγοράσει».
που δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά
Ως τις 10/11
«Ετοιμαστείτε για
ανοίγει η
αυξήσεις και στην
τη θέρμανση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
πλατφόρμα για
τιμή του καυσόξυΣυνομοσπονδία Συνδικάτων βρίσκεται στην
το επίδομα
λου», σημείωσε ο κ.
Κύπρο (45,6%), στη Βουλγαρία (42,8%), στη
Μέχρι τις 10 ΝοΝταλός, εξηγώντας
εμβρίου θα ανοίξει Λιθουανία (34,5%) στην Πορτογαλία (30,6%), στην ότι «είναι φυσικό να
η πλατφόρμα για το
συμβεί αυτό, αφού
Ελλάδα (28,7%) και στην Ιταλία (26,1%)
επίδομα θέρμανσης,
οι έμποροι και οι παανακοίνωσε ο αναραγωγοί του, βλέπληρωτής Υπουργός Οικονο- προϊόντα θα υποχωρήσουν ξύλου», επισήμανε, προσθέ- πουν ήδη αυξημένη τιμή του
μικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης. πριν από τον Απρίλιο, ενώ τό- τοντας ότι στην εξίσωση πλέ- πέλλετ, στα 350 ευρώ/τόνο
Όπως εξήγησε, στον Ant1, ένα νισε ότι πρέπει να αυξήσουμε ον έχει συμπεριληφθεί η αξι- σήμερα, από 240 ευρώ/τόνο
κομμάτι του επιδόματος θα δο- τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. οποίηση της ξυλείας και των πέρυσι».
θεί ως προκαταβολή, μέχρι τις
προϊόντων της στις ΗΠΑ για
Σημειώνεται ότι το πέλ10 Δεκεμβρίου, σε αυτούς που Καυσόξυλα και πέλλετ
δόμηση. Αυτό, όπως εξήγησε, λετ είναι βιομηχανικό προϊόν
είχαν πάρει επίδομα θέρμανσης
Δεδομένη χαρακτηρίζει τη οδήγησε σε τεράστια αύξηση και εισάγεται κυρίως από Αυπέρυσι. Θα λάβουν καταρχήν στροφή των Ελλήνων κατα- της ζήτησης, που όμως λόγω στρία, Γερμανία και Ουκρανία.
το σύνολο του επιδόματος που ναλωτών στο καυσόξυλο και της χαμηλής προσφοράς από Πάντως, σύμφωνα με τον κ.
έλαβαν πέρυσι και αν τα τιμο- πέλλετ για τη θέρμανση του τις βιομηχανίες, οι οποίες λό- Νταλό, ακόμη και με την αύλόγια τους είναι μεγαλύτερα, σπιτιού τους, ο καθηγητής στο γω covid-19 υπολειτουργού- ξηση της τιμής του πέλλετ, το
θα πάρουν το υπόλοιπο μέχρι Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/τμή- σαν, είχε ως αποτέλεσμα να κόστος του παραμένει ανταγωτις 30 Δεκεμβρίου. Μέχρι τό- μα Δασολογίας Επιστημών Ξύ- σημειωθούν αυξήσεις ως και νιστικότατο έναντι του πετρε-

Υπενθυμίζοντας ότι τα πρόστιμα για πώληση ξύλου με τον
τόνο και όχι με το κυβικό ξεκινούν από 1000 ευρώ, ο κ. Νταλός πρόσθεσε ότι «επειδή πάλι
υπάρχουν τρόποι οι καταναλωτές να εξαπατηθούν, θα πρέπει
αυτοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στον τρόπο στοίβαξής
τους, προσέχοντας αυτός να
είναι πυκνός, εξωτερικά, αλλά
και στη μέση».
Έτσι, συνέστησε στους καταναλωτές που «ψηφίζουν»
καυσόξυλα, να προμηθεύονται
οξιά και δρυ και να προσέχουν
να μην πέσουν …θύματα των
κωνοφόρων δέντρων, αφού η
καύση τους σε κλειστές εστίες οδηγεί σε κίνδυνο πυρκαγιάς στη στέγη, και πρότεινε
τα ξύλα προτού καούν να μένουν στον ήλιο, έτσι ώστε να
στραγγίξουν από την υγρασία
που ενδεχόμενα θα έχουν και
να προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση.
Για τα πέλλετ, ο κ. Νταλός
τόνισε ότι οι καταναλωτές θα
πρέπει να προσέχουν το χρώμα του ξύλου, να είναι ανοιχτό
αν είναι από κωνοφόρα δέντρα
και λίγο σκούρο από πλατύφυλλα, και σημείωσε πως και
στις δύο περιπτώσεις, οι αγοραστές θα πρέπει να ελέγχουν
τη μυρωδιά, που θα πρέπει να
παραπέμπει σε φρέσκο ξύλο.
Για τα πέλλετ, μάλιστα, επισήμανε ότι «δεν είναι καλό να
αποθηκεύονται για μεγάλα
χρονικά διαστήματα, πέραν του
ενός έτους, αφού όταν γίνεται
αυτό, η υγρασία τους ανεβαίνει,
με αποτέλεσμα να σημειώνονται προβλήματα στην καύση».

Μητροπολίτης Δαμασκηνός: Μειώθηκαν
οι τρίτεκνοι στον κεντρικό και βόρειο Έβρο
Όσα δήλωσε με αφορμή την καταβολή
του επιδόματος τριτέκνων από τις δυο
Μητροπόλεις του νομού
Ξεκίνησε στις δυο Μητροπόλεις του Έβρου, Αλεξανδρουπόλεως και Διδυμοτείχου η καταβολή του επιδόματος
τριτέκνων. Πρόκειται για ένα
θεσμοθετημένο εγχείρημα που
η Εκκλησία εφαρμόζει εδώ
και 31 χρόνια σε ολόκληρη τη
Θράκη μέσα από το οποίο στηρίχθηκαν μέχρι σήμερα 4000
οικογένειες .
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται

και στις τέσσερεις Μητροπόλεις
της Θράκης στα πλαίσια αντιμετώπισης του δημογραφικού
προβλήματος που αντιμετωπίζει η περιοχή μετά από απόφαση της Ιεράς Συνόδου το 1999.
Το ύψος του επιδόματος είναι
400 ευρώ ανά τετράμηνο.
Ο Μητροπολίτης Διδυμοτείχου Ορεστιάδας και Σουφλίου
κ. Δαμασκηνός μιλώντας χθες
στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ανέφερε

πως «πρόκειται για ένα καλό
εργαλείο προς την κατεύθυνση στήριξης της οικογένειας
στη Θράκη.»
Την στιγμή αυτή επιδοτούνται 800 οικογένειες
κα στους τρεις νομούς, ενώ
στην περιοχή εμβέλειας της
Μητροπόλεως ΔΟΣ, επιδοτούνται μόνο 100 οικογένειες από τις 150 που υπήρχαν
πριν από μια δεκαετία.
«Αυτό που με στενοχωρεί
είναι ότι οι λιγότεροι ωφελημένοι από το πρόγραμμα
ανήκουν στην δική μας Μητρόπολη,» τονίζει με προβληματισμό ο κ. Δαμασκη-

νός. «Δεν υπάρχει πληθυσμός.
Δεν υπάρχουν νέα ζευγάρια.
Το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή» εκφράζοντας την ελπίδα η πολιτεία
να βοηθήσει στη στήριξη των
οικογενειών να παραμείνουν
στον Έβρο πλαισιώνοντας τις
δραστηριότητες της τοπικής
κοινωνίας.
«Η Εκκλησία είναι κοντά στο
λαό του θεού, δήλωσε ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός, κοντά
στον τόπο μας. Θέλουμε κι επιθυμούμε να προκόψει ο τόπος
και αυτό είναι η αγωνία όλων
μας» κατέληξε.
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Δημοτική Βιβλιοθήκη
Αλεξανδρούπολης: Ταξιδεύοντας
στον ονειρικό κόσμο της Τέχνης
χος του εργαστηρίου είναι η
κατανόηση του τρόπου με τον
οποίο αντιλαμβάνονται τα παιδιά τον κόσμο που τους περιβάλλει, δημιουργώντας τον δικό τους. Για να τον εκφράσουν,
χρησιμοποιούν την εικαστική
γλώσσα, με την οποία θα παίξουν και θα δημιουργήσουν με
γραμμές, σχήματα και χρώματα, πάντα ακούγοντας μουσική.
Μικροί μας φίλοι μείνετε
συντονισμένοι κάθε Σάββατο στη Βιβλιοθήκη "ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑς ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΛΟΓΟ".

ΜΑΘΗΤΈΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΎΤΙΜΗ
ΒΟΉΘΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΏΝ
ΤΟΥ ΤΕΕΠΗ ΓΝΏΡΙΣΑΝ ΤΟΝ
ΚΑΛΛΙΤΈΧΝΗ ΜΑΡΚ ΣΑΓΚΆΛ
Το επόμενο Σάββατο 23 Οκτωβρίου
τα παιδιά θα αποτυπώσουν τον μαγικό
κόσμο του ζωγράφου Αλέξη Ακριθάκη,
ενώ ακολουθούν νέες δράσεις
Του Γιώργου
Πανταζίδη

Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου
στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αλεξανδρούπολης, ταξιδέψαμε στον ονειρικό κόσμο
του σουρεαλιστή καλλιτέχνη
Μαρκ Σαγκάλ, με την ομάδα
των ειδικά εκπαιδευμένων για
αυτό, 3ετών και 2ετών φοιτητών του Τμήματος Επιστημών
της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, στο πλαίσιο
υλοποίησης του προγράμματος «Ταξιδεύοντας με την Τέχνη και τον Λόγο».
«Ο ενθουσιασμός ήταν μεγάλος και οι φοιτητές μας

βαπτίστηκαν για πρώτη φορά στην διδασκαλία! Το ταξίδι μας συνεχίζεται το επόμενο Σάββατο, με έναν Έλληνα
καλλιτέχνη, τον υπέροχο Αλέξη Ακριθάκη! Σας περιμένουμε!» μας ανέφερε η Μαριάννα
Παυλίδου, εικαστικός, Μέλος
ΕΕΠ στη Σχολή επιστημών της
αγωγής του ΔΠΘ.
Το επόμενο Σάββατο, 23
Οκτωβρίου, στη Δημοτική μας
βιβλιοθήκη, θα ταξιδέψουμε
στον μαγικό κόσμο του ζωγράφου Αλέξη Ακριθάκη. 10:0011:30 το πρωί για παιδιά 5-8
χρόνων, και 12:00-13:30 για
παιδιά 9-12 χρόνων! Δηλώ-

Info
Πολύτιμη είναι η συνεισφορά των 3ετών και 2ετών φοιτητών του Τμήματος
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία στην υλοποίηση των δράσεων
σεις συμμετοχής στο 2551089690 και axdlibrary@gmail.
com. Τα παιδιά παρακαλούνται
να φέρουν μαζί τους μπλοκ,
κασετίνα, κόλλα και ψαλιδάκι. Η είσοδος γίνεται με επίδειξη πιστοποιητικού selftest
ή rapid. Τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Λίγα λόγια για το
πρόγραμμα «Ταξίδια
στον μαγικό κόσμο των
μεγάλων δημιουργών»

Από τις αρχές Οκτωβρίου
έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της
δράσης βιωματικής προσέγγισης των έργων τέχνης με το
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της
Σχολής Επιστημών της Αγωγής

του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης Αλεξανδρούπολης. Στο ταξίδι αυτό, τα παιδιά επιχειρούν να γνωρίσουν
τους καλλιτέχνες και τα έργα
τους. Επιλέγουν ένα έργο κάθε φορά για να ταξιδέψουν
στον κόσμο των αισθημάτων
και της φαντασίας τους. Στό-

Το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης
(Οκτώβριος 2021-Ιούνιος 2022), σε συνεργασία με την Σχολή επιστημών αγωγής ΔΠΘ. Το
πρόγραμμα περιλαμβάνει "Βιωματικά εργαστήρια για παιδιά, διαλέξεις
για ενήλικες, εκθέσειςπαρουσιάσεις".

Μικρές δημιουργίες μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα του περασμένου Σαββάτου αποτυπώνοντας τον σουρεαλιστή καλλιτέχνη Μαρκ Σαγκάλ

Εργαστήριο στη γαλλική γλώσσα και τον πολιτισμό
Για παιδιά 5-8 ετών στη Δημοτική
Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης
Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης, το
Σάββατο 23 Οκτωβρίου,
ώρες 11:00 - 13:00, ταξιδεύουμε με την Τέχνη και
τον Λόγο σε ένα διαφορετικό εργαστήρι αφύπνισης
στη γαλλική γλώσσα και
τον πολιτισμό!
Το εργαστήρι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-8
ετών. Είναι σχεδιασμένο
από την κα Τίνα Μαυρομαρά - Λαζαρίδου, PhD,
ΕΕΠ Γαλλικής Γλώσσας,
στο Δημοκρίτειο Πανεπι-

στήμιο Θράκης και υλοποιείται από εκπαιδευμένους
φοιτητές ΤΕΕΠΗ ΔΠΘ.
Αυτό το Σάββατο το βιωματικό, δημιουργικό εργαστήριο έχει τίτλο: "Jouons
avec des monuments et
des mots en français et
en grec" ("Παίζουμε με μνημεία και λέξεις ελληνικά
και γαλλικά"). Με παιγνιώδη προσέγγιση οι μικροί
μας φίλοι θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν
τη γαλλική γλώσσα και τον
πολιτισμό, χωρίς να απαι-

τείται γνώση της γαλλικής.
Το
εργαστήρι
εντάσσεται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού
προγράμματος "Ταξιδεύοντας με την τέχνη
και τον λόγο" και υλοποιείται από τη Σχολή Επιστημών Αγωγής
του Δ.Π.Θ. σε στενή
συνεργασία με τον
Δήμο Αλεξανδρούπολης.
Κρατήσεις θέσεων:
Δημοτική Βιβλιοθήκη
Αλεξανδρούπολης,
τηλ. 2551089690.
Θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.
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Έκθεση εικαστικής κούκλας με
δημιουργίες της Νατάσας Μανωλίδου

2010 Μουσείο φυσικής
ιστορίας του δήμου Αλεξανδρούπολης
2010
Γκ α λ ε ρ ί
artgallery-cafe
2010 Πνευματικό κέντρο
Νικόλαος Φαρδύς του δήμου Σαμοθράκης
2011 Τεχνόπολη, Γκάζι
του Δήμου Αθηναίων
2012 Φεστιβάλ [πάμε
απέναντι] εφαρμοσμένων
και εικαστικών τεχνών, με
θέμα την μετανάστευση,
στο Πολυκοινωνικό κέντρο
Αλεξανδρούπολης
2013 Σεμινάριο τεχνικής
κατασκευής χειροποίητης
κούκλας από ανακυκλώσιμα υλικά σε παιδιά, Εθνολογικό Μουσείο Θράκης
2015 Φεστιβάλ λιμανιού, «Πάμε Φλοίσβο»
στην Αλεξανδρούπολη
2016 Ταξίδι πολιτισμού με την art way στο
Poseidon resort στην Πάρο

ΣΤΟΝ ΕΠΆΝΩ ΧΏΡΟ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΉΣ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗΣ
Πρωτότυπα και μοναδικά αντικείμενα
τέχνης, κατασκευασμένα στο χέρι,
με πολλές διαφορετικές τεχνικές,
και με μια πληθώρα υλικών
Στον επάνω χώρο της
Δημοτικής βιβλιοθήκης
στην Αλεξανδρούπολη, λειτουργεί από την Δευτέρα
Έκθεση εικαστικής κούκλας,
με πρωτότυπα και μοναδικά αντικείμενα τέχνης, κατασκευασμένα στο χέρι, με
πολλές διαφορετικές τεχνικές, και με μια πληθώρα υλικών.
Ένα είδος τέχνης που
συνδυάζει πολλές μορφές,
ζωγραφική, γλυπτική, κοπτική-ραπτική. Είναι στην
ουσία γλυπτά, τα οποία είναι είτε στατικά ή μπορούν
να κινηθούν, και μεταφέρουν τον θεατή σε έναν κόσμο φανταστικό, με μεγάλη
δόση μαγείας.
Η έκθεση ξεκίνησε στις
18 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 26.10.
Ώρες λειτουργίας, 09:0012:30, εκτός Σαββάτου και
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Κυριακής. Τη Δευτέρα 25
Οκτωβρίου, θα είναι επίσης ανοικτά, 7-9 το βράδυ.
Αντί βιογραφικού
Η Νατάσα Μανωλίδου
γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1980. Ασχολείται με την Κεραμική
τέχνη από το έτος 2003
-2016, όπως και με την
κατασκευή κούκλας. Τα
τελευταία χρόνια όμως
έχει κατασταλάξει στην
δημιουργία κούκλας και
μόνο! Η αγάπη της και η
ανάγκη να εξελιχθεί περισσότερο στο είδος αυτό, την οδήγησε να ασχοληθεί αποκλειστικά με τις
κούκλες.

Ατομικές εκθέσεις:
200, 2008, 2009 Ιστορικό μουσείο Αλεξανδρούπολης
2010, 2011 Σύλλογος
κυριών και δεσποινίδων
Αλεξανδρούπολη
2010 Μικρός διάκοσμος, ΄Ιμερος Κομοτηνής
2012, 2013 Φουαγιέ
Δημοτικού θεάτρου Αλεξανδρούπολη

Ομαδικές εκθέσεις:
2010 Πανελλήνια έκθεση Αθήνα του δήμου
Αμαρουσίου

Πού θα πετάξω τα μπάζα;

Η απόρριψη* των άχρηστων υλικών
(μπάζων), από τις κάθε είδους
εκσκαφές και κατεδαφίσεις δεν
είναι πλέον πρόβλημα
Τώρα μπορούν να ανακυκλωθούν
και να επαναχρησιμοποιηθούν,
προς όφελος της αειφορίας και του
περιβάλλοντος
Η ανακύκλωση πραγματοποιείται
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές
προδιαγραφές, στον χώρο των
«Λατομείων Μάκρης ΑΕ»

Καθαρό περιβάλλον,
εξοικονόμηση φυσικών πόρων

www.latomiamakris.gr
τηλ: 25510 27404 & 25510 80173
email: info@latomiamakris.gr
* Απόρριψη αποβλήτων εκσκαφών σε χώρους που δεν είναι αδειοδοτημένοι απαγορεύεται με το νόμο 4042/2012
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Χρονογράφημα
Ένας γάτος που τον λέγανε Dream και ήταν «Κλέφτης Ονείρων»
Μέρος τρίτο

Η

Άντρεα εδώ και καιρό είχε
αποφασίσει να εκτεθεί στο
κοινό της Νέας Υόρκης μέσα
από τους πίνακες που είχε φιλοτεχνήσει, για το λόγο αυτό
είχε αρχίσει να επικοινωνεί με
μία από τις μεγαλύτερες γκαλερί της πόλης,
την «Art Fusion», ιδιοκτήτης της οποίας
ήταν ένας παλιός μεγάλος θαυμαστής της,
ο Tomas Christopher ο τρίτος. Ο Tomas
όταν η Άντρεα μεσουρανούσε στο θεατρικό σανίδι, σχεδόν κάθε βράδυ φρόντιζε
ώστε στο καμαρίνι της να υπάρχουν πάντα
μεγάλες αγκαλιές από τα ωραιότερα τριαντάφυλλα και ορχιδέες της πόλης. Καθώς
τα χρόνια περνούσαν ο Tomas δεν έπαψε
ποτέ να είναι ο μεγάλος της θαυμαστής.
Όταν ένα πρωινό του Γενάρη που το
κρύο περόνιαζε τα κόκαλα και τα κιτρινισμένα φύλλα είχαν καλύψει ολόκληρο το
Σέντραλ Παρκ, η Άντρεα, έχοντας στα πόδια της κουλουριασμένο τον Dream, πήρε
τελικά τη μεγάλη απόφαση να τηλεφωνήσει
στον Tomas, αυτός ενθουσιασμένος με το
αναπάντεχο άκουσμα της φωνής της αναφώνησε τ’ όνομά της, κάνοντάς της ένα
σωρό ευγενικές φιλοφρονήσεις. Η Άντρεα
προσπερνώντας τες, του ζήτησε ευγενικά
αν μπορούσε να τον συναντήσει από κοντά
για να του εξηγήσει το λόγο για τον οποίο
του τηλεφώνησε, αλλά και να θυμηθούν
ίσως τις παλιές καλές εποχές. Ο Tomas
συγκινημένος που θα ξανάβλεπε από κοντά το αιώνιο είδωλό του την κάλεσε για
δείπνο στο εστιατόριο «Spring flavors». Η
Άντρεα ένιωσε αφάνταστα γοητευμένη, αλλά και αγχωμένη, γιατί είχαν πολλά χρόνια
να την καλέσουν για δείπνο σ’ ένα ακριβό
εστιατόριο.
Την επόμενη μέρα μετά από κείνο το τηλεφώνημα ξύπνησε πολύ ευδιάθετη, αλλά
και αρκετά νευρική. Υπό το άγρυπνο βλέμμα
του Dream, που εξαιτίας της υγείας του που
χειροτέρευε μέρα με τη μέρα είχε αραιώσει
τις νυχτερινές εξορμήσεις του στην πόλη,
εκείνη άνοιξε την ντουλάπα της και άρχισε
να ψάχνει προσεκτικά μέσα από τ’ αμέτρητα ρούχα της το κατάλληλο φόρεμα για την
περίσταση. Ρούχα τα οποία είχε χρόνια να
φορέσει και τώρα πια τα θεωρούσε κομμάτι
ενός μακρινού και αδιάφορου παρελθόντος.
Τελικά αποφάσισε να διαλέξει ένα κυπαρισσί κομψό μίντι φόρεμα, συνδυάζοντάς το
με ψηλοτάκουνες μαύρες γόβες και ανάλογα αξεσουάρ. Τα μαλλιά της τα έπιασε
σ’ ένα λιτό σινιόν κότσο, ενώ φρόντισε το
μακιγιάζ της να είναι διακριτικό.
Παρασκευή ώρα 7μ.μ. και η Άντρεα,
αφού πια έχει ετοιμαστεί, ήταν έτοιμη για
το επαγγελματικό ραντεβού της. «Ευχήσου
μου καλή τύχη αγαπημένε μου Dream» του
είπε καθώς του χάιδευε την πλάτη, ενώ
εκείνος ήταν ξαπλωμένος πάνω από μία
μαλακή ζεστή κουβέρτα στην αγαπημένη
του πολυθρόνα. Ωστόσο την κοίταξε για
λίγο τρυφερά, νιαουρίζοντάς της και αποκοιμήθηκε.
Έξω από το σπίτι την περίμενε το αυτοκίνητο που είχε στείλει ο Tomas Christopher
για να τη μεταφέρει στο ραντεβού τους.
Φτάνοντας στο εστιατόριο η Άντρεα ένιωσε πως όλη αυτή η πολυτέλεια την αφήνει
τώρα πια παγερά αδιάφορη. Ο Tomas είχε διαλέξει ένα τραπέζι το οποίο θα ήταν
αποκομμένο από τ’ αδιάκριτα βλέμματα
των πελατών. Την περίμενε κρατώντας μία
μεγάλη αγκαλιά με τ’ αγαπημένα της άνθη.

Θυμόταν ότι η πάλαι ποτέ πρωταγωνίστρια ν’ ασχοληθώ με τη ζωγραφική. Πράγματι,
του θεάτρου λάτρευε τα μεγάλα σφιχτά οι φήμες που με ήθελαν να είμαι εξαρμπουμπούκια κόκκινων τριαντάφυλλων. τημένη από το αλκοόλ και τα χάπια ήταν
Όταν επιτέλους καθίσανε στο τραπέζι, αυ- αληθινές. Όχι όμως τώρα πια. Εδώ και δέτός γεμάτος άγχος που αντίκριζε μετά από κα χρόνια είμαι νηφάλια. Μέσω αυτής της
χρόνια την αγαπημένη του ηθοποιό, άρχισε έκθεσης θα ήθελα να βοηθήσω ανθρώπους
να τη βομβαρδίζει μ’ ένα σωρό κολακευτικά να ξεκινήσουν το δικό τους αγώνα απεξάρσχόλια για την εικόνα της, κάνοντας
τησης. Συνοδοιπόρος μου σε όλο
την Άντρεα να μην μπορεί να
αυτό το ταξίδι ήταν και είναι ο
ορθώσει λέξη. Τη ρώτησε για
Dream, ο γάτος μου. Αν κατατην απόφασή της να εξαφαφέρει να πουληθεί έστω και
νιστεί από το καλλιτεχνιένας πίνακάς μου τα χρήμακό προσκήνιο, για τη ζωή
τα αυτά σε παρακαλώ θα
ήθελα να δοθούν σε φιτης όταν έσβησαν τα φώτα της σκηνής, αλλά και για
λοζωικά ιδρύματα, αλλά
τις φήμες που την ήθελαν
και σε ιδρύματα που έχουν
να βρίσκεται σε δεινή οικοσχέση με παιδιά.
νομική κατάσταση, έχοντας χαΟ Tomas Christopher όλη
θεί στον κόσμο των εξαρτήσεων.
την ώρα που μιλούσε η Άντρεα
Ακούγοντας όλα αυτά η Άντρεα
την άκουγε προσεκτικά χωρίς να
ένιωσε για λίγο ότι ίσως να
τη διακόψει. Πίστευε ότι με αυτή
ΤΗΣ ΓΙΏΤΑΣ
ήταν τελικά λάθος αυτή η
της την επανεμφάνισή, με διαΑΓΑΠΗΤΟΎ
συνάντηση. Αφού ήπιε μία
φορετική έστω καλλιτεχνική έκγουλιά νερό του είπε:
φραση, όλη η πόλη θα μιλούσε
- Αγαπητέ Tomas αυτή τη στιγμή δεν εί- για την ντίβα που είχε σημαδέψει με τις
μαστε εδώ για να σου εξιστορήσω το πα- ερμηνείες της τα θεατρικά δρώμενα του
ρελθόν μου και την απόφασή μου ν’ απο- Μπρόντγουεϊ.
χωρίσω από το χώρο του θεάτρου. Εξάλλου
- Ωραία! Πότε θέλεις να ‘ρθουν οι συαυτό αφορά αποκλειστικά και μόνο εμένα. νεργάτες μου για να διαλέξετε μαζί τα έρΠήρα το θάρρος και σου τηλεφώνησα γιατί γα που θα εκθέσεις; και αργότερα αφού
γνωρίζω ότι διευθύνεις μία από τις σπου- γίνει αυτό να υπογράψουμε τα συμβόλαια.

δαιότερες γκαλερί της πόλης. Εδώ και αρκετά χρόνια έχω αρχίσει να ζωγραφίζω,
με αποτέλεσμα να έχω ήδη δημιουργήσει
πάνω από διακόσια έργα και θα ήθελα να
εκθέσω κάποια από αυτά στον κόσμο που
αγαπάει την τέχνη και ίσως πολλοί από αυτούς να είναι παλιοί θαυμαστές μου. Εύλογα θα απορείς βέβαια πώς και αποφάσισα

- Το συντομότερο δυνατό. Απάντησε η
Άντρεα, προσπαθώντας να κρύψει την ικανοποίησή της από την απάντηση του Tomas.
- Καλά λοιπόν, αύριο το πρωί θα σου
τηλεφωνήσει ένας συνεργάτης μου για να
κανονίσετε της λεπτομέρειες και το απόγευμα αν θέλεις θα στείλω και πάλι ένα αυτοκίνητο για να σε φέρει στο γραφείο μου και

να υπογράψουμε τα συμβόλαια, ξεκινώντας
έτσι μία κοινή διαδρομή που θα μας οδηγήσει στην παρουσίαση των έργων σου.
- Ξέρεις αγαπητέ Tomas θέλω και κάτι
ακόμα. Έχω βρει τον τίτλο της έκθεσης και
θα σε παρακαλούσα να τον δεχτείς.
Εκείνος παραδομένος στη γοητεία της
και όλα όσα του θύμιζε η παρουσία της,
κούνησε καταφατικά το κεφάλι. Μετά από
ώρα και αφού θυμήθηκαν τα παλιά, αναπολώντας όμορφες στιγμές, έκλεισαν το δείπνο τους με μία ακόμα τελευταία πρόποση.
Ήταν η ώρα να τη συνοδεύσει στο σπίτι της.
Φτάνοντας έξω από την πολυκατοικία της,
εκείνος της είπε:
- Ξέρεις Άντρεα σ’ ευχαριστώ πολύ γι’
αυτή την όμορφη βραδιά που ήταν τόσο
απροσδόκητη για μένα. Εύχομαι αυτή η
έκθεση και η ιστορία σου να γίνουν παράδειγμα για όλους μας.
Αφού της άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου, της φίλησε τρυφερά το χέρι για καληνύχτα. Μπαίνοντας στο σπίτι η Άντρεα
έτρεξε κατευθείαν να βρει τον Dream για
να του πει τα νέα, όμως αυτός δεν ήταν
εκεί. Είχε βγει σε μία από εκείνες τις σπάνιες βόλτες του στα μισοσκότεινα σοκάκια
της Νέας Υόρκης. Από την επόμενη κιόλας
μέρα η Άντρεα ξεκίνησε τις προετοιμασίες
για την έκθεση. Διάλεξε τους πίνακες που
θεωρούσε ότι αντιπροσωπεύουν καλύτερα όσα της είχε «διηγηθεί» ο αγαπημένος
της γάτος. Περίοπτη θέση σε αυτούς κατείχε εκείνος ο πίνακας που είχε ζωγραφίσει το πρωινό όπου ο Dream είχε γυρίσει
περίλυπος, αφού πρώτα είχε αποχαιρετίσει
ένα πολύ αγαπημένο του πρόσωπο, που
μάλλον όπως κατάλαβε η Άντρεα πρέπει
να ήταν παιδί.
Τους επόμενους δύο μήνες όλα ήταν
έτοιμα για την έκθεση. Σχεδόν όλη η πόλη
μιλούσε για την απροσδόκητη καλλιτεχνική
εμφάνιση της Άντρεα. Εξάλλου, ο Tomas
είχε ξοδέψει χιλιάδες δολάρια για τη διαφήμισή της.
Πρώτη μέρα της Άνοιξης, ώρα οχτώ
το απόγευμα. Σε μία ώρα η γκαλερί «Art
Fusion» θ’ άνοιγε τις πόρτες της σε κοινό,
τεχνοκριτικούς και δημοσιογράφους για να
παρευρεθούν στα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής της Άντρεα Μέιν, με τίτλο «Ένας
Κλέφτης Ονείρων». Όσο ερχόταν η ώρα
των εγκαινίων η καρδιά της Άντρεα πήγαινε να σπάσει. Καθώς έβαζε τον Dream στη
τσαντούλα μεταφοράς του είπε:
- Λατρεμένε μου σήμερα είναι η μέρα
μας. Να ξέρεις ότι σε σένα οφείλω τα πάντα και για μένα είσαι το παν. Εύχομαι να
ζήσουμε ακόμα πολλά χρόνια μαζί.
Εκείνος την κοίταξε τρυφερά και με τη
μουσούδα του τρίφτηκε επάνω στο χέρι της.
Το αυτοκίνητο που είχε στείλει ο Tomas για
να τους μεταφέρει στην έκθεση περίμενε
από ώρα κάτω από το σπίτι τους. Η Άντρεα
ασυναίσθητα, σαν παλιά ντίβα του θεάτρου,
άργησε να κάνει την εμφάνιση της. Εξάλλου
δε βιαζόταν. Ήξερε καλά ότι σε λίγο βλέποντάς την ο κόσμος θα μιλούσε και πάλι για
κείνη. Για μία σταρ που εδώ και χρόνια την
είχαν ξεγραμμένη. Όμως κι αυτή είχε διαγράψει τον εαυτό της από την ίδια τη ζωή.
Ώρα εννέα το βράδυ. Η Νέα Υόρκη έχει
παραδοθεί στη γλυκιά πρώτη νύχτα της
Άνοιξης, υποδεχόμενη μία καλλιτέχνιδα που
απέδειξε περίτρανα ότι σε όλους αξίζει μία
δεύτερη ευκαιρία.
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Έξαρση κρουσμάτων στην περιοχή
ευθύνης του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου
“ΕΊΜΑΣΤΕ ΣΕ ΑΝΑΒΡΑΣΜΌ
ΌΛΗ Η 4Η ΥΠΕ”, ΑΝΑΦΈΡΕΙ Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΉΣ Χ. ΚΑΠΕΤΑΝΊΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 10/21

Προαναγγέλλει τη λειτουργία ιατρείου
Post Covid
Την διαπίστωση ότι στην
περιοχή ευθύνης του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου υπάρχει έξαρση κρουσμάτων Covid
επιβεβαίωσε ο διοικητής του
ιδρύματος Χρήστος Καπετανίδης μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας. Ο κ. Καπετανίδης
τόνισε ότι μόνο την Κυριακή
εξετάσθηκαν 10 με 12 περιστατικά Covid στο νοσοκομείο
ευθύνης του τα περισσότερα
επέστρεψαν στα σπίτια τους,
ενώ όσα κρίθηκε απαραίτητο, μεταφέρθηκαν στο Κέντρο
Αναφοράς στην Αλεξανδρούπολη.
Δεν παρέλειψε να τονίσει
ότι με τα τελευταία δεδομένα της αναστολής μέρους του
προσωπικού υπάρχει μια ελαφρά αποδυνάμωση. Είμαστε
στα όρια ανέφερε δημιουργούνται ορισμένα προβλήματα στη
λειτουργία του τα οποία αντιμετωπίζονται δηλώνοντάς με
έμφαση ότι «ουδέν πρόβλημα
λειτουργίας υπάρχει στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου αλλά

είμαστε στο όριο».
Όπως διευκρίνισε στην
ΕΡΤ Ορεστιάδας, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται
η αναπλήρωση του αριθμού
των υγειονομικών υπαλλήλων που τέθηκαν σε αναστολή με τις 3μηνες συμβάσεις
που προβλέπονται από το νόμο 4820/21
«Είμαστε σε αναβρασμό όλη
η 4η ΥΠΕ. Εμείς θέλω να πιστεύω ότι έχουμε τα λιγότερα
προβλήματα. Άλλωστε το προσωπικό που έχουμε σε αναστολή είναι της τάξης του 4-6%.»
Ιατρείο Post Covid
Ένας νέος θεσμός τίθεται σε
εφαρμογή σε όλα τα Νοσοκομεία της χώρας όπως και του
Διδυμοτείχου. Πρόκειται για
το Ιατρείο Post Covid το οποίο
στην περιοχή μας ξεκίνησε την
λειτουργία από την περασμένη
Δευτέρα 18 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ
Καπετανίδη θα παρακολουθεί
άτομα που έχουν νοσήσει από
Covid έχουν αποθεραπευθεί

Αλεξ/πολη 19-10- 2021
Αρ. πρωτ. 32806

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»
ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 30.7326.003
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΠΕ

αλλά συνεχίζουν να εμφανίζουν ορισμένα συμπτώματα τα
οποία θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αντιμετωπίζονται. Για το λόγο αυτό θα
μπορούν αν προσέρχονται κάθε Δευτέρα από τις 11 το πρωί
έως τη 1 το μεσημέρι όπου θα
τους παρακολουθεί η υπεύθυνη γιατρός πνευμονολόγος Ρεβέκκα Καλαϊτζίδου. «Είναι μια
σημαντική προσφορά του ΕΣΥ
προς τον πληθυσμό προκειμένου να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις που προφανώς προήλθαν από Covid
επισήμανε ο κ .Καπετανίδης.
Είναι κάτι που αναζητούσαν
και θα τους ανακουφίσει.
Εβρος: Τι έδειξαν τα rapid
test της Δευτέρας
526 rapid test πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα στον
Έβρο, από συνεργεία του ΕΟΔΥ. Όπως προέκυψε, βρέθηκαν
16 θετικά κρούσματα.

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

Αναλυτικά:
ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΦΕΡΩΝ

28 rapid test με 1 θετικό
(3.57%) αφορά σε 1 γυναίκα
55 ετών

ΠΟΙΜΕΝΙΚΟ

31 rapid test με 4 θετικά
(12.9%) αφορούν σε 3 άνδρες
και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 82 έτη

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

126 rapid test με 9 θετικά
(7.14%) αφορούν σε 4 αγόρια
και 5 κορίτσια με διάμεση ηλικία τα 15 έτη

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ, ΛΙΜΑΝΙ
ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
6 αρνητικά rapid test

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

40 rapid test με 1 θετικό
(2.5%) αφορά σε 1 άνδρα 18
ετών

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

295 rapid test με 1 θετικό
(0.34%) αφορά σε 1 γυναίκα
20 ετών

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης , προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του
έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 64.998,84 € (με Φ.Π.Α)
και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν:
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του αρθρ. 27 του Ν4412/2016 και τις προϋποθέσεις του
νόμου αυτού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)
Προσφέρεται ελεύθερη ,πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr
(Α/Α 183988) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.alexpolis.gr
(προκηρύξεις-διαγωνισμοί).
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 64.998,84
Ευρώ και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών 38.581,14 €, Γενικά έξοδα
και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 6.944,61 €, Απρόβλεπτα (ποσοστού
15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 6.828,86
€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α)
του ν. 4412/2016, Απολογιστικά 54,07 € και Γενικά έξοδα και Όφελος
εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) απολογιστικών 9,73 €
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία Υδραυλικών για ύψος προϋπολογισμού 20.073,09 € και Οικοδομικών για ύψος προϋπολογισμού
18.508,06 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α)
Οι ενδιαφερόμενοι , για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να
ενημερωθούν από την προκήρυξη και την αναλυτική διακήρυξη μέσω,
μέσω ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ.
Αλεξανδρούπολη 19/10/2021
O Δήμαρχος
Ιωάννης Ζαμπούκης

Αγγελία για Οδηγούς Βυτιοφόρων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΔΠΘ
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΓΑΘΩΝ &ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΠΘ
ΕΙΔΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Συγκρότημα
Πολυτεχνικής
Σχολής,ΑΓΑΘΩΝ
Βασ. Σοφίας
12, 67132 ΞΑΝΘΗ
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες
γενικής
φύσεως: Αδαμίδου
Χρυσή,
Αυγερινίδου
Γεωργία,
τηλ.:ΞΑΝΘΗ
25410-79410, 79420
Συγκρότημα
Πολυτεχνικής
Σχολής,
Βασ.
Σοφίας 12,
67132
email: supplies@rescom.duth.gr, web site: http://rescom.duth.gr
Πληροφορίες γενικής φύσεως: Αδαμίδου Χρυσή, Αυγερινίδου Γεωργία, τηλ.: 25410-79410, 79420
Πληροφορίες τεχνικής φύσεως: Σκένδρος Παναγιώτης, Αναπλ. Καθηγητής Τμ. Ιατρικής ΔΠΘ, τηλ.: 2551351090

email: supplies@rescom.duth.gr, web site: http://rescom.duth.gr
Πληροφορίες τεχνικής φύσεως: Σκένδρος Παναγιώτης, Αναπλ. Καθηγητής Τμ. Ιατρικής
ΔΠΘ, τηλ.:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ2551351090
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ξάνθη 11/10/2021

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΑ.Π.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
40438
Ξάνθη 11/10/2021
Α.Π.
40438
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π. Θράκης, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π. Θράκης, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει
ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “κάτω των ορίων” Α.Π. διακήρυξης: 40438/2021 για την “προμήθεια αντιδραστηρίων”, στο
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
“κάτω των
ορίων” Α.Π.
διακήρυξης:
40438/2021
γιαΔΙΑΓΝΩΣΗ
την “προμήθεια
πλαίσιο του έργου
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ
ΜΕΘΟΔΟΥ
ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ
αντιδραστηρίων”,
στοΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ
πλαίσιο του έργουΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΤΑ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ
ΝΟΣΗΜΑΤΑΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΝΟΣΟ-ΕΙΔΙΚΗ
ΤΑΧΕΙΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΣΤΑ ΦΛΕΓΕΚΦΡΑΣΗΔΙΑΦΟΡΙΚΗ
ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝΚΑΙ
ΝΕΤ-ΩΣΗ
ΤΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΩΝ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
– CYTONET,
ΚΕ82384» τουΝΟΣΗΜΑΤΑ
Προγράμματος
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ»,
με Επιστημονικά
Υπεύθυνο
τον. ΤΗΝ
κ. Σκένδρο
Π. καιΤΩΝ
ΜΟΝΩΔΗ
ΜΕ«ΕΡΕΥΝΩ
ΒΑΣΗ ΤΗΝ
ΝΟΣΟ-ΕΙΔΙΚΗ
ΕΚΦΡΑΣΗ
ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ
ΚΑΤΑ
ΝΕΤ-ΩΣΗ
κριτήριο κατακύρωσηςΤΟΥ
την πλέον
συμφέρουσα από
οικονομικής
άποψης προσφορά
βάσει τιμής
ανά τμήμα ειδών. «ΕΡΕΥΝΩ
ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΑΙΜΑΤΟΣ
– CYTONET,
ΚΕ-82384»
του Προγράμματος
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ»,
Επιστημονικά
Υπεύθυνο
τον.138.500,00€
κ. Σκένδροπλέον
Π. καιΦΠΑ
κριτήριο
κατακύρωσης
τηνηπλέΗ συνολική εκτιμώμενη
αξία της με
σύμβασης
ανέρχεται
στο ποσό των
6% ποσού
8.310,00€, ήτοι
συνολική
δαπάνη ανέρχεται
στο ποσό άποψης
των 146.810,00€.
ον
συμφέρουσα
από οικονομικής
προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα ειδών.
Η συνολική
εκτιμώμενη
αξία σε
τηςτμήματα,
σύμβασης
ποσό
138.500,00€
πλέον
ΦΠΑ 6%
Η παρούσα
σύμβαση
υποδιαιρείται
είναιανέρχεται
«κάτω των στο
ορίων»
και των
εμπίπτει
στις διατάξεις
του Βιβλίου
Ι τουποσού
ν.
8.310,00€,
4412/2016. ήτοι η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 146.810,00€.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του ΒιΟ διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
βλίου
Ι τουμέσω
ν. 4412/2016.
(ΕΣΗΔΗΣ),
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (αρ. 140907) με καταληκτική
Ο διαγωνισμός
διεξαχθείτην
μεΔευτέρα
χρήση της
πλατφόρμας
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίημερομηνία
υποβολήςθα
προσφορών
01/11/2021
και ώρατου
14:00μμ.
ων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος
Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το
(αρ.
140907) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Δευτέρα 01/11/2021 και ώρα 14:00μμ.
ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας του προσφερόμενου τμήματος ειδών, μη
Η προσφορά πρέπει
υποχρεωτικά
να συνοδεύεται
από Εγγυητική
Επιστολή
Συμμετοχής στοστο
διαγωνισμό
συνυπολογιζόμενων
των δικαιωμάτων
προαίρεσης
και παράτασης
της σύμβασης,
με στρογγυλοποίηση
δεύτερο σε
ευρώ
(€), ψηφίο.,
το ύψος
της€239,02
οποίαςγια
πρέπει
να ανέρχεται
στο 2%για
τηςτοεκτιμώμενης
του για
προσφερόμενου
δεκαδικό
ήτοι:
το Τμήμα
Ειδών 1, €1.213,64
Τμήμα Ειδών αξίας
2, €167,26
το Τμήμα Ειδώντμήμα3
τος
ειδών, μηγια
συνυπολογιζόμενων
των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, με στρογγυκαι €1.150,08
το Τμήμα Ειδών 4.
λοποίηση
στο
δεκαδικό
ψηφίο.,μέσω
ήτοι:της
€239,02
για το
Ειδώναρχής
1, €1.213,64
για το Τμήμα
Ειδών
Τα έγγραφα
τηςδεύτερο
σύμβασης
είναι διαθέσιμα
ιστοσελίδας
τηςΤμήμα
αναθέτουσας
και της διαδικτυακής
πύλης
2,www.promitheus.gov.gr,
€167,26 για το Τμήμα
Ειδών
3 και
€1.150,08ηλεκτρονικά
για το Τμήμα
Ειδών
4.
στην
οποία
υποβάλλονται
τυχόν
αιτήματα
των συμμετεχόντων οικονομικών
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής και της διαδιφορέων.
κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεΓια πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αρχή, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
χόντων
οικονομικών φορέων.
τηλ. 2541079410,79420
, e-mail: supplies@rescom.duth.gr.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αρχή, καθημερινά τις εργάσιμες ημέΗ Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
ρες και ώρες, τηλ. 2541079410,79420 , e-mail: supplies@rescom.duth.gr.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών καιΚαθηγήτρια
Διαχείρισης
Μαρία Μιχαλοπούλου
Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου
Αντιπρύτανης Δ.Π.Θ.
Αντιπρύτανης Δ.Π.Θ.
Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 32 ΞΑΝΘΗ
Τμ. Προμηθειών, τηλ.: 25410-79410
email: supplies@rescom.duth.gr, web site: http://rescom.duth.gr
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Μεγάλη εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, αναζητά να απασχολήσει προσωπικό, με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης, για την θέση Οδηγού Βυτιοφόρου Υγρών Καυσίμων, στις εξής περιοχές :
•
Αλεξανδρούπολη
•
Ναύπλιο
Ελάχιστες Απαιτήσεις
1. Απολυτήριο Γυμνασίου
2. Επαγγελματικό Δίπλωμα οδήγησης C1 Κατηγορίας, σε ισχύ
3. Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας για μεταφορά εμπορευμάτων (ΠΕΙ), σε ισχύ
4. Πιστοποιητικό εκπαίδευσης οδηγού για βυτιοφόρα οχήματα (ADR), σε ισχύ μέχρι την
30/4/2022
5. “Λευκό” Ποινικό Μητρώο
6. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
7. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους ως οδηγός οχήματος C1
κατηγορίας
Επιπλέον προσόντα
Θα συνεκτιμηθούν ως επιπλέον προσόντα:
1. Προϋπηρεσία ως οδηγός βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς υγρών καυσίμων.
2. Πιστοποιητικό ηλεκτρονικού ταχογράφου
3. Απολυτήριο Λυκείου / Πτυχίο ΑΤΕΙ Τεχνικής Κατεύθυνσης
Κύρια Καθήκοντα
Φόρτωση, διανομή και παράδοση καυσίμων σε πρατήρια ή λοιπούς πελάτες με βάση τις
εταιρικές διαδικασίες και τους κανονισμούς ασφάλειας. Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις που
αφορούν στο αντικείμενο της εργασίας του και στην εμπέδωση της εταιρικής κουλτούρας.
Παρέχεται ανταγωνιστικός μηνιαίος μισθός.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: hmylonopoulou@optimalhrgroup.com, διευκρινίζοντας στο συνοδευτικό σημείωμα τις
επιθυμητές περιοχές απασχόλησής τους.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια κατά τη διαχείρισή τους.
Όλα τα άνω αναφερόμενα διπλώματα, πτυχία και πιστοποιητικά να έχουν ημερομηνία έκδοσης πριν
την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.
Θα κληθούν σε επόμενο στάδιο αξιολόγησης μόνο όσοι υποψήφιοι κριθούν από την εταιρεία ως
κατάλληλοι σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις της θέσης.

Ψυχαγωγία
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σταυρολεξο

Η ΓΝΩΜΗ
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SUDUKU
Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.74)

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

1

Είναι τώρα σε ένα μπαρ στο φαρ ουέστ, οι γνωστοί θαμώνες και συζητάνε, οπότε σε κάποια φάση
μπαίνει μέσα ένας πίθηκος και πάει στον μπάρμαν
και του λέει:
- «Πιάσε μια μπίρα.»
Τα παίζει ο μπάρμαν, που δεν είχε ξαναδεί πίθηκο να μιλάει, αλλά τι να κάνει, συμφωνεί:
– «Έφτασεεεεεε….»
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Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.51)

2. ΜΕΤΡΙΟ
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Οριζόντια
1. Πώμα, καπάκι — Μιρέιγ…: Γαλλίδα ηθοποιός.
2. Προέρχεται από εξαέρωση υγρού —
Πανεπιστημιακό οικοτροφείο.
3. Σώμα Ελλήνων Ναυτοπροσκόπων —
Ποδηλατικός γύρος — Ανοίγει… με γκολ.
4. Χώρος του σπιτιού (ξ.λ.) — Φημίζεται
για τα πορτοκάλια της.
5. Υψηλό… των σταρ (ξ.λ.) — Ασπασία…
βαφτίστηκε — Το Πασαλιμάνι.
6. Μέρος… όλου — Σκότος συγγραφέας
— Αρχικά ελέγχου αυτοκινήτων.
7. Ουσία του εγκεφάλου — Περιορίζουν
εκτάσεις — Δίνουν το "Ξ".
8. Ρενέ…: Γάλλος ποιητής — Μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός — Ψηλό επίσημο αντρικό καπέλο.
9. Ήταν δικτάτορας της Ουγκάντας — Κατόπιν, ύστερα.
10. Αφρικάνικο… χτένισμα (ξ.λ.) — Άκρη
βελόνας (αρχ.) — Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.
11. Έκθεση στον ήλιο — Ανακριτής του
Ιησού.
12. Μεγάλο λιμάνι στην Αραβική χερσόνησο — Κατηγορία, μομφή.

Κάθετα
1. Πρωταρχικό, θεμελιακό — Εξάρτημα ίππευσης.
2. Αρχικά κοινωφελούς οργανισμού — Σπαρτοειδές φυτό, από το οποίο φτιάχνουν πλεκτά
είδη — Τύπος ιστιοπλοϊκών σκαφών.
3. Ο Εθνικός… σύμβολο εθνικής ενότητας —
Βουνό της Αρμενίας.
4. Λίγο… καλό — Ανατολίτικος σκούφος —
Λεγόταν ο Νταγιάν.
5. … παρών: σαν να ήταν εδώ — Τοπ…: μουσείο της Κωνσταντινούπολης — Τα έχει η…
Κίνα.
6. Ιταλικός… χαιρετισμός — Παλιό, ασιατικό βασίλειο.
7. Φυλή του Κογκό — Επικίνδυνη η παραβίασή του — Αρχικά μεγάλης μας ορχήστρας.
8. Κάθε βδομάδα… μοιράζει εκατομμύρια
(αρχικά) — Παιχνίδι της τράπουλας.
9. Άφωνη… νίλα — Αλκοολούχο ποτό της
Κρήτης — Αλβανός πασάς των Βαλκανικών πολέμων.
10. Ξενόφερτη… δοκιμασία — Λεπτότητα
τρόπων — Γράμμα που δηλώνει νέο οδηγό.
11. Πιασμένοι μπράτσο με μπράτσο — Ακόλαστα, φιλήδονα.
12. Ενώθηκε με το Αντίρριο — Πολέμησε
τους Άγγλους στην Κύπρο (αρχικά) — Παλιά
αρχικά των λεωφορείων της Αθήνας.
13. Στη Νότια έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες
του 1988 — Η κάλυψη με σκιά.

– «Ευχαριστώ, λέει ο πίθηκος και την πίνει.
Ύστερα ρωτάει τον μπάρμαν:
– «Τι σου χρωστάω ρε μπάρμαν;»
– «20 ευρώ».
– «20 ευρώ; Λίγο ακριβός δεν είσαι ρε φίλε, λέει ο πίθηκος. Τέλος πάντων ας σε πληρώσουμε…»
Και βγάζει 20 ευρώ και του δίνει. Ο μπάρμαν,
όλος περιέργεια για τον πίθηκο ακόμα, του λέει:
– «Ξέρεις, δεν έρχονται συχνά πίθηκοι στο
μπαρ…»
– «Ε, τι περίμενες ρε φίλε με τέτοιες τιμές που
έχεις;»
*******
Πάει ο Λένιν να βγάλει λόγο σε μία συγκέντρωση.
Καθώς είναι στην εξέδρα και είναι έτοιμος να
μιλήσει ο κόσμος φωνάζει:
-Λένον, Λένον, Λένον, Λένον!
– Συγνώμη… Λένιν με λένε, όχι Λένον !
Ο κόσμος σταματάει λίγο και συνεχίζει.
-Λένον! Λένον! Λένον! Λένον!
Ο Λένιν χτυπά το μικρόφωνο για να πάρει την
προσοχή του κόσμου και επαναλαμβάνει:
-Ρε παιδιά, ποιος Λενον; Λένιν!
Ο κόσμος ακόμη πιο έντονα
-Λένον! Λένον! Λένον! Λένον!
Ο Λένιν λίγο τρελαμένος λέει
– Βρε σύντροφοι Λένιν Λένιν, ξεχάστε τον Λένον!
Ο κόσμος σε υστερικό βαθμό φωνάζει
-Λένον, Λένον, Λένον, Λένον, Λένον, Λένον, Λένον, Λένον!
Και ο Λένιν:
– Πολύ καλά… imagine all the people…

ΣΥΝΤΑΓΗ

ΜΕΜΕS

Χορταστική σαλάτα με φιογκάκια, λιαστές
ντομάτες και σπανάκι
Μια συνταγή που θα σας γίνει συνήθεια. Χορταστική
σαλάτα με φιογκάκια, λιαστές ντομάτες και σπανάκι.
Υγιεινή και δροσιστική. Κατάλληλη για περίοδο νηστείας αλλά και για χορτοφαγική διατροφή. Δοκιμάστε την!

-- Συστατικά -•
•
•
•
•
•

300 γρ. μακαρόνια φιογκάκια
3 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
100 γρ. φρέσκο σπανάκι, σε κομμάτια
100 γρ. φυλλαράκια ρόκας
3 λιαστές ντομάτες
Μισή κούπα περίπου κουκουνάρια

-- Για την σάλτσα -1 κ.γλ. καυτερές πιπεριές, θρυμματισμένες
1 σκ. σκόρδο, τριμμένο
1 κ.γλ ρίγανη
60 γρ. ξύδι balsamico
1 κ.σ. διάφορα χρωματιστά πιπέρια σε κόκκους, χοντροαλεσμένα
Αλάτι

-- Μέθοδος Εκτέλεσης --

• Πρώτα, βάζουμε τις λιαστές ντομάτες μέσα σε νερό
και τις αφήνουμε να σταθούν 2 με 3 ώρες, να φουσκώσουν.

• Στραγγίζουμε σφίγγοντάς τες ελαφρά μέσα στις παλάμες μας και τις κόβουμε σε κομματάκια.
• Στην συνέχεια, βάζουμε τα κουκουνάρια σ' ένα μικρό
τηγάνι και τα ανακατεύουμε επάνω σε μέτρια φωτιά,
να ροδοψηθούν.
• Βράζουμε τα μακαρόνια, τα στραγγίζουμε και τα ξεπλένουμε με λίγο κρύο νερό.
• Έπειτα, τα αδειάζουμε σε μια βαθιά πιατέλα σερβιρίσματος και ανακατεύουμε με τα υπόλοιπα υλικά
της σαλάτας.
• Σ' ένα βαζάκι με καλό κλείσιμο, βάζουμε τα υλικά της
σάλτσας και τα ανακατεύουμε.
• Τέλος, περιχύνουμε τη σαλάτα με τη σάλτσα και την
ανακατεύουμε ελαφρά.
Καλή όρεξη!
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Life

«Ο Μιχάλης Κουϊνέλης είναι ένας άνθρωπος με ποιότητα, έχει πυγμή, κρατά πάντα τον λόγο
του, είναι προστατευτικός. Ήταν κοινή μας απόφαση να ζήσουμε στην Αλεξανδρούπολη»
Ήβη Αδάμου, τραγουδίστρια
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109 χρόνια συμπληρώθηκαν χθες από
την απελευθέρωση της Σαμοθράκης
109 χρόνια συμπληρώθηκαν χθες από την απελευθέρωση της Σαμοθράκης, που συνέβη
μια μέρα σαν και σήμερα, στις 19
Οκτωβρίου 1912 Το ιστορικό της
απελευθέρωσης της Σαμοθράκης
Στις 19 Οκτωβρίου 1912, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ.
ελληνικός στόλος με το θωρηκτό «Αβέρωφ» και αρχηγό τον
ένδοξο Ναύαρχο Κουντουριώτη
αγκυροβόλησαν στη Σαμοθράκη
και απελευθέρωσαν το νησί από
τον τουρκικό ζυγό.
Με απερίγραπτο ενθουσιασμό
και ρίγη συγκίνησης υποδέχθηκαν
οι Σαμοθρακίτες το πεζοναυτικό
τάγμα του ελληνικού στρατού, το
οποίο με επικεφαλής τον σημαιο-

φόρο Παναγιώτου, αφού συλλαμβάνει τις τουρκικές αρχές κατοχής, υψώνει την ελληνική σημαία.
Η συγκίνηση των νησιωτών
κορυφώνεται, όταν η ελληνική
σημαία υψώνεται στην εκκλησία
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη
Χώρα και ακολουθεί πανηγυρική
δοξολογία για την απελευθέρωση
του νησιού. Το νησί κατακτήθηκε
οριστικά από τους Τούρκους το
1479 και παρέμεινε υπόδουλο
μέχρι και το 1912.
Την 1η Σεπτεμβρίου του 1821
Τούρκοι αποβιβάζονται στο νησί και ακολουθούν συμπλοκές
με τους ντόπιους. Γρήγορα, , οι
Τούρκοι, όντας περισσότεροι και
πιο οπλισμένοι συλλαμβάνουν

ή σκοτώνουν τους περισσότερους πολεμιστές. Οι κάτοικοι
του νησιού καταφεύγουν
στα βουνά,ωστόσο κατασφάζεται το μεγαλύτερο μέρος τους,
περίπου 700 άντρες,
κάτω από το κάστρο
της Χώρας στη θέση
Εφκάς.
Η 1η Σεπτεμβρίου είναι μια μέρα «Χαλασμού»
για το νησί. Το Ολοκαύτωμα
της Σαμοθράκης ενέπνευσε τον
Γάλλο ζωγράφο Αύγουστο Βινζόν (Auguste Vinchon), ο οποίος
ζωγράφισε τη σφαγή σ’ έναν πίνακα που βρίσκεται σήμερα στο
μουσείο του Λούβρου

Απελευθερώνεται
από τον ένδοξο
ελληνικό στόλο στις
19 Οκτωβρίου
1912

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε
για τον Μιχάλη Κουϊνέλη και τη νέα τους ζωή
στον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Βραβείο για ζωγραφιά 11χρονου Ξανθιώτη
Ο φημισμένος πίνακας του
Θεόδωρου Βρυζάκη που αναπαριστά την «Έξοδο του Μεσολογγίου» και φιλοτεχνήθηκε από τον σπουδαίο έλληνα
καλλιτέχνη το 1853, αποτέλεσε έμπνευση για τον 11χρονο
Χρήστο Κουλέντζα, μαθητή της
Ε’ τάξης του 10ου δημοτικού
σχολείου Ξάνθης, που κέρδισε
ένα από τα τέσσερα βραβεία στο

διαγωνισμό που προκήρυξαν τα
ΕΛΤΑ για τον επέτειο του εορτασμού των 200 χρόνων της Ελληνικής Επανάστασης.
Ο μικρός Χρήστος ζωγραφίζει από την ηλικία των τεσσάρων ετών και είναι μαθητής
της Ακαδημίας Παιδικής Τέχνης
με δασκάλα του την εικαστικό κ.
Λίτα Μαυρογένη. Η αγάπη του
για την ιστορία και το ιδιαίτερο

Κέρδισε βραβείο
των ΕΛΤΑ και έγινε γραμματόσημο
των ΕΛΤΑ

ταλέντο που έχει στη ζωγραφική, σε συνδυασμό με την παρότρυνση των γονιών του, τον
οδήγησαν να συμμετάσχει στον
περσινό διαγωνισμό όντας τότε
μαθητής της Δ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου.
Ο αγαπημένος του ήρωας είναι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης,
αλλά όπως αποκαλύπτει δισταχτικά μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ
σε μια όμορφη τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του, αυτή τη φορά
προτίμησε να ζωγραφίσει την
Έξοδο του Μεσολογγίου γιατί
του είχε αρέσει πολύ ο πίνακας
που του έδειξε η μητέρα του.
«Μου αρέσει πολύ η ζωγραφική», σημειώνει ο 11χρονος
Χρήστος Κουλέντζας, «ζωγραφίζω από τότε που ήμουν τεσσάρων ετών και μέχρι σήμερα
έκανα πολλά σχεδία και ζωγραφιές. Αυτή την περίοδο όμως
μου αρέσει να ζωγραφίζω μηχανές και αυτοκίνητα, αλλά στο
δωμάτιό μου έχω και ζωγραφιές
από τη μυθολογία με τον Ηρακλή και άλλους ήρωες».

Ήβη Αδάμου: «Την Αλεξανδρούπολη
εγώ τη λατρεύω….»
Για τον Μιχάλη Κουϊνέλη, τον ερχομό του παιδιού
τους και τη νέα τους ζωή
στην Αλεξανδρούπολη μίλησε η Ήβη Αδάμου που βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής
του «The 2Night Show» του
Γρηγόρη Αρναούτογλου. Η
ίδια μίλησε για όλα όσα θαυμάζει στον Μιχάλη Κουϊνέλη,
με τον οποίο έχουν μαζί και
μία κόρη.
«Δεν σήκωνα κουβέντα για
τον Μιχάλη. Ήθελα αυτόν τον
άνθρωπο στη ζωή μου και για

όλους αυτούς τους λόγους
που [...] κάθε μέρα ανακαλύπτω όλο και πιο πολύ. Είναι
ένας άνθρωπος με ποιότητα,
έχει πυγμή, κρατά πάντα τον
λόγο του, είναι προστατευτικός» είπε η ίδια.
Όπως είπε η ίδια, όταν γίνεσαι πατέρας ή μητέρα, είναι
τόσες οι ευθύνες και προσέχεις πρώτα τον εαυτό σου για
να μην λείψεις στο παιδί σου.
Επίσης, για τη νέα ζωή
στην Αλεξανδρούπολη, σημείωσε: «Ήταν κοινή μας απόφα-

ση. Όταν ο Μιχάλης μου είπε
αυτό το πράγμα [...], άρχισα
να το σκέφτομαι μέσα μου και
να το δουλεύω. Όταν έρχεται
ένα παιδί, ως γονιός πια, σκέφτεσαι ξανά από την αρχή, τα
βάζεις πάλι κάτω και λες τι είναι καλύτερο να συμβεί για το
παιδί μου. Θέλει σωστή διαχείριση όλο αυτό και από τους
δύο και νομίζω ότι την είχαμε,
συντονιστήκαμε απόλυτα σε
αυτό το πράγμα και θέλω να
πω ότι την Αλεξανδρούπολη
εγώ τη λατρεύω».

Nτελιβεράς στην Πάτρα παρέδωσε
μαθήματα ανθρωπιάς
Βράδυ Τετάρτης
στην πλατεία Υψηλών
Αλωνίων, στο κέντρο
της Πάτρας, και ένας
άστεγος ηλικιωμένος
άνδρας, άστεγος, βυθισμένος στη μοναξιά
και στην απόγνωση
κάθεται σε ένα παγκάκι και μιλάει δυνατά μόνος τους.
Ένας νεαρός ντελιβεράς τον βλέπει,
ανεβαίνει με το μηχανάκι του στην πλατεία
και τον πλησιάζει.
Μετά από λίγο
βγάζει από την βαλίτσα που έχει στο μηχανάκι του μία σακούλα και προσφέρει
στον ηλικιωμένο φαγητό.
Η φωτογραφία
που έβγαλαν περαστικοί ανέβηκε στη σελίδα
του patrasevents.gr στο Facebook.
Τα σχόλια για την τρυφερή κίνηση του ντελιβερά συγκινητικά. Και πράγματι υπάρχει ελπί-

Συγκινητική
κίνηση διανομέα
που έδωσε φαγητό
σε άστεγο

δα όσο υπάρχουν και κυκλοφορούν δίπλα μας
άνθρωποι που δεν κλείνουν τα μάτια και συχνά
από το υστέρημά τους δίνουν χέρι βοηθείας.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
14 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Ηλεκτρολογικά
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

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

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

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

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

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

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

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

Ηλεκτρ. Μηχανολ.
Χημ. Μηχανικοί
ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ • Μηχανολ.Μηχ.
Αίνου 27 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551025080
ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ • Ηλεκτρ. Μηχ.
Κομνηνών 11 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551020464

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

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

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σκρα 8 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551023390

Η ΓΝΩΜΗ
20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

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

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

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ • Πολ. μηχ.
Λ. Δημοκρατίας 275 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026868

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

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

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

Οικοδομικά
Υλικά

ΜΙΝΤΖΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
Ανδριανουπόλεως 138 • Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552024155

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

ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τοπογράφοι
Μηχανικοί

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

ΒΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ • Οικοδ. Υλ.
Καραόλη Δημ. 44 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026000
ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ • Οικοδ. Υλ.
Βασ. Παύλου 7 • Τυχερό
Τηλέφωνο : 2554041084
ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ Γ. - ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ Ι ΟΕ
Είδη Υγειηνής
Κ. Παλαιολόγου 22 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551032655
ΤΕΜΑΚ ΑΕΤΕ • Εμπ. Υδραυλικών Ειδών
ΔΑ13 ΟΤ33Β-ΤΘ1136 • Θεσ/νικη
Τηλέφωνο : 2310569800

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

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

Συνεταιρισμοί
ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ - ΠΕΠΛΟΥ
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Αγ. Παρασκευής 2 • ΦΕΡΕΣ
Τηλέφωνο : 2555022170
Α.Σ.Κ.Γ.Ε ΤΥΧΕΡΟΥ
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Τυχερό Έβρου
Τηλέφωνο : 25540 41131

Νέστου 7 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551035470

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

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

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

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

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

Επιγραφές
ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Διογένη 10 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551032226

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • Τοπ. μηχ.
Χαριλάου Τρικουπη 2 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027017

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Τοπ. μηχ.
Ι. Δραγούμη 2 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029626

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

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

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

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

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΚΑΒΑΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕΔίκαια 23.17
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 Κυριακής), 08.00 (express), 10.00
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού:
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
Η ΓΝΩΜΗ (express), 14.00
09.00
(express),11.00
16.43
Σβίλεγκραντ 9.08
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2021
-12.00 - 15.00 -18.00
(express),
15.45 (express),
17.00
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ
συνέβη ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού:
συνέβη
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00.
Δίκαια 9.06.
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου:
16.50-18.00-21.3001.30 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011 5.46
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1
ΑΠΡΙΛΙοΥ
2011
2510/223716 & 2510/224472
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ
Δίκαια 18.38.
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15,
ΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού:
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00,
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.156.45
Ορμένιο 17.09
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45,
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00,
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού),
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Αναχώρη614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού),
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16
Δίκαια23.40.
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30,
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3006.00, 07.15, 08.00, 09.00,
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00,
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00,
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες:
17.15, 19.15.
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ
ρού),19.30-20.45.
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30
πολη: 6.58
25210-32444.
ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΑναχώΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30.
ΑΠΟ
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
1ος
Νυχτερινός αγώνας της
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
Τυχερού), 08.45 (μέσω
Τυχερού),
π.μ. δεν ισχύει
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
ΠΛΟΙΑ
ΤΡΕΝΑ
ΟΣΕ
Θράκης
στηνΠΛΟΙΑ
ΑλεξανδρούποΑρτέμης,
Άρτεμις,
Γεράσιμος,
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15,
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00,
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30πολη:
13.18
ΞΑΝΘΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
λη
Γερασιμία, Κερασία, 14.30,
Κυρατσώ,
16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού),
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
14:00-22:00 Χατζησωτηρίου ΑνατολιΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30,
11.45, 23 Οκτωβρίου στην
• Σάββατο
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού:
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
κής Θράκης 47 (έναντι ΙΚΑ) ✆25510
27333
παραλιακή ζώνη
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού),
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το
14.10
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ Επέτειοι
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
18:00-08:00 Τσώνης Μαζαράκη
11 (με- Ιντερσίτι: 07.17
• Εγγραφές μέχρι την Δευτέρα
08.45
(μέσω Τυχερού), 10.00-11.30δρομολόγιο
των 07.00 γίνεται 07.30,
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
Απλή:14.48
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΒΑΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
2593022318
& 2593022426.
72, ΙΝTERСITY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΩΡΑ:
20.52,
άφιξη
εις
ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ ταξύ Αγ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
72,
ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:
20.52,
άφιξη
εις
& ΤΑΞΙ)
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00τωνΑλεξανδροyπολη
08.00 καταργείται.
ΑναχώρησηΝικολάου
αρχικού: 15.22,
Άφιξη✆2551038473
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
18/10
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
• Διεθνής Ημέρα Ελεγκτών
ΑΛΕΞ/ΛΗ
- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:
Δίκαια ΑΛΕΞ/ΛΗ
23.17
ΩΡΑ
ΤΟΚαθημερινά
ΤΕ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:
(εκτός
71
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώΦΕΡΕΣ
Από Καβάλα
18.15 (μέσω
Τυχερού),05.15
19.30-20.45.
Τελικού:
22.59
ΔΡΑΜΑ
–20.30
ΚΑΒΑΛΑ
από
Απλή: 17.50,Δίκαια
2.44 23.17
ΑΠΟ
ΘΑΣΟ:
08.50,
15.15
ΑΠΟ
ΘΑΣΟ:
08.50, 15.15
• https://thraki-nightrun.
προσ
ΣαμοθρΑκη
Εναέριας
Κυκλοφορίας
ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ,
ΛΑΥΡΙΟ07.55, 14.00
ΛΕΥΤΑΙΟ
ΕΓΝΑΤΙΑ:
06.00 Κυριακής),
08.00
(express),
ρηση Ορφέως
Λιμάνι: 6.42,
Άφιξη Τελικού:
602 KOINH
ΩΡΑ:11:00
1.40, άφιξη
εις 10.00
602
KOINH
ΩΡΑ: 1.40,
άφιξη▶ εις
08:00,
, 14.00,
06.00
το πρωίΑΠΟ
έως
20.30
και κάθε
Ιντερσίτι: 8,11,
14.58,
22.33
71
ΙΝTERСITY
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Μαλάκης
2 –ΘΕΣΣΑ✆25550
24333
ΑΠΟ
ΚΑΒΑΛΑ:
07.55,
14.00
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ:
mycoach.gr/registration
ΠΛΟΙΟ ΑΔΑΜaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Τρίτη 13.30
(express),11.00
(express),
16.43
Σβίλεγκραντ
9.0818:45,
Σβίλεγκραντ
9.08
ΞΑΝΘΗ
μισή09.00
ώρα. -Τις
Κυριακές
από 07.00
ΛΟΝΙΚΗ,
Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη:
ΚΑΒΑΛΑ
ΠΡΙΝΟ:
07.10,
13.00
ΚΑΒΑΛΑ
- ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
• Ημέρα
της Αστυνομίας
ΣΟΥΦΛΙ
#registration
16.30,
22:00 14.00
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ,
ΚΑΡΛΟ08:00
ΠΡΙΝΟ
- ΚΑΒΑΛΑ:
06.25, 12.15
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
έωςΔευτέρα
20.30
ανά
ώρα.
11.40
ΞΑΝΘΗ ΩΡΑ:
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
06.00,
-12.00
- 15.00
-18.00
(express),
15.45
(express),
17.00
74 ΙΝTERСITY
4.10,
άφιξη
εις
605
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΑΘΗΝΑ,
Αναχώρη74
ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:
4.10,
άφιξη
εις
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου
ΒΑΣΙ,
ΑΓ.
ΚΗΡΥΚΟΣ,
Τετάρτη
20.00
•
Παγκόσμια
Ημέρα
---------------------------------Τρίτη
08:00
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ
08.30, 10.30,
13.30,
15.00,22.00. ΦΕΡΡΥ
ΔΡΑΜΑ
– ΜΠΟΟΥΤ
ΣΕΡΡΕΣ 07.15,
08.45,
75 ΙΝTERСITY
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΘΕΣΣΑΣΕΡΡΕΣ Δίκαια 9.06.
εκτός12.00,
Σάββατο,
18.45,
Δίκαια (express)
9.06.
ση αρχικού:
15.22,
Άφιξη Τελικού:
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ:
09.40-12.30-14.30▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
207 ✆2554022013
Οστεοπόρωσης
Διαδικτυακή
εκδήλωση για
Τετάρτη
15:00
Πληροφορίες
στα
τηλ. του
Λιμεναρχείου:
στα τηλ. του Λιμεναρχείου:
16.30,
18.15,
19.45.
Παρασκευή
ΛΟΝΙΚΗ,5.46
10.45,
12.45,
12.00,
14.00,
15.30 Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη:
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
Πέμπτη
08:00,
10:30
, 13.00,
16.50-18.00-21.3001.30
70 ΙΝTERСITY
ΑΛΕΞ/ΛΗ
ΩΡΑ:
-ΑΘΗΝΑ:
13.50,
18.45
άφιξη εις
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη
εις13.30 Πληροφορίες
ΔIΔYMOTEIXO
το
περιβάλλον
από το ΔΠΘ
2510/223716
&
2510/224472
2510/223716
&
2510/224472
Πέμπτη
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ
06.00, 08.30, 10.30,
12.00, -13.30,
16.45
-17.00.15:00
01.41 75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Δίκαια ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ
18.38.
- ΦΕΡΕΣ
ΣΟΥΦΛΙ ΑΠΟ
Δίκαια 18.38.00.10,
Παρασκευόπουλος Ιωάννης Βενιζέλου
15.30,
17:30,
23:59
• Τετάρτη
2010.15,
Οκτωβρίου
ΠΡΙΝΟ:
07.15,
10.15,
07.15,
12.15, 16:00
Παρασκευή 20.00ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ:
15.00,
15.45,
16.30,
18.15, 19.45.
08.23, 11.49
ΔΡΑΜΑ
– ΞΑΝΘΗ
08.00,
10.30, 12.15,
12.30,
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ,
Παρασκευή
15:30
ΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού:
604 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ: 10.54,
άφιξη ειςΔΕΥΤΕΡΑ 14.30.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη
εις
93 ✆2553023544
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ:
09.00, 12.00,
ΚΑΒΑΛΑ: 09.00,
14.30.•ΑΠΟ
Η εκδήλωση
θα 12.00,
Κυριακή-αργίες
10.00,
12.00,
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ χρησιμα
05.14, 19.46 τηλεφωνα
14.45,
16.30,
18.45
Αναχώρηση
αρχικού: 15.41, Άφιξη
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ -07.30,
ΞΑΝΘΗ
- ΚΑΒΑΛΑ:
Σάββατο
09:00
Σάββατο 06.30 14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45,
ΕΩΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6.45
Ορμένιο
17.09
Ορμένιο 17.09
ΔΡΑΜΑ
ΑΘΗΝΑ
08.30,12.45,
19.30
ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
05.45,
14.00,
16.15.
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
13.30,
15.00, 16.30,04.15-05.1518.15, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
&–ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
Αλεξ/πολη:
22.28
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
πραγματοποιηθεί μέσω της
Kυριακή
15:00
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
08.00,
11:30
, άφιξη
16.00,
07.00,
08.15,
09.15,
10.30,
12.00,
07.00,πλατφόρμας
08.15, 09.15,zoom
10.30, 12.00,
06.20-07.00
(μέσω
Τυχερού),
614 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ:
17.40,
εις
ΑΘΗΝΑ
–
ΔΡΑΜΑ
08.00,
20.00
70
ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Αναχώρη614
ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ:
17.40,
άφιξη
εις
Τεπενης
Απόστολος
Βασ.
Κωνσταντίνου
20.30
16.30, 18.45
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47,
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
Κυριακή
16.30
ΑΠΟ
13.30,
14.30,
16.00,
18.15.15.00,
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ
Aστυνομία 
100 13.30,---------------------------------07.45-08.45
(μέσω
Τυχερού),
Δίκαια23.40.
ση: 6.50, Άφιξη
Τελικού:
Δίκαια23.40.
ΔΡΑΜΑ
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
18:45, 22:00
15.37,
ΠΟΛΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
– ΞΑΝΘΗ
08.00,
ΞΑΝΘΗ
- ΔΡΑΜΑ
08.00, 10.30,
Αναχώρηση:
02.01,
Άφιξη: 17.16
127 ,✆2552022643
Σαμοθρaκη
προσ
ΚΕΡΑΜΩΤΗ:
07.00,
08.00,
09.30,
EKAB  ΩΡΑ: 9.36, άφιξη
166 ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30,
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3090 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
9.36,
06.00, 07.15,
08.00,
09.00,
90 ΙΝTERСITY
10.30,
12.00,
13.30,άφιξη
15.00, 16.30,
17.30.
6.58 74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , ΑναχώΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΒΑΛΑ
10.30,
11.45,
13.15,
14.45, 16.00,
11.45, 13.15, 14.45, 16.00,
Αλεξανδροyπολη
Πυροσβεστική

199 - 10.30,
18.45,
19.45,Πληροφορίες:
21.30, 23.30
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
& ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
613 ΔΙΚΑΙΑ,
5.43–ΘεσΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
04.13, Πληροφορίες:
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ στο Μουσείο…
15.30-17.00-19.00
(μέσωΚυριακήΤυχεεις Ορμένιο
14.38.
10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,
ρησηΑναχώρηση:
αρχικού: 20.39,
Άφιξη Αλεξ/
εις Ορμένιο
14.38.
17.15,
19.15.
17.15,Κυριακές
19.15.
02.45,
10:45
,
14:30,
19:10
ΠΛΟΙΟ
ΑΔΑΜaΝΤΙΟΣ
ΚΟΡΑhΣ
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00,
16.30,
18.45
Πληροφορίες
25210-19.30
σαλονίκη,
Άφιξη:
14.54
08.47
Α/Τ Ασ. Αλεξ/λης25510
66300
Δευτέρα
11.00 / Τρίτη 12.30
/
ρού),19.30-20.45.
25210-32444.
15.00,
16.00,
17.00, 18.30,
πολη:
6.58
25210-32444.
Διαδραστικές
ΣΑΒΒΑΤΟ
- ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
- ΚΥΡΙΑΚΗ Μουσικές
Δευτέρα
17:30
16.30,
18.15,
19.45, 21.30, 23.30(μέσω 32421
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.52, 10.06,
Τετάρτη
13.30 / Πέμπτηπαραστάσεις
14.30 /
Α/ΤΤροχ.
Αλ/λης 25510
66395
ΞΑΝΘΗ
-ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
04.15-06.30-07.30
Την
Κυριακή
το δρομολόγιο
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΑναχώΑΠΟ
ΠΡΙΝΟ:
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ
10.15,
14.30. ΑΠΟτων 6.00
Τρίτη
17.09
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30,
Παρασκευή
15.30ΚΑΒΑΛΑ:
/ Σάββατο
---- / 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
Α/ΤΤουρ. Αλ/λης25510
66200
Τυχερού),
08.45 (μέσω
Τυχερού),
π.μ. δεν16:00
ισχύει 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
ΚΑΒΑΛΑ:
12.00,
12.00,
• Εθνολογικό
Μουσείο Θράκης,
02.45,
10:45
, 15:10,
ΣΕΡΡΕΣ
09.30,
11.15,
12.40,
14.00,19:10
15.55,
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΔΡΑΜΑ
Κυριακή
14.00 06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15,
Τεταρτη
Α/Τ Φερών
25550
23333
06.00,
08.00, 09.15,
10.30,07.00,
12.15,
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30πολη:
13.18
ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
– ΔΡΑΜΑ
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
- ΦΕΡΕΣ
- ΣΟΥΦΛΙ -14.30,
17.00,
20.30 Κυριακές
και Γιορτές
ΣΕΡΡΕΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Από
τις
05.30
ΔΡΑΜΑ
–
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
–
ΑΘΗΝΑ:
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
15.26
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΠέμπτη
07:00
Α/Τ
Σουφλίου 25540 22100 14.30,ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:
ΑΠΟ
ΚΕΡΑ16.00,
18.15.
16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ08.00,
09.00,
10.00,
11.00,
12.00, 71 ΙΝTERСITY
ΞΑΝΘΗ15.30-17.00-18.15
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (μέσω Τυχερού),
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΞΑΝΘΗ
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ζητείται
να αναλάβει
08.30,
11.15,
14.15, 15.30, 17.00,
έωςΠαρασκευή
20.45
ανά
μισή
ώρα10.30,
ΩΡΑ:εργολάβος
9.19 άφιξη
στην
ΣΕΡΡΕΣ - για
ΔΡΑΜΑ
ΔΡΟYΠΟΛΗ
ΔΙΔ/ΧΟ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΜΩΤΗ:
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45,
07.15,
09.15,
11.45,
11:30
17:40
Α/Τ
Τυχερού
25540
41201
19.30-20.45.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
13.00,
14.00, 06.45,
15.00,10.15,
16.00, 17.00, Αθήνα
Αναχώρηση:
8.29,
Άφιξηκαι
Τελικού:
Απλή: 11.19
19.43 & ΑΡΓΙΕΣ
Απλή: 11.19 20.34
Ιντερσίτι: 19.43Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη
αντιπαροχή
3 σπίτια
καθώς
τα
2 μεγάλα
19.15.Ιντερσίτι:
16.17
ΣΕΡΡΕΣ
- ΚΑΒΑΛΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
16.00,
19.15.
Σάββατο
-17.15,
Α/Τ Διδ/χου
25530 22103 13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
04:45,- 06:30,
11:15,
12:30,13.30,
04.15-06.30-07.30
(μέσω
18.00,
19.30,
21.00.
Κυριακή: το
14.10
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΞΑΝΘΗ08:30,
στην
κέντρο
Τυχερού ΝομούΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
14.30,
18.30
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ
(μέσω
Π.Τυχερού),
613οικόπεδα
ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ:
12.41,
άφιξητου
στην
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή
Τηλ.
για
έκδοση
εισητηρίων:
έκδοση εισητηρίων:
Kυριακή
11:30
1800
Α/Τ
Ορεστιάδας
25520 81808 Τηλ. για
08.45
(μέσω
Τυχερού),
10.00-11.30δρομολόγιο
των
07.00
γίνεται
Απλή:14.48
Ιντερσίτι:
07.17
605Είναι
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
Λάγους)
07.30,
10.15,
13.25,
14.30,
15.36
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ&
06.45,
09.15,
11.00,07.30, Θεσσαλονίκη
---- / Κυρια14.30,
15.30,
17:00,
19:30,
21.302593022318
Έβρου.
μέσα στο
πάρκο του Τυχερού.Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17 12.30, 18.15 / Σάββατο
2593022426.
2593022318
& 2593022426.
Δ. Αλεξ/πολης 25510
64100
Κυριακές και Γιορτές 09.45,
15.00,
73 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:
16.06,
άφιξη15.22,
κή 18.00
των16.30,
08.0020.15
καταργείται.
ΞΑΝΘΗ12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-19.15
ΑΘΗΝΑ
Αναχώρηση
αρχικού:
Άφιξη
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
ΝΗΣΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Βρίσκεται
σε καλή
εμπορική
θέση.
ΔK
Τραϊαν/λης
25513 50900 Από Καβάλα
ΤηλEφωνα
12.30,(μέσω
18.00,Τυχερού),
2.30 (Ισχύουν
τα αντί22.5922.59
ΣΕΡΡΕΣ
- ΑΘΗΝΑ
09.15, Καθημερινά
14.15, 20.15 από στην Αθήνα
Από
Καβάλα
18.15
19.30-20.45.
Τελικού:
Απλή: 17.50,
2.44
ΔΡΑΜΑ
– ΚΑΒΑΛΑ
17.50,
2.44
Τηλέφωνο
επικοινωνίας 6979822491Απλή:ΔK
αλεξ/πολη
- κομοτηνη
Φερών
25553
50073
ΛιμεναρχεIων
ΤΗΛEφωΝΑ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
Κομοτηνή
για Ξάνθη)
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
& ΑΓ.
ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
12.45,
ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ: 19.50, ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
άφιξη στην –ΘΕΣΣΑ▶
ΛΗΜΝΟ,
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ,
ΛΑΥΡΙΟ
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ
Ιντερσίτι:στοιχα
8,11,από
14.58,
22.33
06.00 το
πρωί
έως
20.30
και κάθε 605όλο
Ιντερσίτι:
8,11,
14.58,
22.33
71
ΙΝTERСITY
το 24ωρο.
Δ.
Σουφλίου
25543
50100
Αλεξανδρούπολης:
25510
26468 και
Α
λ
ε
ξ
α
ν
δ
ρ
ο
ύ
π
ο
λ
η
ς
:
16.30,
18.45
Πληροφορίες
25210Αθήνα
5.23,
με
ανταπόκριση
στη
ΞΑΝΘΗ
-ΑΘΗΝΑ
20.00
Τρίτη
13.30
Τρίτη
13.30
07:45, 09:00, 11:15, 13:00,
ΞΑΝΘΗ
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη:
26619,26000
Σαμοθράκης:
25510 41305
Δ. Διδυμοτείχου25530
▶
ΛΗΜΝΟ,
ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ- Θεσσαλονίκη
▶ ΛΗΜΝΟ,
ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ32421
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
2551356200,
έωςΑΓ.
20.30
ανά ώρα.
11.40
ΞΑΝΘΗ
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
16:00,
18:30, 20:10 06.00,
και 41385
Τηλέφωνα
25510 Τετάρτη 20.00
ΒΑΣΙ,
ΚΗΡΥΚΟΣ,
20.00
ΒΑΣΙ,Πρακτ.:
ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ,
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15,
ΣΕΡΡΕΣ
- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑπόΤετάρτη
τις 05.30
Δ. Ορεστιάδας 25520
22219
Σαμοθράκης:
25510
41305
08.30,
10.30,
12.00,
13.30,16.30,
15.00, ▶
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ
07.15, 08.45,
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ
38503,41218
2551024694,
2551083911
κομοτηνη
- αλεξ/πολη
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
Αθήνα 15.07
17.30.
Αργίες 10.45,
12.45,
έως
20.45
ανά μισή
ώρα
Δ. Σαμοθράκης 25510
και
41385
Πωλείται
Διαμέρισμα
18.15, 19.45. Παρασκευή
ΛΟΝΙΚΗ,
10.45,
12.45, 06.45,
12.00,10.15,
14.00, 15.30 - 91 ΙΝTERСITY
ΣΕΡΡΕΣ16.30,
- ΑΘΗΝΑ
Αναχώρηση:
20.32 Άφιξη:
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
Πέμπτη
13.30
Πέμπτη
13.30
ΩΡΑ:
20.53,
άφιξη
18.45
ΣΕΡΡΕΣ
ΚΑΒΑΛΑ
Δ. Κομοτηνής 25310 24444
07:20, 09:00, 11:00, 12:30,
δυομισάρι,
στον 3ος όροφο στο κέ-ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
Τηλ.
Πρακτ.:
ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ
06.00,
08.30,
12.00,
13.30, ▶
16.45
-17.00. 25510 38503,
01.41 23.07
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.10,
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
31/10/21, 14/11/2021 &
στη Θεσσαλονίκη
Από-Ξάνθη
για10.30,
Καβάλα
έχει δρομ.
14.30,
18.30
Δασαρ.
Αλεξ/λης200.10,
5510 80643 ▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ
ντρο
της
Αλεξανδρούπολης.
Με
2
μεγά2551024694,
2551083911
14:40,
19:00,
20:10
Παρασκευή
20.00
Παρασκευή
20.00 στις 11:00
15.45,
08.23, 15.00,
11.49
08.23,Δασαρ.Σουφλίου
11.49
ΔΡΑΜΑ
– ΞΑΝΘΗ
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
,
ΩΡΑ: 23.43, άφιξη
κάθε μισή
ώρα16.30, 18.15, 19.45.
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ
06.45,08.00,
09.15,10.30,
11.00, 12.30,75 ΙΝTERСITY
28/11/2021
2
5540
22221
λα
parking
της
οικοδομής
από
κοινού
για
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
▶
▶
στην Αθήνα
07.18. αρχικού: 15.41, Άφιξη
ΚΑΒΑΛΑ
16.30,
20.1518.45
ΑΠΛΟ –Κυριακή-αργίες
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 07.30,
05.14,10.00,
19.4612.00, 15.00,
ΑΠΛΟΔασαρ.
– ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
05.14,
19.46
14.45,
16.30,
Αναχώρηση
Για06.30
παιδιά
από 4 έως 8 ετών.
Διδ/χου
25530
22204 Σάββατο
Σάββατο
06.3009.15, 14.15, 20.15
τους–Αλεξ/πολη:
ιδιοκτήτες.
Είναι σε εμπορική θέσηΣΕΡΡΕΣ
ΓΙΑ
ΑΘΗΝΑ:
-13.30
- 19.15
ΣΕΡΡΕΣ
- ΑΘΗΝΑ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
15.00,9.15
16.30,
18.15,
19.45,
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
& ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, ΔΡΑΜΑ
22.28
ΣΕΡΡΕΣ13.30,
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
22.04
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
Πληροφορίες και εγγραφές:

B6

Δρομολόγια
Δρομολόγια

15

Χρηστικά

Οδηγός
Εκδηλώσεων

αγγελιεσ

Ορ/δας 25520 22482 ▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
Α’ Ζώνης
συμφώνα με την Πολεοδομία.ΑΠΛΟΔασαρ.
16.30,16.30
18.45
ΑΠΛΟ -20.30
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47,
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
09.13,
13.47,
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
2551036663
Πυρ/κή
Αλεξ/λης
25510
26222 Κυριακή
Κυριακή
16.30
Μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και για επαγ-15.37,
15.37, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00,
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη:
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00,
---------------------------------Πυρ/κή
Σαμ/κης25510
41199
γελματική
12.00,
13.30, 15.00, 16.30, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
17.30.
6.58 χρήση.
ΣΕΡΡΕΣ10.30,
– ΔΙΚΑΙΑ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΣΕΡΡΕΣ
– ΔΙΚΑΙΑ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Παρουσίαση βιβλίου "Ραγιάς"
Πυρ/κή
Κομ/νής25310
22199 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Τηλέφωνο
επικοινωνίας 6979822491ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
18.45,
19.45, 21.30, 04.13,
23.30 Κυριακή- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ
10.30, 12.45,
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
04.13, 22199 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
- ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
- ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
του Γιάννη
Καλπούζου
Πυρ/κή
Σουφλ. 25540
όλο σαλονίκη,
το 24ωρο.Άφιξη: 14.54
13.30, 15.00, Δευτέρα
16.30, 11.00
18.45 Πληροφορίες
08.47 αργίες 08.00, 11.00,ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
08.47Πυρ/κή Διδ/χου 25530 22199 Δευτέρα
/ Τρίτη 12.3025210/
11.00
/
Τρίτη22
12.30
/
• Παρασκευή
Οκτωβρίου,
18.15, 19.45,
21.30,
23.30
3242113.30 / Πέμπτη 14.30 /
ΑΠΛΟ –16.30,
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.52,
10.06,
ΑΠΛΟΠυρ/κή
– ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.52,
10.06,
Τετάρτη
13.30 / Πέμπτη 14.30 /
20.00
Ορ/δας
25520
22221 Τετάρτη
17.09 ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- /
17.09Νοσ/μείο Αλ/λης25513-51000 Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- /
ΣΕΡΡΕΣ
11.15, 12.40, 14.00, 15.55, Κυριακή
ΣΕΡΡΕΣ09.30,
- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΣΕΡΡΕΣ
- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΔΡΑΜΑ
14.00
Περ.
Εν. Έβρου 25510 36500 Κυριακή 14.00
Η
ΑΚΜΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΤΕ
ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:10 - 19:05
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
ΚΑΒΑΛΑ:ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
17.00,
20.30 Κυριακές
και Γιορτές
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Από τις 05.30
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
15.26
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ
- ΑΛΕΞΑΝΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝΛιμεναρχείο
25513-56200

10:10 - 21:05
ζητά να προσλάβει εργατοτεχνίτες για να
Σετην
ό,τι
αφορά τις
πτήσεις
από ΚΥΡΙΑΚΗ:
ενημέρωση
σε ό,τι
αφορά
SKY
AEGEAN
11.15,
14.15,σας,
15.30,
17.00,
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ08.30,
-Για
ΔΡΑΜΑ
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Ο.Λ.Αλεξ/λης
25510-26251 ΔΡΟYΠΟΛΗ

απασχοληθούν στα
έργα της εταιρίας
αεροδρόμιο
της Αλεξαντιςτο-πτήσεις
της Ολυμπιακής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ:
– ΑΘΗΝΑ:
Για την ενημέρωση
σας,
σε ό,τι αφο- 25510
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Αεροδρόμιο
89300 Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη
19.15.
Αθήνα 16.17
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
20.34 και της
ΣΕΡΡΕΣ16.00
- ΚΑΒΑΛΑ
06.45,
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
20.34
Δευτέρα
/ Τρίτη
---- 10.15,
/ Τετάρτη ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
SKY
EXPRESS
δρούπολης,
μπορείτε νατηςκαλείAegean
από το αεροδρόμιο
Αλερά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και
ΔΕ.-ΣΑΒ.
15.30
11.20,
17.35
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ.
Βιογραφικά:
ΕΛΤΑ Αλεξ/λης 25510
23122 08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή
14.30,
18.30 07.00 / Παρασκευή
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π.
613 ΚΟΙΝΗhiring@akmonate.gr
ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην
08.00
/ Πέμπτη
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ξανδρούπολης,
μπορείτε
να καλείτε
της Aegean από το αεροδρόμιο της
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ.
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
:
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
τε στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο:
ΚΤΕΛ
Αλεξ/λης
25510
26479 12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / ΚυριαΛάγους)
07.30,
10.15,
13.25,
14.30,
Θεσσαλονίκη
15.36
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ
06.45,
09.15,
11.00,
12.30,
18.15
/
Σάββατο
---/
Κυριαστα
τηλέφωνα:
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20
09.45, 16.00
08.25, 18.35, 21.55
08:50 - 20:05
25510
89300, 25510 89305, ΔΕΥΤΕΡΑ:
ΑΣΤΙΚΑ
25510-28844
19.15
Κυριακές
και
Γιορτές
09.45,
15.00,
16.30,
20.15
73
ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:
16.06,
άφιξη
κή
18.00
κή 18.00 ΔΕ-ΤΡ. -TE.
Αεροδρόμιο
25510 45198,
τηλέφωνα:
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:
AEGEAN: :25510
89150,Aegean: ΤΡΙΤΗ: 21:35
ΟΑΕΔ
Αλεξ/λης
25510
2564606.50, 17.00, ΚΥ. 6.50,
12.30,
στην Αθήνα 22.59
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
2551018.00,
891502.30 (Ισχύουν τα αντί- ΤΕΤΑΡΤΗ:
Ολυμπιακή:
25910
53273,
25910
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ.
20:05
ΟΛΥΜΠΙΑΚH: 25510 45198,
Η ΑΚΜΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ στην
ΤΗΛEφωΝΑ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
ΟΣΕ229000
Αλεξ/πολης25510
26395 ΤΗΛEφωΝΑ
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΚΥΡΙΑΚΕΣΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
& ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη 53279
Aegean: 2510
και
17.00, 20.20
• Εθνολογικό
Μουσείο Θράκης
ΠΕΜΠΤΗ: 21:35
SKY
EXPRESS:
801-11ζητά Αθήνα
να προσλάβει
πολιτικό ή τοπογράφο
Αλεξανδρούπολης:
25510 26468
και
25510 26468
25510 33500 Αλεξανδρούπολης:
25910 53333 ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
16.30, 18.45 Πληροφορίες
252105.23, με ανταπόκριση
στη
ΞΑΝΘΗ
-ΑΘΗΝΑΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
20.00
•
Για
τον
συγγραφέα
και τοκαι
έργο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
08:50,
21:55
28288, 2810-223800
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑμηχανικό
με εμπειρία στα δημόσια έργα
26619,
Σαμοθράκης: 25510 41305
Σαμοθράκης:
25510
41305
Ι.Κ.Α.
25510-84611 26619,του
32421
Θεσσαλονίκη
ΑΘΗΝΑ
– ΞΑΝΘΗ 20.00
θα
μιλήσει
η
Άννα
Σιδερά,
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:30
ΧΩΡΗΣΗ:
07.05, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΗ
19.45
41385 -Τηλέφωνα
Πρακτ.:
25510
και 41385
Τηλέφωνα
Πρακτ.: 25510
603 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην
ΞΑΝΘΗ
– ΔΡΑΜΑ
08.10,
10.30,
15.15, και ΣΕΡΡΕΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από
τις 05.30
Βιογραφικά:
hiring@akmonate.gr
Ιστορικός
Τέχνης
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:25, 21:55
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
- AEGEAN : ΑΝΑ- 38503,
ΑΘΗΝΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
2551024694,
38503,---------------------------------2551024694, 2551083911
Αθήνα 15.07
17.30.
Αργίες
10.45, 12.45, 16.30,
έως 20.45
ανά μισή 2551083911
ώρα
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ΧΩΡΗΣΗ:
05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ
18.05
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη
18.45
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15,
ΞΑΝΘΗ
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
ΔΕΥΤΕΡΑ: 09:45 - 22:45
στη Θεσσαλονίκη 23.07
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ.
14.30, 18.30
τά την περίοδο της καραντίνας ως πρωτοβουΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 18:30
ΤΡΙΤΗ: 11:45 - 22:45
Κώστας Μαλιάτσης Stand Up
75 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:
23.43, άφιξη
κάθε μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00,
MIA...
ΕΞΥΝΠΗ
ΓΝΩΜΗ
λία του ομίλου Enthoosia και των ιδρυτών του,
ΤΡΙΤΗ: 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:45 - 22:45
Comedy Show 		
στην Αθήνα 07.18.
ΚΑΒΑΛΑ
15.00, 16.30, 20.15
Μίλτου Καμπουρίδη και Σάκη Τανιμανίδη , με
ΤΕΤΑΡΤΗ: 18:30
ΠΕΜΠΤΗ: 09:45 - 22:45
• Nostos live - Ξάνθη
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
σκοπό την παροχή ψυχολογικής στήριξης από
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:45 - 22:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:45 - 21:40
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:45 - 22:45

ΠΕΜΠΤΗ: 12:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:15, 20:20
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:00
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:50, 20:20

ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:10 - 21:05
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - σητεια
ΤΡΙΤΗ: 10:10 - 21:05
ΤΡΙΤΗ 13:40 - ΠΕΜΠΤΗ 13:40
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:10 - 21:05
ΠΕΜΠΤΗ: 0:10 - 21:05
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:10 - 21:05

σητεια - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΡΙΤΗ 19:30 - ΠΕΜΠΤΗ 19:30

ΚΑΒΑΛΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά
SKY
τιςενημέρωση
πτήσεις της σας,
Ολυμπιακής
και της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
Για την
σε ό,τι αφοΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
– ΣΗΤΕΙΑ:
αεροδρόμιο
της
Αλερά τιςAegean
πτήσειςαπό
τηςτοΟλυμπιακής
και
ΑΠΟ
ΚΑΒΑΛΑ:
ΔΕ.-ΣΑΒ.
15.30
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:
ΔΕ-ΤΡ.
ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ
ξανδρούπολης,
μπορείτε να της
καλείτε -TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ.
της Aegean
από το αεροδρόμιο
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
08.25, 18.35 ΚΥ. :
στα τηλέφωνα:
Καβάλας,
μπορείτε να καλείτε στα
08.25,ΔΕ.-ΣΑΒ.
18.35, 21.55
13.20
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean:ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ. -TE.
τηλέφωνα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
25510 25910
89150 53273, 25910
Ολυμπιακή:
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50,
ΘΕΣ/ΚΗ
- Αλεξ/λη
ΜΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
72, ΙΝTERСITY
ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις
53279 Aegean: 2510 229000 και
17.00, 20.20
Δίκαια 23.17
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώNTERCITY
05.50,
Αλεξ/λη-ΑΘΗΝΑ
25910
53333
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ρηση Λιμάνι: 6.42,
Άφιξη Τελικού:
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις

0-

INTERCITY 05.59,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ16.43

Σβίλεγκραντ 9.08
Αλεξ/λη-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΧΩΡΗΣΗ:
07.05, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΗ
19.45
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΑΘΗΝΑ,
Αναχώρη74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις
08.40
Αλεξ/λη-ΘΕΣ/ΚΗ
ΑΘΗΝΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
: ΑΝΑ- Δίκαια 9.06.
ση αρχικού:
15.22, Άφιξη Τελικού:
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη
NTERCITY
05.59,
5.46
ΧΩΡΗΣΗ:
05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05 70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις
12:19
Δίκαια 18.38.
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού:
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις
6.45
Ορμένιο 17.09
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Αναχώρη614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16
Δίκαια23.40.

Αν θέλεις να μιλήσεις
και δεν ξέρεις πού,
υπάρχει λύση συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Συχνά, οι σύντροφοι, οι φίλοι και οι οικογένειές μας δεν μπορούν να μας βοηθήσουν με
τον τρόπο που μπορεί ένας ειδικός.
Πρόκειται για μία πλατφόρμα η
οποία φέρνει σε επαφή άτομα που
AEGEAN
χρειάζονται
ψυχολογική στήριξη με
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
εθελοντές
επαγγελματίες ψυχολό11.20,
17.35 ΠΛΟΙΑ
γους και
συμβούλους
ψυχικής υγείας.
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Οι ΑΘΗΝΑ
άνθρωποι
αυτοί επιθυμούν :
16.00 ανιδιοτελώς και
να μας09.45,
βοηθήσουν
ο αριθμός τους έχει ξεπεράσει τους
100.
Πάνω από δέκα χιλιάδες ραΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ντεβού
έχουν ήδη πραγματοποιηθεί
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
μέσω
της
πλατφόρμας.
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
Η επικοινωνία
γίνεται13.00
ανώνυμα,
ΚΑΒΑΛΑ
- ΠΡΙΝΟ: 07.10,
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
φυσικά.
ΦΕΡΡΥ
ΜΠΟΟΥΤ δημιουργήθηκε καΤο milamou.gr
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

εθελοντές επαγγελματίες ψυχολόγους προς
όσους έχουν ανάγκη.
Μπορεί κανείς να κλείσει το δωρεάν ραντεβού του και να το πραγματοποιήσει μέσω viber,
skype, whatsapp ή και τηλεφώνου.
Στο site της πλατφόρμας θα βρείτε απαντήσεις σε όλες σας τις τυχόν απορίες.

• Σάββατο 23 Οκτωβρίου
• Σημείο προπώλησης Studio
Italos

ΚΑΒΑΛΑ:
Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 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.
Παγγαίον
08.25, 18.35, 21.55
Μονοήμερο Σεμινάριο διαβίΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ. -TE.
ωσης 06.50,
στη φύση
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ.
17.00,		ΚΥ. 6.50,
•
Κυριακή
24
Οκτωβρίου 10 Π.Μ.
17.00, 20.20

– 7 Μ.Μ.
• Παγγαίον Όρος
• Περισσότερες πληροφορίες:
6936857061/ 6936680155

16 TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ Η ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΈΝΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΠΟΥ ΑΞΊΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΘΡΑΚΙΏΤΕΣ

Η ΓΝΩΜΗ

20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Διαδικτυακά Εργαστήρια Κινηματογράφησης
και Δημιουργίας Ντοκιμαντέρ
ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετέχει και η
Αλεξανδρούπολη και διεξάγεται από τον Οκτώβριο
και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο 2021
Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία Άνασσα διοργανώνει σε Αλεξανδρούπολη και Χίο, εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργίας ντοκιμαντέρ για
εφήβους το οποίο διεξάγεται από τον
Οκτώβριο και θα ολοκληρωθεί τον
Δεκέμβριο 2021.
Το πρόγραμμα αποτελείται από διαδραστικά εργαστήρια ντοκιμαντέρ
και εξαήμερα γυρίσματα, το αποτέλεσμα των οποίων θα είναι: η δημιουργία 2 συμμετοχικών ντοκιμαντέρ από
τους ίδιους τους εφήβους σε συνεργασία με τους εμψυχωτές, η δημιουργία ενός site για την ανάρτηση των
ντοκιμαντέρ και ενός διαδικτυακού
εορτασμού λήξης. Στη διαδικτυακή
συνάντηση λήξης θα γίνει προβολή
των ντοκιμαντέρ καθώς και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με στόχο
την δημιουργία μελλοντικών συνεργασιών μεταξύ των παιδιών. Αφετηρία θα αποτελέσουν: η Ελληνική
Λογοτεχνία, εικαστικά έργα, δημοσιεύσεις στον Τύπο, σύγχρονο φωτογραφικό υλικό και μελέτες. Οι καλές
τεχνικές κινηματογράφησης, η χρήση
νέων τεχνολογιών και η συμμετοχική
διαδικασία έχουν αποτελέσει την βάση
για την σχεδίαση και την επιτυχία του

project. Τα ντοκιμαντέρ των εφήβων
θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.
taksidiametamorfosis.com. Για την
υλοποίηση του προγράμματος η ομάδα Άνασσα συνεργάστηκε με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς στο
Μουσείο Μαστίχας Χίου, το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης και την Κινηματογραφική Λέσχη Αλεξανδρούπολης.
Συντελεστές
Σχεδιασμός δράσης: Ντόρα Ζαχαροπούλου - Αλεξάνδρα Σαρρηγεωργίου
Σχεδιασμός – Εμψυχωτές webinars:
Ντόρα Ζαχαροπούλου, Χρυσάνθη
Μπαδέκα, Δημήτρης Μπαμπίλης / Επιλογή υλικού επεξεργασίας: Γιάννης
Δεληγιάννης, Ντόρα Ζαχαροπούλου,
Δημήτρης Μπαμπίλης / Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι: Γιάννης Δεληγιάννης,
Αλεξάνδρα Σαρρηγεωργίου, Δημόσιες
Σχέσεις - Επικοινωνία: Έλενα Γρίβα
Γραφιστικά: Ντόρα Ζαχαροπούλου
Οργάνωση παραγωγής: ΑΜΚΕ ΑΝΑΣΣΑ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού.

"Συζητώντας για τον ρατσισμό"
Διάλεξη για
ενήλικες την
Δευτέρα, 25
Οκτωβρίου
Στο πλαίσιο του
εκπαιδευτικού προγράμματος "Ταξιδεύουμε με την Τέχνη και τον Λόγο",
που υλοποιείται στη
Δημοτική βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία του Δήμου με
τη Σχολή επιστημών της αγωγής,
διοργανώνεται η
πρώτη διάλεξη για
ενήλικες, την Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου
2021, 7-9 το βράδυ,
με τον τίτλο: "Συζητώντας για τον ρατσισμό". Ομιλητής
θα είναι ο αναπληρωτής καθηγητής
ΤΕΕΠΗ Γιώργος
Μαυρομμάτης. Θα
ακολουθήσει συζήτηση

«Δεν είναι μόνο ένα όνομα»
Βιωματικό εργαστήριο
για ενήλικες
την Τετάρτη 27
Οκτωβρίου
Βιωματικό εργαστήριο για
ενήλικες, με οδηγό την Θεατροπαιδαγωγό, μέλος ΕΕΠ της Σχολής επιστημών της αγωγής ΔΠΘ,
Μυρσίνη Λαντζουράκη. Πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος "Ταξιδεύουμε με την
Τέχνη και τον Λόγο, στη Δημοτική
βιβλιοθήκη" την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου, 6-8 το βράδυ και
απευθύνεται σε ενήλικες με ενδιαφέρον για την δραματική τέχνη
ως εργαλείο εκπαίδευσης, ως μέσο ψυχαγωγίας, ανάπτυξης της
δημιουργικότητας και καλλιέργειας της φαντασίας.
Στις δύο ώρες του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα βαδίσουν
στα μονοπάτια της εμψύχωσης,
αλληλεπιδρώντας μέσα από θεατροπαιχνίδια, αυτοσχεδιασμούς
και δράσεις που στοχεύουν στην
ενεργοποίηση της ομάδας και
στην ανάδειξη της λειτουργίας
του ατομικού ρόλου στην υπηρεσία της συλλογικής δημιουργίας.
Ανώτατο όριο συμμετοχής: 20
άτομα

Παρακαλούνται
• οι συμμετέχοντες να φορούν
άνετα ρούχα και παπούτσια

• να φέρουν μαζί τους τα απαραίτητα πιστοποιητικά (εμβολιασμού, νόσησης ή rapid test)

