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24
ΣΕΛΙΔΕΣ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ  
για νέους γιατρούς στο Νοσοκομείο

ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΗΣ Π.Ε. ∆ΡΑΜΑΣ ΝΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙ 
∆ΕΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΑ

www.xronikadramas.gr

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΗΦΗ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ

Κατεβάστε την εφαρμογή 
Taxaki ΔΩΡΕΑΝ

Καλέστε με αστική χρέωση στο 

2521 200 200 
η νέα εμπειρία στην μετακίνηση

tαxαki

Εθνικής Αμύνης 3 ∆ράμα  l Τηλ: 25210 57 707  l Fax: 25210 57 708   l e-mail: vf077@vfshop.gr

******

service
Αποκλειστικά με τη νέα υπηρεσία Vodafone Express Repair είσαι ξέγνοιαστος ό,τι κι αν πάθει η συσκευή σου

******

service

Την πρόθεσή της να 
στηρίξει η Π.Ε. Δρά-

μας την ενίσχυση του Νο-
σοκομείου Δράμας με ια-
τρικό προσωπικό μετέφερε 
στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Δράμας, όπου παρέστη για 
να ενημερώσει για τρέχο-
ντα θέματα που αφορούν 
τον Νομό Δράμας ο Αντι-
περιφερειάρχης, Γιώργος 
Παπαδόπουλος. «Υπάρ-
χουν βασικές ελλείψεις, 
που αφορούν όχι μόνο τις 
υποδομές, αλλά κυρίως το 

ανθρώπινο δυναμικό», δή-
λωσε ο Αντιπεριφερειάρ-
χης Δράμας εξηγώντας ότι 
στο επόμενο Περιφερειακό 
Συμβούλιο Δράμας η Π.Ε. 
θα καταθέσει πρόταση στο 

πλαίσιο της οποίας η Π.Ε. 
Δράμας θα χρηματοδοτή-
σει δέκα θέσεις επικουρι-
κών ιατρών με το ποσό των 
500 ευρώ σε μηνιαία βάση 
για έναν χρόνο.

Ο φόβος για τον κορωναϊό 
χτυπά και τα ξενοδοχεία 
της Δράμας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - 
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2-2
Στοΐλας: «Όμορφο 
ποδόσφαιρο και 
πίστη επέδειξε η Δόξα»

σελ.: 12Μαρίλεια Δρασίδου: 
«Άγγιξε» το Πανελλήνιο 
ρεκόρ στα 50μ. 
πρόσθιο η Δραμινή 
κολυμβήτρια

σελ.: 13

Κεκλεισμένων των θυρών 
τα τοπικά πρωταθλήματα 
για τις επόμενες 14 ημέρες

σελ.: 12

Με νίκη συνέχισε 
στον δεύτερο όμιλο 
της Β’ ΕΠΣ ο Μέγας 
Αλέξανδρος Ξηροποτάμου

σελ.: 14

ΔΡΑΜΑ 1986 ΤΜΗΜΑ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

Με μεγάλη επιτυχία 
διεξήχθησαν οι αγώνες 
1η Ημερίδα Κολυμβητικών 
Αγώνων “PRO-JUNIOR 
2020” στην Δράμα

σελ.: 13

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

σελ.: 6-7

Συνέντευξη τύπου  παραχώρησε 
χθες ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος
«Κόλλησε» η στελέχωση 
των φυλακών Νικηφόρου
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1669: Εκρήγνυται η Αίτνα προκαλώντας τον θάνατο 
15.000 ανθρώπων.

1811: Έξαρση του κινήματος των Λουδιτών. Εργάτες 
καταστρέφουν μηχανές κλωστοϋφαντουργείων στο 
Νότιγχαμ, επειδή τους «κλέβουν» τις δουλειές τους.

1822: Κηρύσσεται στη Χίο η επανάσταση. Ο Λυκούργος 
Λογοθέτης με 2.500 Σαμιώτες και ο Μπουρνιάς με 
150 Χιώτες που ήταν στη Σάμο, αποβιβάζονται στη 
Χίο και πολιορκούν την εντός του φρουρίου τουρκική 
φρουρά. Είκοσι μέρες αργότερα η Σφαγή της Χίου θα 
συγκλονίσει τον κόσμο.

1901: Στη Γαλλία, εγκαινιάζεται το μετρό του Παρισιού.
1912: Νικητής των ελληνικών βουλευτικών εκλογών 

είναι και πάλι ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το Κόμμα 
των Φιλελευθέρων.

1917: Ο στρατηγός Μοντ, με στρατεύματα 50.000 Βρε-
τανών και Ινδών, εισχωρεί στη Βαγδάτη, συλλαμβά-
νοντας 9.000 Τούρκους αιχμαλώτους.

1918: Το πρώτο περιστατικό ισπανικής γρίπης κατα-
γράφεται στις ΗΠΑ. Θα εξελιχθεί σε θανατηφόρα 
πανδημία, με τους νεκρούς να υπολογίζονται παγκο-
σμίως σε 20 - 40 εκατομμύρια τη διετία 1918 - 1919.

1923: Σε τραγικό ναυάγιο στο Σαρωνικό, βυθίζεται το 
ρυμουλκό Αλέξανδρος Ζ, με αποτέλεσμα να πνιγούν 
περισσότεροι από 150 αξιωματικοί και ναύτες.

1967: Οι Pink Floyd κυκλοφορούν το πρώτο τραγούδι 
τους, με τίτλο «Arnold Layne».

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΠΗΓΗ: sansimera.gr

ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΥΝ:
(08:00 έως 21:00)
ΜΕΝΕΣΙΔΗΣ, 
Αντιγόνου 15, Τηλ: 2521020600

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ:
(Ανοικτά  21:00 έως 08:00)
ΚΑΡΑΜΠΟΥΓΙΟΥΚΙΔΟΥ, 
Βενιζέλου 32, Τηλ: 2521031078

ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ 
(08:00-14:00)
ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ, Ευξείνου Πόντου 
31Α., Τηλ: 2521046261
ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΣΤ., Λαμπριανίδου 20, 
Τηλ: 2521022606

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Μ Ι Α Σ
Σ Τ Ι Γ Μ Η Σ
. . . Σ Ο Φ Ι Α

 Τηλέφωνα: 25210-37237 & 25213 02809

Κινηματογράφος
ΟΛΥΜΠΙΑ

 ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 5 ευρώ

Η συμβουλή μου είναι να μη 
ρωτάς γιατί και πώς, αλλά να 
απολαμβάνεις το παγωτό όσο 
είναι στο πιάτο σου.

Thornton Wilder

1978: Παλαιστίνιοι σκοτώνουν στη λεωφόρο Τελ Αβίβ- 
Χάιφα 34 Ισραηλινούς.

1985: Στην ΕΣΣΔ, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ εκλέγεται 
Πρόεδρος, μετά τον θάνατο του Κονσταντίν Τσερ-
νιένκο. Ο 54χρονος Γκορμπατσόφ είναι το νεότερο 
μέλος του Πολιτικού Γραφείου.

1993: Εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότη-
τας πρέπει να θεωρηθούν οι συστηματικοί βιασμοί 
γυναικών στην πρώην Γιουγκοσλαβία, τονίζουν σε 
απόφασή τους οι Ευρωβουλευτές.

1954: Γεννιέται ο Σάκης Μπουλάς, τραγουδιστής και 
ηθοποιός.

1961: Γεννιέται στον Καναδά ο Έλληνας ηθοποιός 
Ηλίας Κοτέας, ο οποίος έχει διαγράψει σημαντική 
πορεία στο Χόλιγουντ.

1978: Πεθαίνει η Σοφία Βέμπο, η μεγάλη ελληνίδα 
τραγουδίστρια και ηθοποιός.

2004: Πεθαίνει ο Ρένος Αποστολίδης, συγγραφέας και 
κριτικός της λογοτεχνίας της μεταπολεμικής γενιάς.

2017: Ευαγγελία Σαμιωτάκη, Ελληνίδα ηθοποιός. 

(SUPER Προσφορά την Τετάρτη 
 με κάθε εισιτήριο + 1 Δωρεάν)

ΦΥΓΑΜΕ
 Κάθημερινά στις 17:30 

ΑΓΑΠΗ

Δροσούλα το ιλαρό το πρόσωπό της
κι εγώ ήµουν το κατάξερο ασφοδίλι.
Πώς µ’ έσεισε το ξύπνηµα µιας νιότης, 
πώς εγελάσαν τα πικρά µου χείλη! 

Σάµπως τα µάτια της να µου είπαν ότι
δεν είµαι πλέον ο ναυαγός κι ο µόνος, 
κι ελύγισα σαν από τρυφερότη, 
εγώ που µ’ είχε πέτρα κάνει ο πόνος.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
Καθημερινά 
στις 19:30

ΕΜΜΑ
Καθημερινά στις 21:30

ΘΑΝΑΤΟΙ
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Βαγγέλης Ψωµάς

Την πρόθεσή της 
να στηρίξει η Π.Ε. 

Δράμας την ενίσχυση 
του Νοσοκομείου 
Δράμας με ιατρικό 
προσωπικό μετέφερε 
στο Δημοτικό 
Συμβούλιο Δράμας, 
όπου παρέστη για 
να ενημερώσει για 
τρέχοντα θέματα 
που αφορούν τον 
Νομό Δράμας ο 
Αντιπεριφερειάρχης, 
Γιώργος 
Παπαδόπουλος. 

«Υπάρχουν βασικές 
ελλείψεις, που αφορούν 
όχι μόνο τις υποδομές, 
αλλά κυρίως το ανθρώπινο 
δυναμικό», δήλωσε ο Αντι-
περιφερειάρχης Δράμας 
εξηγώντας ότι στο επόμενο 
Περιφερειακό Συμβούλιο 
Δράμας η Π.Ε. θα καταθέ-
σει πρόταση στο πλαίσιο 
της οποίας η Π.Ε. Δράμας 
θα χρηματοδοτήσει δέκα 

θέσεις επικουρικών ιατρών 
με το ποσό των 500 ευρώ 
σε μηνιαία βάση για έναν 
χρόνο, με σκοπό να συνε-
χίσει την ίδια τακτική και τα 
επόμενα χρόνια διαθέτο-
ντας συνολικά σε ετήσια 
βάση 60.000 ευρώ. 

«Θεωρώ ότι μπορούμε 
να κάνουμε ένα έργο λι-
γότερο ως Π.Ε. Δράμας, 
αλλά στον αντίποδα να 
φροντίσουμε ότι, όταν ο 
πολίτης πηγαίνει στο Νο-
σοκομείο της Δράμας, να 
βρίσκει ειδικότητες που 
σήμερα δεν υπάρχουν», 
διευκρίνισε ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Δράμας εξηγώ-
ντας ότι δεν υπάρχουν 
ειδικότητες ιατρών που 
θα εξυπηρετούσαν ακόμη 
και απλά περιστατικά, με 
αποτέλεσμα οι πολίτες να 
μετακινούνται σε γειτονι-
κούς νομούς.

Μάλιστα προέτρεψε και 
το Δημοτικό Συμβούλιο 
Δράμας, εφόσον υπάρχει 
η δυνατότητα, να ενισχύσει 
αυτό το ποσό περισσότερο 
από την πλευρά του, ώστε 

να υπάρξει η δυνατότητα 
στο Νοσοκομείο Δράμας 
να εντάξει στο δυναμικό 
του επικουρικούς ιατρούς 
σε ειδικότητες που σήμερα 
δεν υπάρχουν, με αποτέ-
λεσμα να ταλαιπωρούνται 
οι πολίτες. «Το Νοσοκο-
μείο Δράμας πρέπει να 
αποκτήσει όλες τις ιατρικές 
ειδικότητες», είπε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Γ. Παπα-
δόπουλος, ο οποίος απα-
ντώντας σε τοποθέτηση 
του κ. Γιερβάση Γεωργιάδη 
της δημοτικής παράταξης 
Project Δράμα 2020 ότι 
θα πρέπει να υπάρξουν 
μονιμότερες παρεμβάσεις 
για το πρόβλημα της έλλει-
ψης ιατρών, είπε ότι μέχρι 
να γίνουν αυτές οι παρεμ-
βάσεις δεν θα πρέπει το 
νοσοκομείο να παραμείνει 
χωρίς ιατρικές ειδικότητες.

Για το ίδιο θέμα αργότε-
ρα παρενέβη η πρόεδρος 
του Συλλόγου Ιατρών του 
Νοσοκομείου Δράμας και 
δημοτική σύμβουλος της 
παράταξης Project Δράμα 
2020, κα Κιόρτεβε, η οποία 

αναφερόμενη στο επίδομα 
των 500 ευρώ στους νέους 
επικουρικούς ιατρούς τόνι-
σε ότι η λύση του προβλή-
ματος των ελλείψεων επι-
στημονικού προσωπικού 
στο Νοσοκομείο Δράμας 
δεν λύνεται με τους επι-
κουρικούς ιατρούς.

Εξήγησε ότι λύση στο εν 
λόγω πρόβλημα μπορεί να 
προέλθει μόνο με την πρό-
σληψη μόνιμων ιατρών 
στο Νοσοκομείο Δράμας. 
Πάντως επεσήμανε ότι και 
για την προκήρυξη που 
τρέχει για την πρόσληψη 
8 μόνιμων ιατρών στο 
Νοσοκομείο Δράμας δεν 

υπάρχει ενδιαφέρον από 
τους γιατρούς, οι οποίοι 
δεν θέλουν να μετοική-
σουν στην Δράμα, καθώς 
οι συνθήκες πρόσβασης 
στον νομό δεν είναι καλές, 
αλλά και η ίδια η πόλη έχει 
φτάσει στο σημείο να είναι 
μια από τις χειρότερες πό-
λεις της χώρας σε επίπεδο 
εικόνας, υποδομών, ανά-
πτυξης και απασχόλησης, 
κάτι για το οποίο, όπως 
είπε, ευθύνονται όλες οι 
διοικήσεις που βρέθηκαν 
στο τιμόνι της πόλης τα 
τελευταία χρόνια.

� Την πρόθεση της Π.Ε. ∆ράµας να επιδοτήσει δέκα επικουρικούς 
στο Νοσοκοµείο ∆ράµας ανακοίνωσε ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος
� Επιδότηση για νέους γιατρούς στο Nοσοκοµείο 

«Λύση είναι η πρόσληψη μόνιμων γιατρών», 
απάντησε η πρόεδρος των νοσοκομειακών 
ιατρών κα Παρθένα Κιόρτεβε
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Γωγώ Καραγιάννη

Θεραπεία: ατομική, ζευγαριού, ομάδας 
Διαχείριση κρίσεων, απώλειας

Eιδικός παιδαγωγός 
Παράλληλη στήριξη      Εκμάθηση δεξιοτήτων

� Ψυχολόγος Α.Π.Θ.
� Ψυχοθεραπεύτρια

gwkarag@gmail.com

Ανδριανουπόλεως 23, 2ος όροφος, Δράμα, 66100
Τηλ.: 25211 01281  κιν.: 694 4373949

ΧΡΟΝΟ
ΚΛΙΚ

Αλέξανδρος πιστοποιημένος κλειδαράς

l ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ l ΚΛΕΙΔΙΑ 
l ΚΛΕΙΔΑΔΙΕΣ l IMMOBILIZER l THΛΕΚΟΝΤΡΟΛ 
l ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ 

l ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MASTER

Drive through. «Καβάλα» εξετάσεις για τον κορωνοϊό κάνουν στην Αυστραλία που 
αν το σκεφτεί κανείς δεν είναι και τόσο κακή ιδέα. Με αυτόν τον τρόπο που σίγουρα 

οι Ελληνες με την αγάπη στα αυτοκίνητά τους θα ενστερνιστούν, θα αποφευχθεί ο 
συνωστισμός, οι γιατροί θα βρίσκονται στον καθαρό αέρα, χωρίς κανείς να κινδυνεύει 
να μολυνθεί από τον διπλανό του. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια τέντα έξω από ένα 

νοσοκομείο. EPA/DAVID MARIUZ (kathimerini.gr)

Την εμπιστοσύνη του στις 
ενέργειες της κυβέρνησης 

προκειμένου οι πολίτες της Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης 
να είναι και να νιώθουν ασφαλείς 
εξέφρασε στον Υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη 
Χρυσοχοΐδη ο Περιφερειάρχης 
ΑΜΘ κ. Χρήστος Μέτιος, κατά 
την επίσκεψη του κ. Υπουργού 
στην έδρα της Περιφέρειας στην 
Κομοτηνή.

Στη συνάντηση, στην οποία 
ήταν παρών και ο Αντιπεριφερει-
άρχης Έβρου κ. Δημήτρης Πέ-
τροβιτς, συζητήθηκαν αναλυτικά 
η κατάσταση στον Έβρο καθώς 
και θέματα που σχετίζονται με 
τη φύλαξη των ελληνοτουρκικών 
συνόρων, και πιο συγκεκριμένα 
η ανάγκη άμεσης κατασκευής 
νέου συνοριακού φράχτη.

Ο κ. Μέτιος τόνισε ότι η Περι-
φέρεια ΑΜΘ συμβάλλει με όλες 
τις δυνάμεις της στην εθνική 
προσπάθεια. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.ΜΑ.Θ.

Συνάντηση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ 
με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
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ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ : ΙΤΑΛΙΔΑ ΓΙΑΓΙΑ 
ΔΙΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ VIRAL

ΜΕ ΧΙΟΥΜΟΡ : ΟΤΑΝ ΒΗΧΟΥΜΕ ΚΑΝΟΥΜΕ DAB, ΓΛΥΚΥΤΗΤΑ: ΑΝΤΙ 
ΦΙΛΙΩΝ ΑΣ ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΜΑΤΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΧΡΟΝΩΝ: ΑΣ ΜΗΝ 
ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΙΤΑΛΙΔΑ 
ΓΙΑΓΙΑ, ΔΙΝΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΑΪΟ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ VIRAL.
ΟΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΙΑΓΙΑ, ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΠΕΡΑΜΕΝΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ, ΔΙΝΕΙ, ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΜΑΧΗ»  ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ.
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ CASA SURACE,  ΔΕΙΧΝΕΙ 
ΤΗΝ NONNA (ΣΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Η ΓΙΑΓΙΑ), ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΛΛΗΣΕΙ.
Η NONNA ROSETTA, ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΑΡ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕ 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ VIEWS ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΛΑΝΗΤΗ.
«ΌΛΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΝΑΚΗΔΕΣ, ΟΤΙ ΞΕΡΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. ΑΚΟΥ-
ΣΤΕ ΤΗ ΓΙΑΓΙΑ, ΕΧΩ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΣΕΣ ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ», ΛΕΕΙ Η  
NONNA ROSETTA ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ «ΠΡΩΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΝΕΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΑΥΤΟ; ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ 
ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΤΟ ΛΕΕΙ Η ΓΙΑΓΙΑ ΣΑΣ; ΌΧΙ ΜΟΝΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ 
ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ. ΠΑΝΤΑ!» ΤΟΝΙΖΕΙ.

Viral...
... περίεργα

Λόγω των αυξημένων συντε-
λεστών του Φ.Π.Α. Ανατιμή-

σεις σε προϊόντα, υπηρεσίες & 
ΔΕΚΟ. Επιβάρυνση 1.000ευρώ 

το χρόνο για κάθε οικογένεια

“Δεν εξετάζονται θέματα δημιουρ-
γίας νέων τμημάτων ή ιδρυμάτων 

ανώτατης εκπαίδευσης” απάντησε 
το Υπ. Παιδείας. “Δεν υπάρχουν οι 

προϋποθέσεις”

Δόξα-Πανσερραϊκός 1-1. Δίκαιη μοιρα-
σιά βαθμών & εντυπώσεων στο γειτονι-

κό ντέρμπι

Νέοι Δόξας-Πανσερραϊκός 0-0. Χωρίς 
νικητή και το ντέρμπι των μικρών

Καλαμπάκι-Ν. Πέραμος 0-0

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ...

...ΠΡΙΝ AΠΟ 10 ΧΡΟΝΙΑ

Κ ύμα ανατιμήσεων στην αγορά 

πυροδοτεί η αύξηση, έως και 

2 ποσοστιαίες μονάδες, των 

συντελεστών ΦΠΑ. Σύμφωνα με τις εκτι-

μήσεις της Ένωσης Ελληνικού Εμπορίου, 

κάθε ελληνική οικογένεια θα επιβαρυνθεί 

με τουλάχιστον 1.000 ευρώ το χρόνο αφού 

η αύξηση αφορά όλα τα προϊόντα, υπηρε-

σίες, μεταφορές και τιμολόγια των ΔΕΚΟ. 

Το … πλήγμα θα «χτυπήσει δυο φορές» 

για οδηγούς, καπνιστές και όσους κατα-

ναλώνουν αλκοόλ καθώς στην αύξηση του 

ΦΠΑ προστίθεται και νέα αύξηση, μέσα σε 

πολύ λίγο διάστημα- των ειδικών φόρων 

κατανάλωσης. 

ΧΡΟΝΙΚΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15ΜΑΡΤΙΟΥ 2010Αρ. Φύλλου 3577Τιμή φύλλου 0.60 Ε

24
ΣΕΛΙΔΕΣ

���. 7

σε προϊόντα, υπηρεσίες & ΔΕΚΟ

Ανατιμήσεις����������������€�����������������������������

ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

“Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις”

��������������������������������������������������
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Όλοι οι αγώνες της Α1 
και Α2 ερασιτεχικών κατηγοριώνΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣσελ.: 16-19
ΝΕΟΙ ΔΟΞΑΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 0-0Χωρίς νικητή και 

το ντέρμπι των μικρών
σελ.: 12

ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣΑίας Ευόσμου – 
Τιτάνες Δράμας 68-61

Ήττα στην παράταση 
για τη δραμινή ομάδαΕΡΜΗΣ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 0-3

Καθαρή ήττα από καλύτερη ομάδα

Διακοπή συνεργασίας με 4 
αθλήτριες της ομάδας!!!ΚΑΟΔ – Ολυμπιάδα 

Πάτρας 91-81Κέρδισαν οι Τιτάνες 77-61 
την Αγία Βαρβάρα και ανέβηκαν 

στη Γ’ Εθνική
Νευροκόπι – Ελπίδες 22-23

σελ.: 14

σελ.: 15

���. 3

Δίκαιη μοιρασιά 
βαθμών & εντυπώσεων 
στο γειτονικό ντέρμπι

���.12

ΔΟΞΑ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1-1

σελ.: 13

σελ.: 15

Δ’ ΕΘΝΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ-Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ 0-0

Κόλλησε στη λευκή ισοπαλίαΓΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ-
ΕΛΠΙΣ ΣΑΠΩΝ 1 – 1

Μίλησε η παράδοση

σελ.: 14

σελ.: 14

Η αναβίωση του δημοσιο-
γραφικού συνεδρίου της 

Σαμοθράκης ήταν το θέμα 
σύσκεψης που συγκάλεσε 
το περασμένο Σάββατο στην 
Κομοτηνή ο Περιφερειάρχης 
Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος με-
ταξύ της Περιφέρειας και των 
δημοσιογραφικών ενώσεων 
της χώρας.

Στη σύσκεψη, συμμετείχαν, 
από την πλευρά της Περιφέ-
ρειας, ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ 
κ. Χρήστος Μέτιος, ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Έβρου κ. Δημή-
τρης Πέτροβιτς, η Εκτελεστική 
Γραμματέας κ. Ζωή Κοσμίδου 
και υπηρεσιακά στελέχη της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης, ενώ 
από τη πλευρά των δημο-
σιογραφικών ενώσεων, η 
Πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Ενώσεων Συ-
ντακτών (ΠΟΕΣΥ) κ. Έλενα 
Ριζεάκου, η Β΄ Αντιπρόεδρος 
της Ένωσης Συντακτών Ημε-
ρήσιων Εφημερίδων Αθηνών 
(ΕΣΗΕΑ) κ. Αγγελική Γυπάκη, 

ο Διευθυντής της Ένωσης 
Συντακτών Ημερήσιων Εφη-
μερίδων Μακεδονίας-Θράκης 
(ΕΣΗΕΜΘ) κ. Γιάννης Κοτσι-
φός, ο Γεν. Γραμματέας της 
Ένωσης Συντακτών Ημερήσι-
ων Εφημερίδων Θεσσαλίας, 
Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας 
(ΕΣΗΕΘΣτΕΕ) κ. Γιάννης 
Γιαννακόπουλος (ο οποίος 
εκπροσώπησε επίσης και την 

Ένωση Συντακτών Ημερή-
σιων Εφημερίδων Πελοπον-
νήσου, Ηπείρου και Νήσων 
- ΕΣΗΕΠΗΝ) και ο έφορος της 
ΠΟΕΣΥ κ. Γιάννης Σιούλας.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε 
το συνέδριο να πραγματοποι-
ηθεί το φθινόπωρο του 2020 
και να έχει ως θέμα: «Εμπι-
στοσύνη στη Δημοσιογραφία 
– Διεκδικώντας το χαμένο 

έδαφος». 
Σε ό,τι αφορά την οργανω-

τική επιτροπή του συνεδρίου, 
αποφασίστηκε να έχει 7 μέλη 
με Πρόεδρο τον κ. Δημήτρη 
Πέτροβιτς, Αντιπρόεδρο την 
κ. Έλενα Ριζεάκου και ένα 
μέλος από κάθε μία από τις 5 
δημοσιογραφικές ενώσεις της 
χώρας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

Αναβιώνει το δημοσιογραφικό συνέδριο της Σαμοθράκης 
με πρωτοβουλία της Περιφέρειας ΑΜΘ
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� συνέχεια στη σελ. 7

Συνέντευξη τύπου 
κυρίως για τέσσερα 

βασικά θέματα που 
αφορούν τις πρόσφατες 
εξελίξεις που είχαν σαν 
αποτέλεσμα το κλείσιμο 
των ελληνοτουρκικών 
συνόρων στον Έβρο,  το 
θέμα της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού, τα προβλήματα 
από τις βροχοπτώσεις 
στο Νευροκόπι και 
την διαδικασία των 
προσλήψεων στις Φυλακές 
Νικηφόρου παραχώρησε 
χθες ο Βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ Δράμας κ. Θεόφιλος 
Ξανθόπουλος.

Όπως είπε ο Βουλευτής 
αναφερόμενος στις ελλη-
νοτουρκικές σχέσεις, στο 
πρόσφατο ταξίδι του πρω-
θυπουργού στο Βερολίνο 
λίγα πράγματα επιτεύχθηκαν 
προς όφελος της ελληνικής 
πλευράς και αυτά σε συμ-
βολικό επίπεδο. Αυτό διότι 
όπως είπε η χώρα μας δεν 
μπόρεσε να εκμαιεύσει μια 
δήλωση ουσιαστικής  στή-
ριξης και δεν έγινε καν μια 
ελάχιστη αναφορά στην 
ανάγκη επανεγκατάστασης 
των προσφύγων από την 
Τουρκία στην Ευρώπη ώστε 
να έχουν κίνητρα να μείνουν 
εκεί. Δεν συζητήθηκαν επίσης 
κυρώσεις για την Τουρκία. 
Αυτό μας καθιστά πάρα πολύ 
επιφυλακτικούς για το ποια 
θα είναι η στάση της κυβέρ-

νησης και το πως θα εξελιχθεί 
το προσφυγικό ζήτημα, το 
επόμενο χρονικό διάστημα, 
όπως είπε ο Δραμινός Βου-
λευτής.

Στην συνέχεια σημείωσε 
ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί 
μια συνάντηση κορυφής διότι 
είναι θεσμικά απαραίτητο και 
συμβολικά αναγκαίο αφού 
είναι ένα ζήτημα που αφορά 
όλη την Ευρώπη και έχει 

άμεση αντανάκλαση στην 
συνοχή της. Πρόσθεσε ότι θα 
πρέπει να υπάρξει (από την 
ΕΕ) δήλωση στήριξης στην 
Ελλάδα και με απειλή κυρώ-
σεων στην Τουρκία εφόσον 
δεν ακολουθήσει τα συμπε-
φωνημένα. Επίσης είπε ότι 
θα πρέπει να συγκληθεί το 
συμβούλιο των πολιτικών 
αρχηγών στην Ελλάδα για να 
εκτιμήσει την κατάσταση διότι 
είναι ένα θέμα το οποίο χρή-
ζει συνολικής αντιμετώπισης. 
Ωστόσο όπως πρόσθεσε ο κ. 
Ξανθόπουλος καταλήγοντας 
“μέχρι αυτή την στιγμή βλέ-
πουμε από την κυβέρνηση 
μια άλλη λογική στην οποία 
εμείς είμαστε απέναντι”.

Ο Δραμινός Βουλευτής 
κατέστησε κατηγορηματικά 
σαφές ότι απαιτείται αυτή την 
στιγμή απόλυτη ψυχραιμία 
από όλους. Τόνισε ότι η χώρα 
δεν βρίσκεται στα πρόθυρα 
πολέμου και δεν υφίστανται 
πολεμικές επιχειρήσεις και 
εχθροπραξίες στον Έβρο 
αλλά υπάρχει μια πίεση στα 
ανατολικά σύνορα της χώρας 
και στα ανατολικά σύνορα της 
ΕΕ. Και πρόσθεσε: “Οι θε-

σμοθετημένες δυνάμεις του 
ελληνικού κράτους, δηλαδή 
ο Στρατός και η Αστυνομία, 
μπορούν και αντιμετωπίζουν 
την κρίση. Κάθε τι άλλο είναι 
εκτός συνταγματικού πλαισί-
ου. Στηρίξαμε την απόφαση 
της κυβέρνησης να κλείσει τα 
σύνορα. Η χώρα δικαιούται να 
τα κλείσει. Αλλά υποχρεούται 
να έχει έστω και μια θυρίδα 
νόμιμης εισόδου ώστε η ζωή, 
οι εμπορικές συναλλαγές και 
οι μετακινήσεις να συνεχίζο-
νται κανονικά. Όπως πρέπει 
να συνεχιστεί και η δυνατό-
τητα των όποιων πολιτών να 
υποβάλλουν αιτήσεις ασύ-
λου. Η μηνιαία αναστολή των 
αιτήσεων ασύλου δημιουργεί 

στη χώρα νομικό πρόβλημα. 
Η Ελλάδα συνεχίζει να είναι 
μέλος υπερεθνικών δεσμών 
και συνεχίζει να έχει υποχρε-
ώσεις που απορρέουν από το 
διεθνές δίκαιο. Οι πρωτοβου-
λίες και μονομερείς πράξεις 
εκθέτουν τη χώρα διεθνώς 
και δημιουργούν ουσιαστικά 
σκιές στο απόλυτα θεσμικό 
πρόσωπο της χώρας. Αυτό 
είναι ένα ζήτημα το οποίο 
η κυβέρνηση οφείλει να το 

αντιμετωπίσει άμεσα. Όλη 
αυτή η επιχειρηματολογία 
και η λογική της κυβέρνησης 
ουσιαστικά ανοίγει ένα δρό-
μο στο ακροδεξιό λαϊκισμό 
και βλέπουμε πράγματα 
ασύλληπτα για ευνομούμενη 
χώρα, δηλαδή άνθρωποι να 
παίρνουν δίκαννα,να περιπο-
λούν κατά μήκος του Έβρου 
και να συλλαμβάνουν άλλους 
ανθρώπους. Επίσης βλέπου-
με  να καίγονται δομές υπο-
στήριξης, σχολεία και δομές  
προσφύγων και όλα αυτά 
στο όνομα της υπεράσπισης 
της πατρίδας. Δεν έχει καμία 
σχέση 

Συνέντευξη τύπου  παραχώρησε χθες 
ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος

«Κόλλησε» 
η στελέχωση 
των φυλακών 
Νικηφόρου

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: 
Βαγγέλης Ψωµάς

ΡΕΠΟΡΤάΖ

Στηρίξαμε την απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει τα σύνορα. 
Η χώρα δικαιούται να τα κλείσει. Αλλά υποχρεούται να έχει 

έστω και μια θυρίδα νόμιμης εισόδου ώστε η ζωή, οι εμπορικές 
συναλλαγές και οι μετακινήσεις να συνεχίζονται κανονικά
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ο ακροδεξιός κατήφορος με 
την υπεράσπιση της πατρί-
δας. Η υπεράσπιση της πα-
τρίδας είναι πρωτίστως θέμα 
της ελληνικής δημοκρατίας, 
των στρατιωτικών και των 
αστυνομικών (στην συγκεκρι-
μένη περίπτωση) και όχι θέμα 
του κάθε αυτόκλητου υπο-
στηρικτή”. Ο κ. Ξανθόπουλος 
είπε ότι στο θέμα αυτό η ΝΔ 
έχει βαρύτατες ευθύνες και η 
πρόσφατη δήλωση του κου 
Μυταράκη ότι ευχαριστεί τους 
εθελοντές ουσιαστικά χαδεύ-
ευ τ’ αυτιά. 

Για το ίδιο θέμα εν κατακλεί-
δι σημείωσε “Το γεγονός ότι 
έχουν έρθει ναζιστές από την 
Γερμανία για να αποκρού-
σουν τους πρόσφυγες. Το 
γεγονός ότι φαντάσματα του 
παρελθόντος τύπου “Λαγού” 
εμφανίστηκαν στο προσκή-
νιο για να αποκρούσουν την 
επίθεση δείχνει ότι δεν πάμε 
καλά ως χώρα. Αυτό δεν αφο-
ρά μόνο την ΝΔ αλλά όλο το 
πολιτικό σύστημα και πρέπει 
όλοι μαζί να καταδικάσουμε 
αυτά τα φαινόμενα και να 
καλέσουμε την κυβέρνηση να 
αποκαταστήσει τον θεσμικό 
ρόλο του Στρατού και της 
Αστυνομίας”.

Ασύμμετρη απειλή 
ο κορωνοιός

Ο Δραμινός Βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ στην ίδια συνέντευξη 
τύπου αναφέρθηκε και στο 
θέμα του κορωνοϊού λέγοντας 
ότι “αυτός αποτελεί πράγματι 
μια ασύμμετρη απειλή διότι οι 
κοινωνίες μας βρέθηκαν ου-
σιαστικά απροετοίμαστες και 
ουσιαστικά αναδεικνύεται η 
σημασία της λειτουργίας ενός 
σοβαρού καλά οργανωμένου 
και ανεπτυγμένου δημόσιου 
συστήματος υγείας. Όλοι ξέ-
ρουν  -ακόμη και οι λάτρεις 
της ελεύθερης αγοράς- ότι 
χωρίς ένα δημόσιο και απο-
τελεσματικό σύστημα υγείας 
αυτές οι ακραίες συνθήκες 
δεν μπορούν να αντιμετω-
πιστούν. Η κυβέρνηση έχει 
τη συναίνεση μας στα μέτρα 
τα οποία οφείλει να πάρει. 
Πρέπει να ενισχυθούν οι 
πρωτοβάθμιες μονάδες 
υγείας και τα νοσοκομειακά 

ιδρύματα. Πρέπει να εξαντλή-
σει κάθε δυνατότητα ώστε το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας να 
μπορέσει να αντιμετωπίσει 
τη διαφαινόμενη αύξηση των 
κρουσμάτων διότι χωρίς αυτή 
την θεσμική θωράκιση στον 
τομέα της Υγείας, είναι πολύ 
δύσκολο να ανταποκριθούμε”

Ο κ. Ξανθόπουλος τόνισε 
πάντως ότι “και οι πολίτες 
θα πρέπει να φθάσουν στο 
ύψιστο όριο της ατομικής και 
κοινωνικής τους ευθύνης. 
Οφείλουμε όλοι να παίρνουμε 
τα μέτρα που συντελούν στον 
αποκλεισμό του ιού. Ακόμη 
ανέφερε ότι το θέμα που 
τελευταία αναδείχθηκε στο 
προσκήνιο σε σχέση με τις 
λατρευτικές δραστηριότητες 
είναι ευθύνη της εκκλησίας 
και πρέπει να πάρει αυτή τις 
πρωτοβουλίες και τις λύσεις 
στο πρόβλημα. Ενδεχομένως 
να αναστείλει τις λατρευτικές 
εκδηλώσεις, έτσι ώστε να μην 
συναθροίζονται ή να συγκε-
ντρώνονται πιστοί στις εκ-
κλησίες, διότι εξορισμού αυτή 
η συγκέντρωση αποτελεί εξ 
ορισμού προϋπόθεση για 
την ανάπτυξη του ιού. Όμως 
θεωρώ ότι η κυβέρνηση δεν 
μπορεί και δεν πρέπει να 
απαγορεύσει τέτοιου είδους 
λατρευτικές εκδηλώσεις αλλά 
οφείλει να πάρει θέση και να 
μην αφήνει διάφορους υπό το 
πρίσμα των επιστημονικών 
ή των θεολογικών απόψεών 
τους να έρχονται κόντρα 
στην κοινή λογική και να δη-
μιουργούν αμφιβολίες για τις 
δυνατότητες που έχουμε ως 
κοινωνία να αντιμετωπίσουμε 
το πρόβλημα”.

Τα προβλήματα 
από τις έντονες 
βροχοπτώσεις 
στο Λεκανοπέδιο 
Νευροκοπίου

Ο κ. Ξανθόπουλος αναφέρ-
θηκε και στα προβλήματα με 
τις βροχοπτώσεις που πα-
ρουσιάστηκαν στο Λεκανοπέ-
διο Κάτω Νευροκοπίου, λέγο-
ντας ότι βρίσκεται σε συνεχή 
επικοινωνία με τον Δήμαρχο 
Νευροκοπίου κ. Κυριακίδη 
και σημειώνοντας ότι η κατά-
σταση άρχισε να εκτονώνεται 
και υπάρχει αποκατάσταση 
της κυκλοφορίας στους δρό-

μους πλην της περιοχής του 
Οχυρού. Πρόσθεσε ότι ο 
Δήμος Νευροκοπίου ζήτησε 
να κηρυχθούν τμήματα του 
δήμου σε κατάσταση “Εκτα-
κτης Ανάγκης” συμφώνησε η 
Περιφέρεια ΑΜΘ και το θέμα 
μεταβιβάστηκε στην ΓΓ Πολι-
τικής Προστασίας. “Πολύ σύ-
ντομα, πιστεύω ότι θα υπάρ-
ξει θετικό αποτέλεσμα, διότι 
δεν είναι μόνο οι πλημμύρες 
αλλά και τι αφήνουν στον 
κάμπο του Νευροκοπίου και 
πως αυτά τα φαινόμενα θα 
αντιμετωπισθούν το αμέσως 
προσεχές διάστημα” σημείω-
σε ο Βουλευτής.

Οι προσλήψεις 
στις φυλακές Νικηφόρου

Σχετικά με τις φυλακές Νι-
κηφόρου, ο κ. Ξανθόπουλος 
είπε ότι το τελευταίο διάστημα 
ενώ υπήρξε από την πλευρά 
του πίεση μέσω του κοινο-
βουλευτικού ελέγχου αλλά 
και ενδιαφέρον από την τοπι-
κή οργάνωση της ΝΔ για την 
επίσπευση των προσλήψεων 
(-σσ- για τη στελέχωση των 
φυλακών) όμως δυστυχώς 
το θέμα έχει κολλήσει. Όπως 
είπε ο Βουλευτής χθες επι-
κοινώνησε για το θέμα με το 
ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ κάνει τις πα-
ρατηρήσεις του σε ότι αφορά 
το σχέδιο που του απεστάλη 
αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει 
ανάλογο ενδιαφέρον από την 
κυβέρνηση για την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας και 
την προκήρυξη των θέσεων 
του προσωπικού μέσω του 

ΑΣΕΠ. “Δεν γνωρίζω αν 
υπάρχουν δεύτερες σκέψεις 
να παρακαμφθεί το ΑΣΕΠ και 
να διοργανώσει τον διαγωνι-
σμό το Υπουργείο με κριτήρι-
α ΑΣΕΠ. Αυτό είναι κάτι που 
βάλλει ευθέως κατά της ισο-
νομίας και της αξιοκρατίας και 
φέρνει παλιές και καταδικα-
σμένες στην συνείδηση των 
πολιτών λογικές. Λογικές που 
είναι κόντρα στις απαιτήσεις 
των καιρών. Το επιχείρημα 
περί ταχύτητας και ευελιξίας 
δεν μπορεί να αντιστρατεύε-
ται στην νομιμότητα...”. 

Λίγο αργότερα σε ερώτηση 
των ΧΡΟΝΙΚΩΝ ο κ. Ξανθό-
πουλος πρόσθεσε για το θέμα 
των φυλακών “Το γεγονός ότι 
η κυβέρνηση δεν φαίνεται να 
επισπεύδει την διαδικασία με 
καθιστά ύποπτο. Δεν μπο-
ρώ να έχω κάποιο στοιχείο 
(-σσ- ότι υπάρχει πρόθεση 
παράκαμψης του ΑΣΕΠ) γιατί 
αλλιώς θα τους είχα καταγ-
γείλει δημόσια. Να μην σκε-
φτούν να παρακάμψουν την 
διαδικασία του ΑΣΕΠ με την 
επίκληση των αναγκών και 
της ταχύτητας αντιμετώπισης 
του προβλήματος. Αυτό δεν 
πρέπει να το επιτρέψει κανείς 
(-σσ- από τους Δραμινούς). 
Δεν πρέπει να γυρίσουμε σε 
εποχές του “κατόπιν ενεργει-
ών μου” και με τα σημειώμα-
τα των βουλευτών και των 
παραγόντων να διορίζονται 
άνθρωποι σε δουλειές…”.

ΡΕΠΟΡΤάΖ

� συνέχεια από τη σελ. 6

Ο κορωνοϊός αποτελεί πράγματι 
μια ασύμμετρη απειλή διότι 
οι κοινωνίες μας βρέθηκαν 

ουσιαστικά απροετοίμαστες και 
ουσιαστικά αναδεικνύεται 
η σημασία της λειτουργίας 

ενός σοβαρού καλά οργανωμένου 
και ανεπτυγμένου δημόσιου 

συστήματος υγείας
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Πολλές δραστηριότητες 
είχε η λέσχη Lions 

Δράμας  τις τελευταίες 
ημέρες στην πόλη μας. 
Την Πέμπτη 5 Μαρτίου  οι 
Lions παρέδωσαν στο Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο του 
Δήμου 450 συσκευασίες 
σαμπουάν των 750 ml για 
τις οικογένειες που υπο-
στηρίζονται από αυτό.

Η προσφορά αυτή ήταν 
το αποτέλεσμα της δράσης 
που είχαν κατά τη διάρκεια 
της Ονειρούπολης όπου 
με το σύνθημα «κλειδώστε 
την αγάπη, ξεκλειδώστε 
την προσφορά στο Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο» 
καλούσαν τους επισκέπτες 
να αγοράσουν ένα λουκέτο 
και να το κλειδώσουν στις 
μεγάλες μεταλλικές καρδιές 
που έστησαν εδώ και χρό-
νια γύρω από το κεντρικό 
σιντριβάνι του κήπου. Την 
παραλαβή της προσφοράς 
έκανε ο ίδιος ο Δήμαρχος 
Δράμας, ο οποίος τόνισε 
ότι για πολλοστή φορά  οι 
Lions Δράμας στηρίζουν το 
κοινωνικό έργο του δήμου, 
τους ευχαρίστησε για την 
προσφορά τους αυτή και 
ευχήθηκε να γίνει παρά-
δειγμα και στους άλλους 
Συλλόγους της πόλης μας.

Το Σάββατο 7 Μαρτίου οι 
Lions, με την ευκαιρία της  
«παγκόσμιας ημέρας της 
γυναίκας», διοργάνωσαν 
με επιτυχία ένα χορευτικό 
βράδυ στο ΝΗΣΑΚΙ με 
σκοπό να συμβάλουν στον 
εξοπλισμό του ιατρείου 
που γίνονται οι εξετάσεις 
των καρκινοπαθών από 
τον ειδικό ιατρό, στα  
εξωτερικά ιατρεία του Γεν. 
Νοσοκομείου Δράμας. Με 
την ευκαιρία αυτή οι Lions 
τίμησαν ως «γυναίκα της 
χρονιάς»  την Πρόεδρο του 
Συλλόγου Καρκινοπαθών 
Δράμας κ. Ευγενία Σα-
ραφίδου η οποία εδώ και 
πολλά χρόνια προσπαθεί 
μαζί με τα υπόλοιπα μέλη 
του Συλλόγου να βοηθή-
σει τους καρκινοπαθείς 
συμπολίτες μας και αγω-
νίζεται, μαζί και με άλλους 
φορείς, να γίνει επί τέλους 
μία ογκολογική μονάδα στο 

Νοσοκομείο. 
Η  κ. Σαραφίδου ευ-

χαρίστησε τους Lions 
για την μεγάλη τιμή που 
της κάνουν και τόνισε ότι 
αισθάνεται ιδιαίτερα συ-
γκινημένη, διότι μία τοπική 
λέσχη συμπολιτών της 
αναγνωρίζει σήμερα τους 
συνεχείς αγώνες της για 
την στήριξη και βοήθεια 
στους ασθενείς, μέσα από 
τον Σύλλογο των Καρκινο-
παθών. Με την ευκαιρία 
αυτή κάλεσε όλους τους 
αρμόδιους φορείς της 
πολιτείας να εξετάσουν το 
πάγιο, για πολλά χρόνια, 
αίτημα των κατοίκων της 
Δράμας για την δημιουργία 
ογκολογικής μονάδας στο 
Νοσοκομείο.

Στην εκδήλωση διαβά-
στηκαν  επιστολές που 
έστειλαν  οι Βουλευτές  
Δράμας  κ. Κωνσταντίνος  
Μπλούχος  και κ. Χαρά Κε-
φαλίδου, οι οποίοι απουσί-
αζαν στην Αθήνα λόγω των 
σοβαρών γεγονότων των 
τελευταίων ημερών. Στις 
επιστολές τους εξέφρασαν 
τα συγχαρητήρια τους για 
το συνολικό έργο της λέ-
σχης Lions και ειδικότερα 
για την ιδέα να βραβεύ-
σουν την Πρόεδρο του 
Συλλόγου Καρκινοπαθών, 
η οποία για πολλά χρόνια 
είναι στην πρώτη γραμμή 
στήριξης των συμπολιτών 
μας με καρκίνο και τόνισαν 
ότι συνεχίσουν να υποστη-
ρίζουν το αίτημα όλων των 
πολιτών για την δημιουρ-
γία της ογκολογικής μονά-
δας στο Γεν. Νοσοκομείο 
Δράμας.

Παρούσα στην εκδήλω-

ση ήταν και η Διοικητής του 
Γεν. Νοσοκομείου Δράμας 
κ. Θεσσαλονικιά Καρατζό-
γλου, η οποία κατά την 
προσφώνησή της έδειξε 
ότι γνωρίζει το έργο της 
λέσχης Lions στον τόπο 
μας από την ίδρυσή της 
το 1961 μέχρι σήμερα. 
Αναφέρθηκε στο Σχολείο 
που έκτισαν το 1999 και 
προσέφεραν στον Δήμο 
Δράμας στο οποίο σήμερα 
στεγάζεται το 27ο Νηπια-
γωγείο, όπως επίσης και 
στην προσφορά τους στο 
Θεραπευτήριο Χρόνιων 
Παθήσεων. Στο Θεραπευ-
τήριο δημιουργήθηκαν  
πολλές δράσεις όπως η 
«αίθουσα αισθητηριακών 
ερεθισμάτων» όπου εκπαι-
δεύονται παιδιά, που χρει-
άζονται ιδιαίτερη στήριξη, 
με δραστηριότητες όπως 
το εργοθεραπευτικό πο-
δήλατο για την εκγύμναση 
των τετραπληγικών καθώς 
και  την ειδική υπαίθρια 
μπασκέτα που προσέ-
φεραν τον περασμένο 
χρόνο για την προπόνηση 
της ομάδας μπάσκετ του 
Ιδρύματος.                                                                                        

Η Διοικήτρια του Νοσο-
κομείου αναγνώρισε, όπως 
και οι πολίτες της Δράμας, 
τη δράση των Lions στην 
Ονειρούπολη, με τις 
καρδιές αγάπης, αποτέ-
λεσμα της οποίας είναι η 
προσφορά που κάνουν  
κάθε χρόνο στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο. Αναφέρθη-
κε επίσης στο σπουδαίο 
πρόγραμμα σχετικά με τη 
μέτρηση της διαθλαστικής 
ικανότητας  των ματιών 
των παιδιών προσχολικής 

Δράσεις της Λέσχης Λάιονς

ΤΟΠΙΚά

 

Κλείνουν τα σχολεία σε όλη τη χώρα. 
Μετά κάποιος θα πρέπει να κλείσει και τα 
καφέ… 

17:12 

Επιχείρηση «Καθαρά Χέρια» 

16:57 

Δηλαδή ο Μαρινάκης έγινε το πρώτο σελέ-
µπριτι µε κορονοϊό; 

15:44 

Η χώρα που οι ιερείς συνοµιλούν στα παρά-
θυρα µε τους επιδηµιολόγους… 

13:54 

Οσο µετράµε τα κρούσµατα, καλά είµαστε 

11:53 

Ευέλικτο ωράριο και εργασία από το σπίτι. 
Θα τελειώσει η επιδηµία και θα µας λεί-
ψουν τα καλά της

 09:17 

Δεν του έφταναν του Ερντογάν τα αυστηρά 
µηνύµατα του Παυλόπουλου, έχει και το 
αυστηρό µήνυµα της Ευρώπης 

06:59 

Δεν ζούµε όλοι στον ίδιο αιώνα και αυτό 
είναι πρόβληµα 

22:40

«Μείνετε σπίτι» λέει ο Κικίλιας στις ευπα-
θείς οµάδες. Δηλαδή ούτε Εκκλησία; 

19:28 

tweets best of

ηλικίας που εφαρμόζεται 
από το 2014  με τη συνερ-
γασία του Ιατρικού Συλλό-
γου. Τόνισε, τέλος, ότι για 
όλες τις παραπάνω, αλλά 
και για άλλες μικρότερες 
αλλά το ίδιο σημαντικές 
δράσεις της λέσχης, αξί-
ζουν στους Lions τα συγ-
χαρητήρια, όπως και με τη 
βράβευση της Προέδρου 
του Συλλόγου των Καρκι-
νοπαθών, της κ. Ευγενίας 
Σαραφίδου, έδειξαν ότι 
αναγνωρίζουν και τιμούν 
μία συμπολίτισσα μας που 

επίσης προσέφερε πολλά 
στον τόπο μας και για το 
γεγονός αυτό αξίζουν συγ-
χαρητήρια τόσο στη λέσχη 
όσο και στην κ. Σαραφίδου 
που δίκαια τιμάται σήμερα 
ως «γυναίκα της χρονιάς».

 Η εκδήλωση έκλεισε με 
χορό και πλούσια δώρα 
που προσέφεραν τα διά-
φορα καταστήματα της πε-
ριοχής μας συμβάλλοντας  
έτσι με αυτό τον τρόπο 
στην προσπάθεια εξοπλι-
σμού των Ε.Ι. του Γενικού 
Νοσοκομείου Δράμας.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ: 
Βαγγέλης Ψωµάς

ΡΕΠΟΡΤάΖ

Δυο πρώτα βραβεία 
από αντίστοιχο 

αριθμό διαγωνισμών 
στους οποίους συμμετείχε 
πρόσφατα διαθέτει πλέον 
στην κατοχή του από τις 6 
Μαρτίου το 11ο Δημοτικό 
Σχολείο της Δράμας, 
χάρη στην προσπάθεια 
των μαθητών και των 
εκπαιδευτικών τους.

Όπως εξήγησε στα ΧΡΟΝΙ-
ΚΑ ο διευθυντής του Σχολείου 
κ. Νίκος Πασχαλίδης, στις 5 
Μαρτίου ανακοινώθηκε στο 
σχολείο ότι βραβεύτηκε η ζω-
γραφιά των μαθητών του με 
τίτλο: «Έστιν ουν Ελλάς και 
η Κύπρος» και συγκεκριμένα 
των μαθητών του Δ2 τμήματος 
του σχολείου, το οποίο διακρί-
θηκε κερδίζοντας το 1ο Βραβεί-
ο στην κατηγορία «Ζωγραφιά» 
στον 6ο Πανελλήνιο Διαγω-
νισμό για την Κύπρο με τίτλο 
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: 
εκπαιδευτικές γέφυρες» με την 

καθοδήγηση του δασκάλου, 
κου Νίκου Λαζαρίδη και της 
εκπαιδευτικού Εικαστικών, κας 
Ελισάβετ Στράγκα.

Η συλλογική δουλειά των 
11 μαθητών του σχολείου που 
συμμετείχαν στον διαγωνισμό 
πραγματοποιήθηκε στο διά-
στημα Δεκεμβρίου - Ιανουα-
ρίου. Η διάκριση ανάμεσα σε 
142 σχολεία πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ενθουσίασε ιδιαίτερα τους 
μαθητές.

«Σκοπός της συμμετοχής 
των μαθητών στον διαγωνισμό 
ήταν να τους μεταφερθούν 
μηνύματα, να μάθουν ορι-
σμένα ιστορικά στοιχεία για 
την Κύπρο και μέσα από την 
χαρά της δημιουργίας να απο-
κτήσουν γνώσεις», εξήγησε ο 
διευθυντής του σχολείου στα 
ΧΡΟΝΙΚΑ. Σημειώνεται πά-
ντως ότι το σχολείο συμμετέχει 
κάθε χρόνο στον συγκεκριμένο 
διαγωνισμό, στον οποίο πέρσι 
βραβεύτηκε για ένα μελοποιη-
μένο ποίημα με τίτλο «Τα Φυ-
λακισμένα Μνήματα».

Επίσης στις 6 Μαρτίου το 

σχολείο έγινε αποδέκτης ενη-
μέρωσης και για ένα ακόμη 
πρώτο βραβείο που απέσπα-
σαν οι μαθητές του στον 10ο 
Διεθνή Διαγωνισμό Ταινιών 
Μικρού Μήκους. Η ταινία των 
μαθητών της ΣΤ’ τάξης του 
σχολείου είχε τίτλο «Έλα να 
παίξουμε» και απέσπασε το 
1ο Βραβείο στην κατηγορία 
«Μουσική σύνθεση». Αξίζουν 
σίγουρα συγχαρητήρια στα 
παιδιά και στον εκπαιδευτικό 
Μουσικής Σπανουδάκη Δη-
μοσθένη και τους δασκάλους 
των τμημάτων, Νατάσα Κε-
τσιμπάση και Ελευθεριάδη 
Ελευθέριο. Υπενθυμίζεται ότι 
ο διαγωνισμός αφορά μαθητές 
νηπιαγωγείων, δημοτικών σχο-
λείων, Γυμνασίων και Λυκείων 
της Ελλάδας, της Κύπρου και 
της Ομογένειας, τόσο δημό-
σια όσο και ιδιωτικά. Επίσης 
πραγματοποιείται υπό την αι-
γίδα του Υπουργείου Παιδείας 
της Ελλάδας και του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας της 
Κύπρου. Στόχος του διαγωνι-
σμού είναι να ενισχύσει την συ-

νέργεια και τις σχέσεις μεταξύ 
των μαθητικών κοινοτήτων του 
Ελληνισμού.

Η διάκριση του Δημοτικού 
Σχολείου Καλλιφύτου

Συγχαρητήρια αξίζουν ωστό-
σο και στους μαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς του Δημοτικού 
Σχολείου Καλλιφύτου, καθώς 
στον 10ο Διεθνή Διαγωνισμό 
Ταινιών Μικρού Μήκους η 
ταινία των μαθητών της E’ και 
ΣΤ’ τάξης με τίτλο «Μίλα μου» 
απέσπασε το 1ο Βραβείο στην 
κατηγορία «Μουσική σύνθεση - 
Τραγούδι» με την καθοδήγηση 
των εκπαιδευτικών μουσικής 
Σπανουδάκη Δημοσθένη, 
του εκπαιδευτικού Φυσικής 
Αγωγής Παυλίδη Αναστάσιου 
και των δασκάλων των τμη-
μάτων, Δήμογλου Δημήτριο, 
Βελισσαρόπουλο Αναστά-
σιο, Παυλίδου Καλλιόπη και 
Βλασίου Ανθή.

Μιλά στα “Χ” ο διευθυντής του 11ου ∆ηµοτικού Σχολείου, κ. Νίκος Πασχαλίδης

Πρωτιές για το 11ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας 
και το Δημοτικό Σχολείο Καλλιφύτου
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ΡΕΠΟΡΤάΖ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Βαγγέλης Ψωµάς

Ούτε και τον 
ξενοδοχειακό κλάδο 

της Δράμας έχει αφήσει 
ανέπαφο η ανησυχία 
για τον κορωνοϊό. Αυτό 
τουλάχιστον προκύπτει 
από όσα επεσήμανε χθες 
στα ΧΡΟΝΙΚΑ ο πρόεδρος 
της Ένωσης Ξενοδόχων 
Δράμας κ. Άγγελος Καλλίας.

Οι ξενοδοχειακές μονάδες 
της Δράμας διανύουν έτσι κι 
αλλιώς μια περίοδο χαμηλής 
πληρότητας, ενώ ταυτόχρονα 
οδεύει προς την ολοκλήρωσή 
της μια σεζόν, κατά την οποία 
δεν υπήρξε η αναμενόμενη 
επισκεψιμότητα στο Χιονο-
δρομικό Κέντρο Φαλακρού 
λόγω έλλειψης χιονοπτώσεων. 
Έτσι, το αρνητικό κλίμα που 
διαμορφώθηκε γενικότερα στη 
χώρα, αλλά και παγκοσμίως με 
την εξάπλωση του κορωνοϊού, 
έρχεται να επιβαρύνει ακόμη 
περισσότερο το κλίμα από 
πλευράς διανυκτερεύσεων, 
παρότι στον Νομό Δράμας δεν 
υπήρξε κανένα επιβεβαιωμένο 
κρούσμα της νόσου.

«Υπάρχει μια φοβία. Ο κό-
σμος περιορίζει τις δραστηριό-
τητές του και το πρώτο πράγμα 
που ελαχιστοποιεί είναι τα πε-
ριττά έξοδα. Το πρόβλημα άρ-
χισε να γίνεται αισθητό στους 
ξενοδόχους από την Καθαρά 
Δευτέρα και μετά. Κρατήσεις 
δεν γίνονται πλέον. Πρόκειται 
για ζήτημα που έχει φέρει σε 
πάρα πολύ δύσκολη θέση τους 
ξενοδόχους και τίθενται πλέον 
θέματα βιωσιμότητας. Η μεγα-
λύτερη ζημιά προκαλείται από 
τις επιχειρήσεις μαρμάρου, 
που σταματούν να επαναπρο-
σλαμβάνουν το προσωπικό 
τους. Ουσιαστικά σταματούν 
τις εργασίες, διότι δεν μπορούν 
να εξάγουν. Έτσι, πολλά ξενο-
δοχεία, τα οποία στηρίζονταν 
στην καθημερινή επίσκεψη 
των εμπορικών αντιπροσώ-
πων, βρίσκονται αντιμέτωπα 
με παντελή έλλειψη αυτών των 
επισκέψεων. Οι επιχειρήσεις 
αυτές είχαν σταματήσει αρκετό 
κόσμο κατά τη χειμερινή περίο-
δο για δυο μήνες, με σκοπό να 
τους επαναπροσλάβουν μόλις 
βελτιωθεί ο καιρός, δηλαδή 
τέλη Φεβρουαρίου. Πλέον όχι 
μόνο δεν προσλαμβάνουν, 
αλλά κάνουν και στάση ερ-

γασιών. Ο κύκλος εργασιών 
από τους μαρμαράδες και 
τους εμπορικούς αντιπρο-
σώπους στα ξενοδοχεία της 
Δράμας έχει σταματήσει. Ο 
κύκλος αυτός των εργασιών 
δημιουργούσε μια πληρότητα 
της τάξης του 40% περίπου 
σε καθημερινή βάση στα το-
πικά ξενοδοχεία. Ουσιαστικά 
δεχόμαστε τις συνέπειες του 
κορωνοϊού χωρίς να υπάρχει 
πρόβλημα κρουσμάτων κορω-
νοϊού στην περιοχή μας», τόνι-
σε στα ΧΡΟΝΙΚΑ ο κ. Άγγελος 
Καλλίας.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξε-
νοδόχων Δράμας εξέφρασε την 
πεποίθηση ότι το πρόβλημα με 
τη φοβία που έχει δημιουργη-
θεί εξαιτίας του κορωνοϊού θα 
επηρεάσει αρνητικά και τον 
κύκλο εργασιών των ξενοδο-
χειακών μονάδων κατά την πε-
ρίοδο του Πάσχα. «Θα έχουμε 
ένα άδειο Πάσχα. Εάν δεν δι-
ορθωθεί γρήγορα η κατάσταση 
και δεν αρχίσει να εξασθενεί το 
φαινόμενο, ώστε να μπορέσει 

ο κόσμος να ξαναβγαίνει σιγά-
σιγά, η Πασχαλινή περίοδος θα 
είναι χαμένη.»

Εν τω μεταξύ, πέρα από τους 
τοπικούς επαγγελματίες που 
υφίστανται τις συνέπειες του 
φόβου που έχει προκληθεί από 
την εξάπλωση του κορωνοϊού, 
συνεχίζεται και η λήψη μέτρων 
από πλευράς συλλογικών φο-
ρέων σε προληπτικό επίπεδο.

Χθες ανακοινώθηκε από τον 
Δήμο Δράμας ότι «Αναβάλλε-
ται η ειδική συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου για τον 
Απολογισμό Πεπραγμένων της 
Δημοτικής Αρχής του έτους 
2019 λόγω των προληπτικών 
μέτρων για την προστασία της 
Δημόσιας Υγείας που ανακοί-
νωσε το Υπουργείο Υγείας». 
Στην αναβολή της ειδικής 
συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου με θέμα τον Απο-
λογισμό Πεπραγμένων της Δη-
μοτικής Αρχής του έτους 2019 
προχώρησε το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Δράμας κατά την προ-
χθεσινή του συνεδρίαση, μετά 

τα έκτακτα μέτρα που έχουν 
ληφθεί για την προστασία από 
την εξάπλωση του κορωνοϊού. 
Η ειδική συνεδρίαση επρόκειτο 
να πραγματοποιηθεί την Τετάρ-
τη 10 Μαρτίου.

Παράλληλα χθες ο πρόεδρος 
του Νομικού Προσώπου Δήμου 
Δράμας κ. Ανέστης Δερματί-
δης ανακοίνωσε ότι, στο πλαί-
σιο των σχετικών αποφάσεων 
που έχουν προηγηθεί, για προ-
ληπτικούς λόγους προστασίας 
της δημόσιας υγείας και με 
σκοπό την προστασία των ευ-
παθών ομάδων υψηλού κινδύ-
νου αναστέλλει: τη λειτουργία 
του ΚΗΦΗ (Κέντρου Ημερή-
σιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) 
από σήμερα 11 Μαρτίου, όπως 
επίσης και τη λειτουργία των 
τεσσάρων ΚΑΠΗ του Νομικού 
Προσώπου Δήμου Δράμας. 
Η αναστολή λειτουργίας τόσο 
των ΚΑΠΗ όσο και του ΚΗΦΗ 
ισχύει μέχρι τις 5 Απριλίου. Πά-
ντως ο Συμβουλευτικός Σταθ-
μός Άνοιας θα λειτουργεί

� Αναστέλλεται η λειτουργία των ΚΑΠΗ 
και του ΚΗΦΗ ανακοίνωσε ο ∆ήµος ∆ράµας
� Κλείνουν σχολεία και πανεπιστήµια για τις επόµενες 14 µέρες

Ο φόβος για τον κορωνοϊό χτυπά 
και τα ξενοδοχεία της Δράμας
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κανονικά κάθε Τετάρτη κατό-
πιν τηλεφωνικού ραντεβού με 
την τήρηση όλων των μέτρων 
προστασίας.

Χθες επίσης και η Ένωση 
Κυριών Δράμας, με αφορμή 
την εμφάνιση των πρώτων 
κρουσμάτων του κορωνοϊού 
στη χώρα μας, συμβούλεψε 
τους ωφελούμενους της τρίτης 
ηλικίας να αποφεύγουν τις 
άσκοπες μετακινήσεις. Επίσης, 
ανακοίνωσε ότι για οποιαδή-
ποτε παροχή λαμβάνουν από 
τον φορέα πρέπει να απευθύ-

νονται στο οικείο περιβάλλον 
τους, ώστε να προσέρχεται 
ένα άτομο νεαρότερης ηλικίας 
στη θέση τους. Μάλιστα εξήγη-
σε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη 
εξαιτίας της αγωνίας της Ένω-
σης για τους κινδύνους διάδο-
σης του ιού με την πολυκοσμία, 
αλλά και την έλλειψη προστα-
τευτικών μέσων-μασκών στην 
αγορά.

Κλείνουν σχολεία 
και πανεπιστήμια για 
τις επόμενες 14 ημέρες

Αξίζει να σημειωθεί ότι 

όπως ανακοινώθηκε χθες το 
απόγευμα από τον Υπουργό 
Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια "Κα-
τόπιν εισήγησης της Ειδικής 
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 
Λοιμωξιολόγων, η Kυβέρνηση 
αποφάσισε την αναστολή της 
εκπαιδευτικής λειτουργίας, 
όλων των εκπαιδευτικών ιδρυ-
μάτων, όλης της χώρας για τις 
επόμενες 14 ημέρες.

Αυτό αφορά βρεφονηπια-
κούς σταθμούς, σχολεία, ΙΕΚ, 
Πανεπιστήμια, ιδιωτικά και 
δημόσια.

Το έκτακτο αυτό μέτρο γίνεται 
για προληπτικούς λόγους με 

στόχο τη μείωση της διασπο-
ράς του ιού στην κοινότητα. 
Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται 
άμεσα ειδική μέριμνα για τους 
εργαζόμενους γονείς των ανη-
λίκων μαθητών και μαθητριών.

Προβλέπεται, επίσης, ειδική 
μέριμνα για τις επιχειρήσεις οι 
οποίες πλήττονται.

Για μια ακόμη φορά θα ήθελα 
να τονίσω ότι πρέπει να επιδεί-
ξουμε όλοι ατομική ευθύνη και 
στη συγκεκριμένη περίπτωση 
οι γονείς να περιορίσουν τα 
παιδιά, καθώς το μέτρο αφορά 
στην μείωση της διασποράς 
της νόσου".

� συνέχεια από τη σελ. 10

Αναφορικά με σειρά 
αυθαιρεσιών και 
παραβιάσεων της 
νομιμότητας από την 
προηγούμενη Κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ η βουλευτής 
Δράμας Χαρά Κεφαλίδου 
κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση 
στην Υπουργό
Παιδείας & Θρησκευμάτων 
κ. Ν. Κεραμέως

Για τρίτη φορά επανέρχομαι 
στις σοβαρές καταγγελίες 

που έχουν επανειλημμένα δι-
ατυπωθεί αναφορικά με σειρά 
αυθαιρεσιών και παραβιάσεων 
της νομιμότητας από την προ-
ηγούμενη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ, στη διαδικασία επιλογής 
Συντονιστών Εκπαιδευτικού 
Έργου/ Στελεχών Εκπαίδευσης. 
Σύμφωνα με καταγγελία που 
έγινε από υποψήφιο Συντονιστή 
Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) 
υπήρξε μη σύννομη σύνθεση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής κατά τη διάρκεια της συ-
νέντευξης όπως φαίνεται από τα 
Πρακτικά, καθώς και παράνομη 
ερμηνεία του Νόμου ως προς 

τον ορισμό και διαχωρισμό του 
διδακτικού και ημερολογιακού 
έτους. 

Επίσης αναφέρει στην καταγ-
γελία του «Ο τότε Περιφερειακός 
Διευθυντής, παρά τα αιτήματά 
μου εγγράφως στις 05/11/2018, 
στις 06/11/2018 και στις 09/11/
2018, δεν μου έδωσε ποτέ τα 
αντίγραφα πρακτικών που με 
αφορούσαν. Με νέα τέταρτη αί-
τησή μου προς τον νέο και νυν 
Περιφερειακό Διευθυντή Αττικής 
στις 24/04/2019, μου χορηγήθη-
καν τελικά τα αντίγραφα πρακτι-
κών που με αφορούσαν στις 13/
5/2019, έξι περίπου μήνες μετά 
από την αρχική μου αίτηση προς 
την Περιφερειακή Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Αττικής.

Πέρα από τα θέματα ηθικής 
τάξης που εγείρονται, δημιουρ-
γούνται σοβαρά νομικά ζητήμα-
τα ως προς το μη νόμιμο της 
όλης διαδικασίας. 

Επισημαίνουμε επίσης ότι 
οι σημερινοί υπηρετούντες Δι-
ευθυντές Εκπαίδευσης, έχουν 
επιλεγεί από σύνθεση εκλεκτο-
ρικού σώματος που έχει κριθεί 

αντισυνταγματική, και οι οποίοι 
έχουν λάβει δυο χρόνια (μία επί 
Υπουργίας κ. Γαβρόλγου και μια 
επί της δικής σας θητείας) παρά-
ταση της θητείας τους και φυσικά 
της παραμονής τους στις θέσεις 
ευθύνης.

Στην πρώτη συνάντηση που 
είχαμε τον προηγούμενο Νοέμ-
βριο στο Υπουργείο, μας είχατε 
ενημερώσει ότι θα φέρνατε πριν 
το τέλος του 2019 ένα συνολικό 
νομοσχέδιο για την Α’ Βάθμια και 
Β’ Βάθμια Εκπαίδευση, όπου 
θα οριζόταν το νέο σύστημα 
επιλογής των Στελεχών Εκπαί-
δευσης. Έχουμε μπει ήδη στον 
Μάρτιο και ακόμη περιμένουμε 
την κατάθεση τους σχεδίου σας. 
Εάν μέσα σε αυτόν τον μήνα 
δεν υπάρξει ψηφισμένος Νόμος 
για την αξιοκρατική και διαφανή 
επιλογή των Στελεχών Εκπαί-
δευσης, που αποτελούν τη «ρα-
χοκοκαλιά» του εκπαιδευτικού 
μας συστήματος, τότε τα χρο-
νικά περιθώρια θα στενέψουν 
επικίνδυνα για την επιλογή των 
στελεχών εκπαίδευσης, με απο-
τέλεσμα και για τη νέα σχολική 
χρονιά 2020-21 να παραμένουν 

σε θέσεις ευθύνης στελέχη που 
και η θητεία τους έχει λήξει, αλλά 
και που έχουν επιλεγεί με απα-
ράδεκτο και αντισυνταγματικό 
νομικό πλαίσιο.

Με δεδομένο ότι σας έχω κα-
ταθέσει δυο σχετικές Ερωτήσεις, 
τον Νοέμβριο του προηγού-
μενου χρόνου(αρ.πρωτ.1847/
12.11.2019) αλλά και τον Ιανου-
άριο του 2020 (αρ.πρωτ.3429/
21.01.2020),  αναγκάζομαι να 
επανέλθω με Επίκαιρη Ερώτη-
ση, αφού οι ερωτήσεις αυτές δεν 
έχουν απαντηθεί από το Υπουρ-
γείο σας.  

Κατόπιν των ανωτέρω 
ερωτάσθε:

Τι θα πράξετε:
1. για τον έλεγχο των καταγγε-

λιών και την απόδοση ευθύνης 
ως προς τους υπεύθυνους υπη-
ρεσιακούς  παράγοντες

2. για τη θεραπεία και αποκα-
τάσταση της νομιμότητας και της 
διαφάνειας, ώστε να επιλεγούν 
με δίκαιο και αξιοκρατικό τρόπο 
τα Στελέχη Εκπαίδευσης;

ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙ∆ΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
& ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Παρανομίες και αυθαιρεσίες 
στα Συμβούλια Επιλογής 
Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου 
και Στελεχών Εκπαίδευσης
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Μετά την ισοπαλία στο Πα-
γκρήτιο με τον Εργοτέλη 

(2-2), για τη Δόξα Δράμας στη 
συνέντευξη Τύπου μίλησαν ο 
εκ των προπονητών Πέτρος 
Στοΐλας και ο νεαρός μεσοα-
μυντικός Δημήτρης Παπαϊω-
άννου, ενώ για τον Εργοτέλη 
μίλησε ο προπονητής των 
Κρητικών Γιάννης Ταουσιάνης.

Αναλυτικά δήλωσαν:

Πέτρος Στοΐλας
«Ευχαριστούμε τον Εργοτέ-

λη για τη φιλοξενία που μας 
επεφύλαξε, είναι κάτι που το 
συνηθίζει όταν ερχόμαστε στο 
Ηράκλειο. Παρά την πίεση 
που είχαν για τη νίκη, επέδει-
ξαν άριστη συμπεριφορά και 
ποδοσφαιρικό πολιτισμό, κάτι 
που σπανίζει σε ανάλογες πε-
ριπτώσεις και συνθήκες. Τους 
αξίζουν συγχαρητήρια για τον 
τρόπο με τον οποίο βλέπουν 
το ποδόσφαιρο.

Ήταν δύσκολο παιχνίδι για 
εμάς, γνωρίζαμε ότι ο αντί-
παλος ήθελε οπωσδήποτε τη 
νίκη. Ξέρουμε ότι είναι μια επι-
θετική και γρήγορη ομάδα, που 
έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο, 
με βασικά στοιχεία την κατοχή 
της μπάλας και την ταχύτητα 
των επιθετικών της.

Προσπαθήσαμε, και νομίζω 
ότι το καταφέραμε, να πάρου-
με μεγάλο μέρος της κατοχής. 
Κόντρα στη ροή του αγώνα 
ήρθε ένα όμορφο γκολ απ’ τον 
Εργοτέλη, με την ομάδα μας να 
αντιδρά γρήγορα και να ισοφα-
ρίζει. Στο δεύτερο ημίχρονο, το 
παιχνίδι απέκτησε πιο γρήγο-
ρο ρυθμό και ταχύτητα. Τελικά 
νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι 

δίκαιο, παρόλο που πίκρανε 
τον Εργοτέλη το γκολ μας στο 
φινάλε. Συγχαρητήρια στους 
παίκτες μας για το όμορφο 
ποδόσφαιρο και την πίστη 
που έδειξαν σήμερα σε όλη τη 
διάρκεια και δικαιωθήκαμε στο 
τέλος».

Δημήτρης Παπαϊωάννου
«Κάναμε πολύ καλό πρώτο 

ημίχρονο και κόντρα στη ροή 
του αγώνα δεχτήκαμε ένα 
γκολ, που ήταν εντυπωσιακό. 
Στη συνέχεια καταφέραμε να 
ισορροπήσουμε το παιχνίδι. 
Εκπληρώσαμε τον στόχο μας 
και στα τελευταία λεπτά δεχθή-
καμε ένα γκολ που μας στενα-
χώρησε. Εντέλει βρήκαμε τις 
δυνάμεις για να πάρουμε τον 
έναν βαθμό».

Γιάννης Ταουσιάνης 
(Προπονητής Εργοτέλη):
«Πολλές φορές στο ποδό-

σφαιρο χρησιμοποιούμε την 
έκφραση «δεν γίνεται αυτό» 
και θα την ξαναπούμε ακόμη 
μια φορά σήμερα. Το σημερινό 
παιχνίδι ήταν για εμάς ένας 
τελικός. Ήταν ένα ματς πολύ 
ανοιχτό στο οποίο, παρά τις 
δυσκολίες που είχαμε εμείς 
σαν ομάδα λόγω απουσιών, 
καταβάλαμε μια προσπάθεια 
και καταφέραμε μέσα απ’ αυ-
τήν να πετύχουμε σκορ νίκης. 
Αυτή η νίκη θα μας έδινε με-
γάλο πλεονέκτημα, ώστε να 
μπούμε στην εξάδα και, εκεί 
που θα έπρεπε να υπάρξουν 
τα ψυχολογικά και σωματικά 
αποθέματα, εμείς καταφέραμε 

να χάσουμε ένα πάρα πολύ 
σπουδαίο τρίποντο μέσα απ’ 
τα χέρια μας.

Αυτό που μπορώ να πω εί-
ναι ότι είμαστε άξιοι της μοίρας 
μας και ότι δεν υπάρχει καμία 
δικαιολογία. Τη μοίρα σου την 
καθορίζεις εσύ, πήραμε ό,τι 
μας άξιζε. Ακόμη και σήμερα 
δεν μπορούσαμε να καθορί-
σουμε τη μοίρα μας, παρότι 
την κρατούσαμε στα χέρια μας. 
Μαθηματικά βρισκόμαστε έναν 
βαθμό κάτω απ’ τον Απόλλω-
να, οπότε σε δύο αγωνιστικές, 
για να πετύχουμε τον στόχο 
των play off, θα πρέπει να 
είμαστε από πάνω, γιατί σε 
περίπτωση ισοβαθμίας δεν 
υπερέχουμε δυστυχώς.»

Δημήτρης Μπουτζέκης

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2-2

Στοΐλας: «Όμορφο ποδόσφαιρο 
και πίστη επέδειξε η Δόξα»

Παπαϊωάννου: «Βρήκαμε δυνάμεις»

Στόιλας, Γεωργιάδης από τη συνέντευξη τύπου

Η απόφαση της κυβέρνησης 
για διεξαγωγή αγώνων χωρίς 

θεατές για τις επόμενες 14 ημέρες 
αφορούσε τελικά και τις τοπικές 
κατηγορίες, και έτσι το επόμενο 
Σαββατοκύριακο, όπως και το 
μεθεπόμενο, τα τοπικά πρωταθλή-
ματα της ΕΠΣ Δράμας θα διεξα-
χθούν κεκλεισμένων των θυρών.
Υπάρχουν πλέον σκέψεις να 
αναβληθούν για δύο εβδομάδες 
οι αγώνες των τοπικών πρωτα-
θλημάτων, ώστε να πραγματοποι-
ηθούν με την παρουσία θεατών, 
καθώς πολλές ομάδες χρειάζονται 

τα έσοδα από τα εισιτήρια, για να 
ανταπεξέλθουν στα έξοδα για την 
πληρωμή των διαιτητών. Πάνω σε 
αυτό πλέον υπάρχει πρόταση από 
την αντιπολίτευση της ΕΠΣ να κα-
λυφθούν για αυτές τις δύο εβδομά-
δες τα έξοδα των διαιτητών, ώστε 
να εξυπηρετηθεί η κατάσταση από 
τη διοίκηση της ΕΠΣ Δράμας, αν 
βέβαια επιθυμεί τη διεξαγωγή των 
αγώνων.
Ακολουθούν οι ανακοινώσεις 
ΕΠΟ και ΕΠΣ
Ανακοίνωση της ΕΠΟ
«Σε εφαρμογή των προληπτικών 

ειδικών μέτρων που ανακοινώθη-
καν από το Υπουργείο Υγείας για 
τον περιορισμό της μετάδοσης 
του κορωνοϊού, οι ποδοσφαιρικοί 
αγώνες όλων των κατηγοριών, 
εθνικών ή τοπικών, οι οποίοι 
είναι προγραμματισμένοι εντός 
της τρέχουσας και της προσεχούς 
εβδομάδας, θα διεξαχθούν κεκλει-
σμένων των θυρών.»

Ανακοίνωση ΕΠΣ Δράμας
ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ 
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ.
«Με απόφαση της κυβέρνησης και 

στο πλαίσιο των νέων μέτρων για 
την μη εξάπλωση του κορωνoϊού, 
όλες οι αθλητικές δραστηριότητες 
από τη Δευτέρα 9 Μαρτίου μέχρι 
και την Κυριακή 22 Μαρτίου 2020 
θα διεξάγονται κεκλεισμένων των 
θυρών.
Τα γηπεδούχα σωματεία καθίστα-
νται υπεύθυνα για την εφαρμογή 
της απόφασης.»

Δημήτρης Μπουτζέκης

Κεκλεισμένων των θυρών τα τοπικά πρωταθλήματα 
για τις επόμενες 14 ημέρες
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Με μεγάλη επιτυχία δι-
εξήχθη την Κυριακή 8 

Μαρτίου 2020 στο Δημοτικό 
κολυμβητήριο της πόλης μας 
η 1η Ημερίδα Κολυμβητικών 
Αγώνων “PRO-JUNIOR 2020” 
ηλικίας 6 έως 10 ετών από τον 
σύλλογο Δράμα 1986 - Τμήμα 
Υγρού Στίβου. 

Οι μικροί κολυμβητές είχαν 
την ευκαιρία να αγωνιστούν σε 
αγωνίσματα προσαρμοσμένα 
στις δυνατότητες της ηλικίας 
τους και να επιβραβευτούν, 
με σκοπό να αναπτύξουν την 
άμιλλα που τους προσφέρει ο 
αθλητισμός και να αρχίσουν να 
εξοικειώνονται με τη διαδικασί-
α των κολυμβητικών αγώνων 
που θα μπορούν να λάβουν 
μέρος σε μεγαλύτερη ηλικία. 

Πριν την έναρξη των αγώνων 

πραγματοποιήθηκε επίδειξη 
Καλλιτεχνικής Κολύμβησης 
αφού ο σύλλογος ως γνωστό 
λειτουργεί αντίστοιχο τμήμα.

Η Δράμα ’86 ευχαριστεί ιδι-
αίτερα όλους όσους βοήθησαν 
για την προετοιμασία και τη 
διεξαγωγή των αγώνων, Αρ-
χικά τους κολυμβητικούς συλ-
λόγους της περιφέρειας που 
συμμετείχαν με τους αθλητές 
τους: τον Ν.Ο. Αλεξανδρού-
πολης, τον Κ.Ο. Ξάνθης και 
Ν.Ο.Καβάλας ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ, 
Τους χορηγούς μας για την 
πολύτιμη βοήθειά τους,  για 
την υγειονομική κάλυψη το 
σωματείο ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α. Δρά-
μας, τον Δήμο Δράμας για την 
υποστήριξη και την σημαντική 
συμβολή του στην διεξαγωγή 
των αγώνων και ιδιαίτερα τον 

Δήμαρχο Δράμας κ. Μαμσάκο 
Χριστόδουλο, την αντιδήμαρχο 
Αθλητισμού κ. Τόλιου Δάντζερα 
Αναστασία και τον αντιδήμαρ-
χο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. 
Καψιμάλη Ιωάννη οι οποίοι 
τίμησαν τους αγώνες με την 
παρουσία τους. Επίσης ευχα-
ριστεί όλους τους εθελοντές, 
γονείς και κολυμβητές του συλ-
λόγου. Τέλος ευχαριστεί θερμά 
τους γονείς των αθλητών που 

συμμετείχαν κι εμπιστεύτηκαν 
τη διοργάνωση για να αγωνι-
στούν τα παιδιά τους.

Ο σύλλογός, με σεβασμό 
την ψυχοκινητική ανάπτυξη 
του παιδιού και γνώμονα τις 
ανάγκες του, φροντίζει να 
εμφυσήσει στους αθλητές την 
αγάπη για την άσκηση και τη 
χαρά της προσπάθειας για την 
επίτευξη υψηλών επιδόσεων 
πάντα μέσα από παιδαγωγικές 
διαδικασίες υψηλού επιπέδου. 
Έχοντας θέσει ως θεμέλια 
αυτούς τους σκοπούς, δεσμεύ-
εται να συνεχίσει τη διοργά-
νωση αθλητικών αγώνων και 
εκδηλώσεων. Ακολουθούν τον 
Απρίλιο αγώνες Καλλιτεχνικής 
κολύμβησης στην Δράμα σε 
συνεργασία με την Κολυμβητι-
κή Ομοσπονδία Ελλάδος.

Πολύ κοντά στην κατάρριψη 
του πανελληνίου ρεκόρ 

στα 50μ. στην κατηγορία 
πρόσθιο έφτασε το Σάββατο 
η συντοπίτισσά μας Μαρίλεια 
Δρασίδου στο διεθνές μίτινγκ 
κολύμβησης του Μάλμε στην 
Σουηδία.
Στον αγώνα συμμετείχαν αρκε-
τοί αθλητές από διάφορες χώ-
ρες, όπως Λευκορωσία, Δανία, 
Τουρκία, Αυστρία, Σουηδία, 
Ελλάδα κτλ.
Η 25χρονη αθλήτρια πέτυχε 
ατομικό ρεκόρ στον προκριμα-
τικό του αγωνίσματος με 31.57, 
που αποτελεί τη δεύτερη καλύ-
τερη επίδοση όλων των επο-
χών στην Ελλάδα, μόλις πέντε 
εκατοστά του δευτερολέπτου 
πίσω από το ρεκόρ της Αγγελι-
κής Εξάρχου (31.52), το οποίο 
«αντέχει» από το 2009 και την 
εποχή των εξελιγμένων μαγιό.
Στον τελικό, η Δρασίδου ήταν 
λίγο πιο αργή και με 31.65 
κατέκτησε τη δεύτερη θέση, 
πίσω από την αθλήτρια της 

Λευκορωσίας Αλίνα Ζμούσκα 
(31.29).
Υπενθυμίζουμε ότι τον Αύγου-
στο του 2019 η Δραμινή αθλή-
τρια κέρδισε στο Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα και φαίνεται ότι 
το τελευταίο διάστημα είναι σε 

φοβερή φόρμα.
Η εφημερίδα ΧΡΟΝΙΚΑ εύχε-
ται στη Δραμινή αθλήτρια η 
συνέχεια να είναι ανάλογη και 
ό,τι καλύτερο. Καλή επιτυχία, 
Μαρίλεια!
Επικοινωνήσαμε με τη Μαρί-

λεια Δρασίδου η οποία δήλωσε 
στα Χρονικά:
«Είμαι ικανοποιημένη, γιατί 
πλησίασα το πανελλήνιο ρε-
κόρ και κατάφερα να κάνω 
ατομικά ρεκόρ. Χαίρομαι που 
αποδίδει η δουλειά που κάνω 
στην προπόνηση. Ευχαριστώ 
πολύ το Φάληρο που κάλυψε 
αυτό το ταξίδι και μου έδωσε 
την ευκαιρία να αγωνιστώ στο 
εξωτερικό και τον προπονητή 
μου, Γιώργο Μωραΐτη».

Δημήτρης Μπουτζέκης

ΔΡΑΜΑ 1986 ΤΜΗΜΑ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν οι αγώνες 1η Ημερίδα 
Κολυμβητικών Αγώνων “PRO-JUNIOR 2020” στην Δράμα

Μαρίλεια Δρασίδου: «Άγγιξε» το Πανελλήνιο 
ρεκόρ στα 50μ. πρόσθιο
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Με την 16η αγωνιστική συ-
νεχίστηκε το πρωτάθλημα 

στον 2ο όμιλο της Β΄ΕΠΣ Δρά-
μας όπου σημειώθηκαν μόλις 4 
αγωνιστικά γκολ σε τρείς ανα-
μετρήσεις που διεξήχθησαν 
και συνολικά φθάσαμε στα 364 
τέρματα.

Στα αποτελέσματα της ημέ-
ρας, δύσκολη επικράτηση του 
Ξηροποτάμου με 2-1 απέναντι 
στο εφηβικό τμήμα της Ν. Αμι-
σού. Οι πιτσιρικάδες του Ιορ-
δάνη Θεοδοσιάδη ήταν αντα-
γωνιστικοί σε όλη την διάρκεια 
της αναμέτρησης και έπαιξαν 
ωραία άμυνα. Ο Ξηροπόταμος 
πήρε κεφάλι στο σκορ στο 23’ 
με απευθείας εκτέλεση φάουλ 
του Πάνου. Στην συνέχεια οι 
φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν 
με τον Παυλίδη και στο 67’ ο 
αρχηγός του Μέγα Δήμος Τσιά-
ρας χάρισε την νίκη στον Ξη-
ροπόταμο για το τελικό 2-1. Με 
αυτή τη νίκη ο Ξηροπόταμος 
βρίσκεται στην πρώτη θέση 
με 44 βαθμούς, τρείς βαθμούς 
μπροστά από τα Κουδούνια.

Σημαντικό προβάδισμα νίκης 
έχουν τα Κουδούνια απέναντι 
στην Μικρόπολη αφού την Κυ-
ριακή ο Αστέρας ήταν μπροστά 
στο σκορ με 0-3, με τον διαιτη-
τή να αναγκάζεται στο 62’ να 
διακόψει το παιχνίδι λόγω ομί-
χλης, με την νίκη των Κουδου-
νίων να θεωρείται δεδομένη. Η 
ομάδα του Βασίλη Σαρακασίδη 
έκανε ένα πολύ καλό πρώτο 
25λεπτο, αφού κατάφερε να 
σημειώσει τρία τέρματα. Στο 
9’ ο Ντρούγκας έκανε το 0-1, 
στο 22’ ο Κουσίδης με πέναλ-
τι έκανε το 0-2 και στο 25’ο 
Ντρούγκας σημείωσε δεύτερο 
προσωπικό τέρμα κάνοντας το 
0-3 και πλέον μένει να μάθουμε 
πότε οι δύο ομάδες θα παίξουν 
τα υπόλοιπα 30 λεπτά.

Ισόπαλο έληξε το παιχνίδι 
στην Αλιστράτη ανάμεσα στον 
τοπικό Μακεδονικό και τον 
ιστορικό Ακρίτα Ν. Κρώμνης 
με 0-0. Από  τον πάγκο του 
Ακρίτα έλειπε ο προπονητής 
της ομάδας Παναγιώτης Μεσ-

σήνης καθώς έλειπε με την 
υπηρεσία του στον Έβρο. Οι 
δύο ομάδες προσπάθησαν να 
δημιουργήσουν αλλά οι δύο 
τερματοφύλακες ήταν σε καλή 
μέρα με το 0-0 να παραμένει 
μέχρι το τέλος.

Σημαντική νίκη πέτυχε και η 

Μικροκλεισούρα απέναντι στον 
Κ. Αγρό με 1-0, με την Δόξα να 
φτάνει τους 15 βαθμούς. Οι 
Μαυραετοί κατάφεραν και πή-
ραν την νίκη με το χρυσό γκολ 
του Μαρκόπουλου.

Η αναμέτρηση Κ. Βροντού 
- Γραμμένη δεν διεξήχθη λόγω 

ακαταλληλότητας του γηπέδου, 
ενώ η αναμέτρηση Λευκόγεια - 
Σιταγροί δεν διεξήχθη καθώς 
τα Λευκόγεια έχουν αποχωρί-
σει από το πρωτάθλημα.

Δημήτρης Μπουτζέκης

ΜΕ ΝΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ Β’ ΕΠΣ 
Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Ανοίγει η ψαλίδα ανάμεσα σε Μικρόπολη 
και Ακρίτα Ν. Κρώμνης 

Η ομάδα των Κουδουνίων

Η ομάδα του Ξηροποτάμου
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Β2 ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ - Μ. ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ δ-δ
ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ - ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ α.α. .....................................0-3
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ (διεκόπη στο 62) 0-3
(9’-25’ Ντρούγκας, 22’ πεν Κουσίδης)
Μ. ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β ...............2-1
(23’ Πάνος, 67’ Τσιάρας / 52’ Παυλίδης)
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ - ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ ...............0-0
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ - ΕΛΠΙΔΑ Κ.ΑΓΡΟΥ ...............................1-0
(35’ Μαρκόπουλος)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
(17η αγωνιστική)
Μ.ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ - ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ - ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ
ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β - ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ
ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ - ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ
ΕΛΠΙΔΑ Κ.ΑΓΡΟΥ - Μ.ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ

Μπορεί πολλά απορρυπα-
ντικά να διαφημίζονται ότι 

καθαρίζουν τα ρούχα ακόμα και 
σε κρύο νερό, οι ειδικοί όμως 
φαίνεται πως έχουν αντίθετη 
άποψη.

Το πλύσιμο με κρύο νερό 
δημιουργεί το κατάλληλο περι-
βάλλον για την ανάπτυξη των 
βακτηρίων. Επιστήμονες υπο-
στηρίζουν ότι πρέπει να πλέ-
νουμε τα ρούχα σε τουλάχιστον 
60-70 βαθμούς Κελσίου.

Αυτό σημαίνει ότι το πλύσιμο 
των ρούχων στους 40 βαθμούς 
Κελσίου μπορεί να αφήνει σχε-
δόν ανέπαφα τα μικρόβια.

Μάλιστα, σύμφωνα με μία με-
λέτη, μετά το πλύσιμο σε χαμη-

λές θερμοκρασίες η μείωση των 
μικροβίων είναι οριακά μικρό-
τερη σε σύγκριση με αυτά που 
υπάρχουν όταν είναι άπλυτα.

 Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα 
με το runnfun.gr, το μικροβιακό 
φορτίο των ρούχων και των παι-
χνιδιών μετά το πλύσιμο στους 
40 βαθμούς Κελσίου ήταν μόλις 
14% μικρότερο από αυτό που 
είχαν όταν ήταν άπλυτα.

Τα ρούχα των δρομέων
Θα πρέπει εδώ να επισημά-

νουμε πως οι οδηγίες για τα πε-
ρισσότερα ρούχα που φορούν 
οι δρομείς, τα γνωστά σε όλους 
μας Dri-Fit, έχουν οδηγία να 
πλένονται στους 40 βαθμούς.

Μια θερμοκρασία νερού, που 
όπως προαναφέραμε δεν σκο-
τώνει όλα τα μικρόβια.

Από την άλλη, όταν τα συ-
γκεκριμένα ρούχα πλένονται 
σε υψηλότερες θερμοκρασίες, 
χαλάει η υφή τους και χάνουν 
τις ιδιότητές τους. Άρα, ποια 
είναι η σωστή θερμοκρασία για 
να πλένονται;

Η απάντηση δεν βρίσκεται 
στο πλύσιμο, αλλά στη συγκε-
κριμένη περίπτωση στο στέ-
γνωμα. Τα συγκεκριμένα ρούχα 
δεν μπορούν να πλυθούν σε 
μεγαλύτερες θερμοκρασίες από 
αυτές που αναφέρει ο κατα-
σκευαστής τους.

Μπορούν, ωστόσο, να απλω-
θούν στον ήλιο. Όταν απλώ-
νουμε τα ρούχα στον ήλιο διότι 
η υπεριώδης ακτινοβολία του 
ηλίου είναι ένα από τα ισχυ-
ρότερα μικροβιοκτόνα και άρα 
όσα μικρόβια δεν έχουν «σκο-
τωθεί» στην πλύση, θα εξαφα-
νιστούν κατά τη διαδικασία του 
στεγνώματος.

Επίσης αν χρειάζεται, σιδε-
ρώστε ρυθμίζοντας το σίδερό 

σας (σ.σ. χωρίς τη χρήση 
ατμού) σε χαμηλή θερμοκρασί-
α, τόση ώστε να μην φθαρούν 
τα λογότυπα ή τα σχέδια και να 
την αντέχει το ύφασμα.

Τα ρούχα μας γενικά
Με δεδομένη και την παρου-

σία του Κορωνοϊού στη χώρα, 
οι ειδικοί συμβουλεύουν όταν τα 
ρούχα θα πρέπει να πλένονται 
τουλάχιστον στους 60 βαθμούς 
Κελσίου και ιδανικά στους 90 
(ειδικά τα εσώρουχα), προκει-
μένου να εξουδετερωθούν όλα 
τα μικρόβια.

Αναλυτικά
� Τα ακάρεα αρχίζουν να πε-

θαίνουν στους 35-55 βαθμούς 
Κελσίου.
� Τα σεντόνια, οι μαξιλαρο-

θήκες και οι παπλωματοθήκες 
πρέπει να πλένονται σε θερμο-
κρασία 55 – 60 βαθμούς Κελ-
σίου, το ίδιο και οι θήκες των 
μαξιλαριών.
� Τα εσώρουχα, θα πρέπει 

να πλένονται σε καυτό νερό και 
ξεχωριστά από τα άλλα ρούχα 
(μπλούζες, παντελόνια, φορέ-
ματα κλπ) γιατί έχουν υψηλό 
μικροβιακό φορτίο.
� Να θυμάστε ότι τα μικρόβια 

και οι ιοί της γρίπης, του AIDS 
και της ηπατίτιδας πεθαίνουν 
σε θερμοκρασίες πάνω από 70 
βαθμούς Κελσίου.
� Πρέπει να απλώνετε τα 

ρούχα στον ήλιο και όχι στη 
σκιά, διότι η υπεριώδης ακτινο-
βολία του ηλίου είναι ένα από τα 
ισχυρότερα μικροβιοκτόνα.
� Όλα τα ρούχα θα πρέ-

πει να σιδερώνονται καλά. 
aftodioikisi.gr

Η σωστή θερμοκρασία που σκοτώνει 
όλα τα μικρόβια των ρούχων στο πλυντήριο

ομάδες βαθμοί ποινές γκολ N/I/H εντός εκτός
Μ.ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 44 0 61-8 14-2-0 36-2 8-0-0 25-6 6-2-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ 41 0 44-9 13-2-0 22-3 5-2-0 22-6 8-0-0
ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ 35 0 33-10 10-5-1 20-5 6-1-0 13-5 4-4-1
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ 31 0 52-15 9-4-2 32-9 5-2-1 20-6 4-2-1
Μ.ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ 25 0 34-29 8-1-6 14-12 3-1-3 20-17 5-0-3
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ 23 0 31-26 6-5-5 17-14 3-4-2 14-12 3-1-3
ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β 21 0 26-30 7-0-9 15-14 4-0-4 11-16 3-0-5
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 15 0 21-42 4-3-9 8-15 2-1-5 13-27 2-2-4
ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ 15 0 20-50 5-0-10 15-21 4-0-4 5-29 1-0-6
ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ 13 0 19-34 4-1-10 12-13 3-0-5 7-21 1-1-5
ΕΛΠΙΔΑ Κ.ΑΓΡΟΥ 4 0 20-63 1-1-14 14-27 1-1-6 6-36 0-0-8
ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ -2 -2 0-45 0-0-15 0-21 0-0-7 0-24 0-0-8

Βαθμολογία
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Του Αθανάσιου Κάππα
Πολ. Μηχανικού & Συγκοινωνιολόγου

Έχει τύχει να δείτε ποτέ 
κάποιον να παρκάρει σε 

μια θέση αναπήρων, ωστόσο 
να μοιάζει απολύτως υγιής και 
αρτιμελής όταν βγαίνει από το 
αυτοκίνητό του; Σίγουρα εκείνη 
τη στιγμή θα σκεφτήκατε: «Μα 
αυτός δεν είναι ανάπηρος, μια 
χαρά περπατάει»! Αυτό όμως 
που πολλοί δεν συνειδητοποι-

ούν είναι ότι υπάρχει η πιθανό-
τητα αυτό το άτομο να πάσχει 
από μια… σπάνια, πολλές φο-
ρές αόρατη ασθένεια. Μια ασθέ-
νεια που ίσως κάνει ακόμα και 
ένα σύντομο περπάτημα πάρα 
πολύ δύσκολο και επώδυνο. 
Με τα λόγια αυτά περιγράφουν 
ασθενείς με σπάνια νοσήματα 
τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν καθημερινά ακόμη και για 
μια θέση πάρκινγκ. Τα λανθα-
σμένα συμπεράσματα που τους 
στιγματίζουν, τους ψιθύρους 
πίσω από την πλάτη τους και 
τα αρνητικά σχόλια της κοινω-
νίας, που λόγω ελλιπούς ενη-
μέρωσης συχνά σχηματίζει μια 
εντελώς αβάσιμη και εσφαλμένη 
αντίληψη για συνανθρώπους 
μας που ταλαιπωρούνται από 
αόρατα νοσήματα και σπάνιες 
παθήσεις. Αναπηρία όμως δεν 
είναι μονάχα αυτή που φαίνεται. 
Αναπηρία είναι κάθε τι που πε-
ριορίζει τη λειτουργικότητα του 
ατόμου και ως εκ τούτου τις κα-
θημερινές του δραστηριότητες. 

Ο άνθρωπος, που για την 
ευκολία του αρπάζει μια τέτοια 
θέση στάθμευσης, θα έπρεπε να 
σκεφτεί τον εαυτό του, τον γονιό 

του, το παιδί του, τον αδελφό 
του, ως ένα άτομο με κινητικά 
προβλήματα. Ως έναν άνθρωπο 
σε αναπηρικό αμαξίδιο, ως έναν 
άνθρωπο με προβλήματα στην 
όραση, με νοητική υστέρηση. 
Εκείνοι που ελαφρά την καρδία 
αφήνουν το όχημα τους πάνω 
σε μια ράμπα για τροχοκάθι-
σμα, πάνω στο πεζοδρόμιο ή 
που σταθμεύουμε σε κάποιο 
σημείο που δεν απευθύνεται 
στις ανάγκες τους, είναι η αιτία 
που κάποιοι άλλοι απομονώ-

νονται και περιορίζονται στα 
σπίτια τους. Που δεν μπορούν 
να χαρούν έναν περίπατο, που 
δεν μπορούν να είναι αυτόνο-
μοι. Που παύουν να ζουν «κα-
νονικά». Η ευσυνειδησία είναι 
προσωπικό ζήτημα που απαιτεί 
κόπο, η ασυνειδησία, όμως, μας 
αφορά όλους και χρειάζεται να 
έχει το τίμημα της. Ο παραβά-
της θα πρέπει να το πληρώσει 
ακριβά! Το πρόστιμο για παρά-
νομη στάθμευση οχήματος σε 
αποκλειστικές ή γενικές θέσεις 
στάθμευσης ΑμεΑ καθώς και σε 
ράμπες διάβασης, συνεπάγεται 
με επιτόπου αφαίρεση πινα-
κίδων και άδειας κυκλοφορίας 
καθώς και επιτόπου αφαίρεση 
άδειας οδήγησης του οδηγού 
για 60 ημέρες.

Δηλαδή, για δύο μήνες ο 
ασυνείδητος οδηγός, πολίτης, 
συνάνθρωπος θα στερηθεί την 
αυτονομία της μετακίνησης 
του. Θα πάθει, με άλλα λόγια, 
εκείνο που πιθανόν προκάλε-
σε, σταθμεύοντας σε μία θέση 
που είναι για κάποιους άλλους 
ζωτικής σημασίας. Επιπλέον, 
ο παραβάτης καλείται να πλη-
ρώσει περίπου €300, ενώ σε 

περίπτωση που εντός εξαμήνου 
επαναλάβει την παρανομία του, 
η άδεια οδήγησης αφαιρείται για 
διπλάσιο χρονικό διάστημα (120 
ημέρες) και πλέον υποχρεούται 
σε επανεξέταση για την επανα-
χορήγηση της άδειας.

Ο χώρος στάθμευσης για 
τα ΑμεΑ πρέπει να διαθέτει 
τις απαιτούμενες διαστάσεις 
που θα διευκολύνουν το ΑμεΑ 
χρήστη αναπηρικού τροχοκαθί-
σματος ή άλλο επιβάτη ΑμεΑ, 
να εισέρχεται/εξέρχεται με άνε-
ση του οχήματός του και ως 
εκ τούτου απαγορεύεται σε μη 
δικαιούχους να σταθμεύουν ή 
να οικειοποιούνται τους χώρους 
αυτούς. 

Σύμφωνα με την ελληνική 
νομοθεσία οι χώροι στάθμευσης 
ΑμεΑ πρέπει να έχουν καθαρές 
διαστάσεις 3,30x5,00m για 
συνηθισμένα αυτοκίνητα και 
4,80x6,00m για αυτοκίνητα που 
μεταφέρουν ΑμεΑ σε τροχοκάθι-
σμα. Οι χώροι στάθμευσης πρέ-
πει να είναι απαλλαγμένοι από 
εμπόδια και να μην  εμποδίζο-
νται από κολόνες ή άλλα στοι-
χεία της κατασκευής. Πρέπει 
να φέρουν το Διεθνές Σύμβολο 

Προσβασιμότητας αποτυπωμέ-
νο στο έδαφος και αναρτημένο 
πάνω από την αντίστοιχη θέση 
ή στον τοίχο. Ο χώρος στάθμευ-
σης φέρει επικάλυψη χρώματος 
μπλε σε όλη την επιφάνειά του 
και επιδαπέδια σήμανση με 
το Διεθνές Σύμβολο Προσβα-
σιμότητας. Επίσης απαιτείται 
κάθετη πινακίδα σήμανσης με 
το  Διεθνές Σύμβολο Προσβα-
σιμότητας. 

Η στάθμη των χώρων αυτών 
να συνδέεται απαραίτητα με την 
είσοδο ή/και με παρακείμενο πε-
ζοδρόμιο με κεκλιμένα επίπεδα 
ελάχιστου πλάτους 1,20m. Το 
δάπεδο του χώρου στάθμευσης 

γενικά δεν πρέπει να έχει κλίσεις 
μεγαλύτερες του 2% 

Η αναπηρία δεν είναι δικαί-
ωμα. Δεν είναι τύχη, δεν είναι 
επιλογή. Συνέβη, υπάρχει και 
μπορεί αύριο να συμβεί και σε 
σένα. Ειδικά εσένα που δεν 
αναγνωρίζεις ή αγνοείς αυτό το 
μπλε σηματάκι. Βρίσκεται εκεί 
για να σημάνει πως μπορεί να 
παρκάρει μόνο ένα άτομο με 
αναπηρία, κάθε είδους αναπη-
ρία!

Χώροι στάθμευσης 
για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)
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Η Ενορία της Νικήσιανης Παγ-
γαίου Καβάλας θα υποδεχθεί 

την Παρασκευή 13 Μαρτίου την 
χαριτόβρυτη ιερά Εικόνα της Πα-
ναγίας Εικοσιφοινίσσης Παγγαίου 
(από την ομώνυμη γειτονική της 
Ιερά Μονή) και τα ιερά Λείψανα 
του β’ Κτίτορος αυτής Πατριάρ-
χου Κωνσταντινουπόλεως Αγίου 
Διονυσίου Α΄ του Σοφού, σε 
αναβίωση του παλαιού ευλαβικού 
εθίμου «Άγια» που διαδραματιζό-
ταν κάθε Αγία Τεσσαρακοστή στο 
χωριό.

Οι κεντρικές εκδηλώσεις θα 
πραγματοποιηθούν στη Νικήσια-
νη κατά το τριήμερο 13-15 Μαρ-
τίου, με την αγαστή συνεργασία 
των Μητροπόλεων Δράμας και 
Ελευθερουπόλεως.

Το πρόγραμμα 
των εκδηλώσεων
Το πρόγραμμα Υποδοχής και 

των Ιερών Ακολουθιών έχει ως 
ακολούθως:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 

5:30 το απόγευμα: Επίσημη 
υποδοχή της ιεράς Εικόνας της 
Παναγίας Εικοσιφοινίσσης και 
των ιερών Λειψάνων του Κτίτο-
ρος της Ι.Μ. Αγίου Διονυσίου Α΄ 
στον αύλειο χώρο του Δημοτι-
κού Σχολείου Νικήσιανης.

6:00 το απόγευμα: Δοξολογία και 
Ακολουθία των Β’ Χαιρετισμών 
της Θεοτόκου, χοροστατούντος 
του Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας 
κ.κ. Παύλου και συγχοροστα-
τούντος του Σεβ. Μητροπολίτου 
Ελευθερουπόλεως κ.κ. Χρυσο-
στόμου. 

8:30–00:30 το βράδυ: Ιερά Πα-
ράκλησις και εν συνεχεία Ιερά 
Αγρυπνία.

ΣΑΒΒΑΤΟ 
14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

7:30 το πρωί: Όρθρος – Θεία Λει-
τουργία και Ακολουθία Μικρού 
Αγιασμού.

3:30 το απόγευμα: Ακολουθία 
Ιερού Ευχελαίου.

5:00 το απόγευμα: Μέγας Πανη-
γυρικός Εσπερινός.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ
2020 - Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 

7:00 το πρωί: Όρθρος – Πανηγυ-
ρικό Αρχιερατικό Συλλείτουρ-
γο, συλλειτουργούντων των 
Σεβ. Μητροπολιτών Δράμας 
κ.κ. Παύλου και Ελευθερου-
πόλεως κ.κ. Χρυσοστόμου.
Εν συνεχεία λιτάνευσις της 
ιεράς Εικόνος της Παναγίας 
Εικοσιφοινίσσης και των ιερών 
Λειψάνων του Κτίτορος της Ι.Μ. 
Αγίου Διονυσίου Α΄.

11:30 το πρωί: Ιερά Παρά-
κλησις και Αναχώρηση 
της ιεράς Εικόνος της Πα-
ναγίας Εικοσιφοινίσσης.
Τα ιερά Λείψανα του Κτίτορος 
της Ι.Μ. Αγίου Διονυσίου Α΄ 
του Σοφού θα παραμείνουν 
για προσκύνηση στον Ιερό 
Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου 
Νικήσιανης έως το εσπέρας 
της Κυριακής των Βαΐων, οπότε 
και εν πομπή θα αναχωρήσουν 
από τον Ιερό Ναό μετά την Ακο-
λουθία του Εσπερινού.

Η ιστορία του εθίμου
Η Νικήσιανη, ως κώμη – με-

τόχιο της Ιεράς Μονής Παναγίας 
Εικοσιφοινίσσης επί αιώνες, ήταν 
ανέκαθεν στενότατα συνδεδεμένη 
με την Σταυροπηγιακή Μονή και 
οι κάτοικοί της ευλαβούντο και 
συνέδραμαν κάθε ανάγκη της Ει-
κοσιφοινίσσης και των μοναχών 
που εγκαταβιούσαν σ’ αυτήν.

Ιδιαίτερα δε σε περιπτώσεις 
κινδύνων και επιδρομών κατά 
της Μονής την περίοδο της Τουρ-
κοκρατίας ή άλλων εχθρικών 
κατοχών, λόγω της στενότερης 
γειτνίασής της, η Νικήσιανη 
αποτελούσε ανέκαθεν καταφύγιο 
για την αδελφότητα των μονα-
χών και για την απόκρυψη και 
διαφύλαξη των ιερών κειμηλίων 

της Εικοσιφοινίσσης. Τελευταία 
φορά που χρειάστηκε η συνδρο-
μή των ευλαβών κατοίκων της 
Νικήσιανης για τη διαφύλαξη των 
ιερών κειμηλίων της Μονής ήταν 
στη διάρκεια της βουλγαρικής 
Κατοχής κατά τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο (1941-44), όταν ευλαβείς 
νεαροί Νικησιανιώτες –έχοντας 
συμβουλευτεί κατάλληλα μεγαλύ-
τερους σε ηλικία συγχωριανούς 
τους- ανέλαβαν και μέσα σε θυελ-
λώδη νύχτα απέσπασαν με ευλά-
βεια και δέος την ιερά Εικόνα της 
Παναγίας Εικοσιφοινίσσης από 
τη θέση της (από το περίτεχνο 
τέμπλο του Ι. Ναού των Εισοδίων 
της Θεοτόκου στο κέντρο της Μο-
νής, η οποία είχε ήδη ερημώσει 
λόγω βουλγαρικών επιδρομών) 
και την μετέφεραν μυστικά στη Νι-
κήσιανη, όπου εκρύβη επιμελώς. 
Λίγο καιρό αργότερα βουλγαρική 
στρατιωτική δύναμη επέδραμε 
και πάλι στη Μονή Εικοσιφοινίσ-
σης και την κατέκαυσε σχεδόν 
ολοσχερώς, σωριάζοντας όλα τα 
κτίρια και τις εγκαταστάσεις της 
σε ερείπια. Μόνον ο καθεδρικός 
Ναός της διασώθηκε από πραγ-
ματικό θαύμα! 

Και η ιερά Εικόνα, όμως, και 
άλλα πολύτιμα κειμήλια είχαν 
διασωθεί λίγο καιρό νωρίτερα, 
χάρη στην προνοητικότητα και 
την ευσέβεια των κατοίκων της 
Νικήσιανης, οι οποίοι τα διαφύ-
λαξαν ευλαβώς μέχρι την πλήρη 
ειρήνευση του τόπου μας –οπότε 
και επεστράφησαν εν δόξη και 
τιμή στη Μονή όπου ανήκαν. 

Έκτοτε, για αρκετές δεκαετίες 
(1950 έως περίπου το 1980), 
σε ανάμνηση των κατά καιρούς 
ριψοκίνδυνων διασώσεων της Ει-
κόνας και των κειμηλίων της Εικο-
σιφοινίσσης από τους κατοίκους 
της Νικήσιανης, επικράτησε το 
έθιμο «Άγια» που τηρείτο ευλαβέ-
στατα κάθε Αγία Τεσσαρακοστή. 
Στη διάρκεια αυτής της χρονικής 
περιόδου, η Ενορία της Νικήσια-
νης υποδεχόταν τιμητική πομπή 

εκ μέρους της Μονής που μετέφε-
ρε τα «Άγια» της Εικοσιφοινίσσης 
(εικόνες και ιερά κειμήλια) για μια 
συμβολική προσωρινή φιλοξενία 
τους στον κεντρικό Ιερό Ναό των 
Εισοδίων της Θεοτόκου Νικήσια-
νης. Όλοι οι κάτοικοι της Νικήσια-
νης, με επικεφαλής τις τοπικές 
Αρχές, υποδέχονταν τα «Άγια» 
στη δυτική είσοδο του χωριού 
τους (στον δρόμο που οδηγεί στη 
Μονή) και με συγκίνηση τα συ-
νόδευαν στην κεντρική εκκλησία 
τους, όπου και παρέμεναν μέχρι 
την εβδομάδα των Βαΐων. Τότε τα 
συνόδευαν και πάλι πανηγυρικώς 
μέχρι την δυτική έξοδο της Νι-
κήσιανης, προπέμποντάς τα για 
την επιστροφή τους στη Μονή. 
Το έθιμο αυτό είχε, δυστυχώς, 
εγκαταλειφθεί τις τελευταίες  δε-
καετίες, αλλά η ευλαβής επιμονή 
των κατοίκων της Νικήσιανης 
και η αγαστή συνεργασία της 
Ενορίας Εισοδίων της Θεοτόκου 
Νικήσιανης με την Ιερά Μητρόπο-
λη Ελευθερουπόλεως, την Ιερά 
Μητρόπολη Δράμας και την Ιερά 
Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης 
Παγγαίου κατέστησαν  και πάλι 
δυνατή την αναβίωση του εθίμου 
«Άγια» και την επανατόνωση των 
μακραίωνων δεσμών της Νική-
σιανης με τη μητρική Μονή της.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣΟ∆ΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Στη Νικήσιανη η ιερά Εικόνα της Παναγίας 
Εικοσιφοινίσσης και τα ιερά Λείψανα του Κτίτορος 
της Μονής Πατριάρχου Κων/λεως Αγ. Διονυσίου Α’
Από 13 - 15 Μαρτίου 2020 – Αναβίωση παλαιού εθίμου
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ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ισπανία: 
Προσπάθεια 
δημιουργίας 
μηχανισμού 
διαμόρφωσης τιμών 
παραγωγού 
στα κηπευτικά

Προσπάθεια δημι-
ουργίας μηχανισμού 
διαμόρφωσης τιμών στα 
κηπευτικά αναλαμβάνει 
το Υπουργείο Γεωργίας, 
Αλιείας και Διατροφής 
(MAPA) της Ισπανίας.

Στην πρόσφατη συ-
νάντηση, που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Υπουρ-
γείο Γεωργίας, η Γενική 
Διευθύντρια αγορών 
αγροτικών προϊόντων, 
Esperanza Orellana, πα-
ρουσίασε στην σύσκεψη 
του τομέα κηπευτικών, 
τα μέτρα τα οποία επε-
ξεργάζεται η κυβέρνηση 
για να βοηθήσει την 
δύσκολη κατάσταση 
που αντιμετωπίζουν οι 
παραγωγοί και τα οποί-
α περιλαμβάνονται στο 
βασιλικό νομοθετικό 
διάταγμα 5/2020.

Ήδη δημιουργήθηκε 
μια μικτή Επιτροπή στο 
Υπουργείο, η οποία θα 
μελετήσει το κόστος 
παραγωγής (μεσοσταθ-
μικά) του κάθε προϊό-
ντος και τα περιθώρια 
κέρδους. Με βάση αυτά 
θα δημιουργηθεί ένα 
κατώτατο πλαφόν, κάτω 
από το οποίο δεν θα 
μπορεί να πωλούνται 
τα προϊόντα στις αγορές 
της Ισπανίας.

Βέβαια παράλληλα θα 
πρέπει να ενισχυθεί ο 
ρόλος των Ομάδων Πα-
ραγωγών, με στόχο τον 
προγραμματισμό της 
παραγωγής και την ενί-
σχυση του μάρκετινγκ.

Κατά την σύσκεψη 
επισημάνθηκε η ανάγκη 
να  επανακαθοριστεί η 
λειτουργία του συστή-
ματος τιμών εισόδου 

κηπευτικών στην ΕΕ 
(από τις τρίτες χώρες), 
με επαφές της Γενικής 
Διεύθυνσης Τελωνείων 
της Ισπανίας και της 
Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής. Αν δεν συμβεί αυτό 
τότε για παράδειγμα οι 
ντομάτες από το Μα-
ρόκο (εισάγονται χωρίς 
δασμούς) θα πωλούνται 
στην αγορά σε τιμές 
κάτω του κόστους της 
ισπανικής παραγωγής.

Ακόμη αποφασί-
στηκε η ενίσχυση της 
παρακολούθησης των 
προτύπων εμπορίας, 
προκειμένου να ελεγχθεί 
σε βάθος η επισήμανση 
των προϊόντων κηπευτι-
κών, ιδίως όσον αφορά 
την προέλευση (για την 
αποφυγή των ισπανο-
ποιήσεων προϊόντων 
από τρίτες χώρες).

Επίσης θα ζητήσουν 
από την ΕΕ να υπάρξει 
στη νέα ΚΑΠ μηχανισμός 
με στόχο τη «βελτίωση 
του προσανατολισμού 
προς στην αγορά και 
στην αύξηση της αντα-
γωνιστικότητας, ιδίως 
με μεγαλύτερη έμφαση 
στην έρευνα, την τεχνο-
λογία και την ψηφιοποίη-
ση της παραγωγής».

Πάντως κατά την σύ-
σκεψη τονίστηκε ότι φέ-
τος οι τιμές παραγωγού 
των κηπευτικών είναι 
σημαντικά μειωμένες σε 
σχέση με τις τιμές που 
καταγράφηκαν στις προ-
ηγούμενες εκστρατείες.

1 

Για τρίτη χώρα 
παραγωγής 
ελαιολάδου 
πάει η Πορτογαλία

Η Πορτογαλία έχει τη 
δυναμική να γίνει η τρίτη 
χώρα παραγωγής ελαι-
ολάδου τα επόμενα 10 
χρόνια αναφέρει σχετική 
μελέτη που παρουσιά-
στηκε στη Λισσαβώνα 
τον Ιανουάριο του 2020. 

Οι ελαιώνες της έχουν 
υποστεί βαθιές μετα-
βολές τα τελευταία 20 
χρόνια, από ένα παρα-
δοσιακό και μη ανταγω-
νιστικό σύστημα σε ένα 
σύγχρονο και αποτε-
λεσματικό. Η συνολική 
έκταση με ελαιώνες είναι 
352 000 εκτάρια, με το 
6% από αυτούς να είναι 
βιολογικοί.

Περιοχές 
παραγωγής 
ελαιολάδου
Κέντρο της ελαιοκο-

μίας είναι το Alentejo, 
που αν και καταλαμβάνει 
περίπου το ένα τέταρτο 
της έκτασης της χώρας, 
παράγει λίγο περισσότε-
ρο από τα τρία τέταρτα 
του συνόλου της παρα-
γωγής ελαιολάδου της 
Πορτογαλίας. Το 1999, 
το 98% των ελαιώνων 
στο Alentejo ήταν παρα-
δοσιακοί. Η πυκνότητα 
των ελαιοδέντρων ήταν 
μικρότερη από 10 φυτά 
το στρέμμα, ήταν ξηρικοί 
και η συγκομιδή γινόταν 
με τα χέρια. Η ετήσια 
παραγωγή ελαιολάδου 

στην επαρχία αυξήθηκε 
πάνω από 1000% τα τε-
λευταία 20 χρόνια, από 
8.500 τόνους το 1999 σε 
97.000 τόνους το 2017 
και τους 140.000 το 
2019/20, όπως αναφέρει 
η Mariana Matos, γενική 
γραμματέας του Οργα-
νισμού Ελαιολάδου της 
Πορτογαλίας (Casa do 
Azeite). 

Η κατασκευή του 
φράγματος Alqueva το 
2002, το μεγαλύτερο 
της Ευρώπης, είναι ένας 
από τους παράγοντες 
που συνέβαλαν στη 
‘έκρηξη’ της εγκατά-
στασης ελαιώνων στην 
περιοχή.  Οι Ισπανοί 
κυρίως ήταν αυτοί που 
επένδυσαν αρχικά στην 
περιοχή αγοράζοντας 
τεράστιες εκτάσεις και 
εγκαθιστώντας υπερ-
εντατικές φυτείες με 
πάνω από 120 φυτά 
ανά στρέμμα με πλήρη 
μηχανοποίηση.  Στη συ-
νέχεια η επέκταση του 
αρδευτικού έργου στην 
Alqueva και η απόκτηση 
εμπειρίας αύξησαν τις 
επενδύσεις σε ελαιώνες 
από τους ντόπιους επι-
χειρηματίες.

Ένας άλλος παρά-
γοντας που συνέβαλε 
σημαντικά στην αλμα-
τώδη πρόοδο ήταν ο 
εκσυγχρονισμός των 
ελαιοτριβείων της χώ-
ρας. Καθώς η παρα-
γωγή του ελαιολάδου 
συνέχιζε να αυξάνεται, 
ο αριθμός των ελαιοτρι-
βείων στην Πορτογαλία 
μειώθηκε σημαντικά. 
Τα μικρά παραδοσιακά 
ελαιουργεία αντικατα-
στάθηκαν γρήγορα από 
μεγαλύτερες και υπερ-
σύγχρονες μονάδες, 
με πιστοποίηση όσον 
αφορά την ποιότητα και 
ασφάλεια. Αυτό επέτρε-
ψε στην Πορτογαλία να 
βελτιώσει σημαντικά την 
ποιότητα του παραγόμε-
νου ελαιολάδου.

Η Πορτογαλία είναι σή-
μερα ο 9ος μεγαλύτερος 
παραγωγός ελαιολάδου 
στον κόσμο. Ο στόχος 
για την 3η θέση στην 
παγκόσμια παραγωγή 
μάλλον δεν είναι εφικτός 
μέχρι το 2030, λόγω Τυ-
νησίας και Τουρκίας. Οι 
ανταγωνιστές μας έχουν 
σχέδιο. Εμείς τι κάνουμε;  
agrotypos.gr



Από επιχείρηση χονδρι-
κής ζητείται διανομέας με 
δίπλωμα μηχανής Α1 και 
δίπλωμα αυτοκινήτου Β για 
ΑΜΕΣΗ πρόσληψη. Απαραί-
τητα προσόντα: υπευθυνό-
τητα, συνεργατικό πνεύμα, 
επικοινωνιακές δεξιότητες. 
Γνώση Η/Υ και ξένης γλώσ-
σας θα εκτιμηθούν. Προ-
σφέρονται πολύ ικανοποι-
ητικές αποδοχές και πλήρης 
ασφάλιση. Αποστολή βιο-
γραφικών ηλεκτρονικά στο 
ergasiadrama@gmail.com

X547

Απογραφή σε Εμπο-
ρικά Καταστήματα
Ζητούνται απόφοιτοι λυ-
κείου ηλικίας 22 - 50 ετών, 
κάτοχοι αυτοκίνητου, για 
απογραφή σε εμπορικά 
καταστήματα για 4ωρη απα-
σχόληση.
Επιθυμητά προσόντα:
Βασικές γνώσεις χειρισμού 
Η/Υ
Παρέχονται:
Βασικός μισθός
Ασφάλεια ΙΚΑ
Εκπαίδευση
Email :info@alternative-rs.gr

(Χ546)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθητικό 
προσωπικό (άνδρας) 
για φροντίδα ασθενών 
με δίπλωμα οδήγησης Β’ 
κατηγορίας στην κλινική 
«Ελευθερία». Πληροφορίες 
στο τηλ: 25920-61111 και 
βιογραφικά στο e-mail: 
info@eleftheriaclinic.gr

(Χ515)

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣf
Γραφείο Γνωριμιών
33χρονη 
παιδαγωγός ελεύθερη
35χρονος 
στρατιωτικός ∆ράμα
37χρονη 
νοσηλεύτρια ελεύθερη
38χρονος καθηγητής 
διορισμένος
39χρονη λογίστρια 
υπάλληλος εταιρίας
42χρονος σώματα 
ασφαλείας
57χρονη χήρα 
συνταξιούχος Γερμανίας

63χρονος συνταξιούχος 
χήρος ανεξάρτητος
∆εκτή συμμετοχή γονέων
Ιστοσελίδα 
www.anoixisdate.gr
2510830500

(Χ543)

ΔΙΑΦΟΡΑs
Πωλείται αστικό λεωφορείο. 
Τιμή συζητήσιμη. Πληροφο-
ρίες στο τηλ: 6980185304

(Χ541)

(Χ539)ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία 50 ετών, αναλαμβάνει 
τη φροντίδα ηλικιωμένων 
πρωινές ή απογευματι-
νές ώρες, κ. Ντίνα, τηλ: 
6948281309.

(Χ536)

Κυρία 51 ετών, αναλαμβάνει 
τη φύλαξη παιδιών και ηλι-
κιωμένων κατά τις πρωινές 
ώρες. κιν. 6970556449 κα 
Μαρία 

(Χ 529)

Κυρία 53 ετών με εμπειρία 
αναλαμβάνει τη φύλαξη ηλι-
κιωμένων πρωινές ή βραδι-
νές ώρες. Πληροφορίες στο 
τηλ: 6993367389 κα. Κλάρα.

(Χ528)

Κυρία αναλαμβάνει τη 
φύλαξη και την φροντίδα 
μικρών παιδιών, για ορισμέ-
νες ώρες. τηλ. 6934087874, 
κα Ελπίδα 

(Χ523)

Κυρία 50 ετών αναλαμβάνει 
τη φύλαξη ηλικιωμένων από 
21:00-07:00. Πληροφορίες 
στο τηλ: 6985080806

(Χ505)

Κυρία 62 ετών αναλαμβάνει 
τη φύλαξη ηλικιωμένων 
βραδινές ώρες. Πληροφορί-
ες στο τηλ.: 6987213196

(Χ506)

Κυρία αναλαμβάνει τη 
φύλαξη ηλικιωμένων. 
Πληροφορίες στο τηλ. 
6948087551 

(Χ500)

Ζητείται εργασία σε αγροτι-
κές εργασίες, θερμοκήπια, ή 
ως βοσκός με διαμονή. Τηλ: 
6949714377

(X497)

Ζητείται εργασία σε ξενοδο-
χείο ή ταβέρνα ή ουζερί, ως 
βοηθός μάγειρα με διαμονή. 
Τηλ: 6949714377

(X498)

Κυρία 57 ετών, αναλαμβάνει 
τη φύλαξη ηλικιωμένων τις 
βραδινές ώρες. Πληροφ.: 
6987152162 κ. Όλγα 

(Χ479)

Κυρία αναλαμβάνει την 
καθαριότητα γραφείων και 
σκαλιών. Τηλ:6981954542 
κα Μαρία 

(Χ456)

Ελληνίδα κυρία 50 ετών, με 
εμπειρία αναλαμβάνει την 
φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ: 
6977146144 κα. Αναστασία 

(Χ451)

Ελληνίδα κυρία 48 ετών, 
με εμπειρία αναλαμβάνει 
υπεύθυνα την φύλαξη ηλι-
κιωμένων. τηλ: 6985080806 
κα. Μαρία 

(Χ452)

Ζητώ να εργασθώ σε αγρο-
τική εργασία, θερμοκήπια ή 
βοσκός. Τηλ: 6949714377.

(Χ446)

Ελληνίδα κυρία 55 ετών, με 
εμπειρία σε φροντίδα παι-
διών και ηλικιωμένων, ανα-
ζητεί εργασία στη ∆ράμα 
για να παράσχει υπηρεσίες 
επί 24ώρου βάσεως. Τηλ. 
6987181867 (κα Νικολέτα)

(Χ445)

Ζητάω εργασία ως βοηθός 
μάγειρα, λάντζα σε ταβέρ-
να, ξενοδοχείο, ξενώνα και 
παντός τύπου εργασίες 
ανθοπωλείο, κλάδεμα κλπ., 
με διαμονή.  Βαγγέλης 
6949714377

(Χ439)

Κυρία 55 ετών, αναλαμβάνει 
υπεύθυνα την φροντίδα 
ηλικιωμένων ατόμων, όλο 
το 24ωρο. Πληροφορίες στο 
τηλ.: 6995369110 κ. Άννα.

(Χ409)

Κυρία 55 ετών αναλαμβάνει 
φύλαξη ηλικιωμένων επί 
24ωρου βάσεως. κα Βιολέτ-
τα. Τηλ: 6994798365

(Χ404)

Κυρία αναλαμβάνει φύ-
λαξη ηλικιωμένων, ώρες 
ημέρες. Τηλ επικοινωνίας 
6974284022.

(X403)

Κυρία 59 ετών, αναλαμβάνει 
φύλαξη ηλικιωμένων επί 
24ωρου βάσεως. Πληροφο-
ρίες στο τηλ.: 6994308337 
κα Μαρία.

(Χ398)

Κυρία 59 ετών αναλαμβάνει 
τη φροντίδα ηλικιωμέ-
νων επί 24ωρου βάσεως. 
Πληροφορίες στο τηλ.: 
6994516450 κα Χριστίνα.

(Χ373)

Κυρία 50 ετών αναλαμβάνει 

τη φροντίδα ηλικιωμένων.           
Πληροφορίες στο τηλ.: 
6984713864.

(Χ315)

Κυρία αναλαμβάνει τη 
φροντίδα ηλικιωμένων, κα-
θαριότητα σπιτιών και κάθε 
είδους οικιακή εργασία. 
Τηλ.: 6980425181.

(Χ304)

Νοσηλεύτρια 50 ετών 
αναλαμβάνει την φύλαξη 
παιδιών, ηλικιωμένων και 
καθαριότητα σπιτιών σε 
24ωρη βάση. Πληροφορί-
ες στο τηλ: 25210 52769, 
6970401522.

(X258)
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ii

Έχετε ακίνητο προς πώληση ή ενοικίαση στην Θεσ-
σαλονίκη; Ενδιαφέρεστε να αγοράσετε ή να επεν-
δύσετε; Είμαι στην διάθεση σας να σας παρέχω τις 
υπηρεσίες μου και όποια πληροφορία χρειαστείτε. 

ü Τεχνογνωσία                                                                             

üΕκτίμηση ακινήτου                             

ü Προώθηση –Ανάδειξη ακινήτου

ü∆ιαπραγμάτευση

üΕπίβλεψη αγοροπωλησίας

üΑσφάλεια- Επαγγελματισμός    

Green & Grey  Νάντια Φεστέρη 
Real Estate Evolution Σύμβουλος Ακινήτων 

Τηλ.: 6936890203 - 2316003600
E-mail: nfesteri@greenandgrey.gr

Γ. Παπανδρέου 5 (Ανθέων) Νέα Παραλία 
Θεσσαλονίκη   54645

Δράμα      06      Μαρτίου  2020
Αριθμ. πρωτ.  6948     

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ    
Ο Δήμος Δράμας, προκηρύσσει φανερή, προφορική, 
πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης του αγροτεμαχίου 43 
(πρώην 508) – αναδασμού 2017, σχολικού κλήρου Νέας 
Σεβάστειας, που θα διεξαχθεί στις 31 Μαρτίου ημέρα Τρίτη 
έτους 2020 και ώρα 11:00 π.μ – 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό 
Κατάστημα Δράμας. Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς 
ορίζεται στα 36,66€/στρέμμα – ετησίως. Πληροφορίες στο τηλ. 
2521350672.     

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

mailto:info@eleftheriaclinic.gr


ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

ΓΛΑΡΑΚΗΣ Σ. IΩΑΝΝΗΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Κωνσταντίνου Νταή 2

(δίπλα στην πρώην Τράπεζα Ελλάδος)
τηλ. & fax: 25210 26008

κιν. 6932 731943
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ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ-
ΙΑΤΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. 
ΓΙΑΠΡΑΚΗΣ MD FEBPRM

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ “ΛΥΔΙΑ EUROMEDICA”

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΟΠΥΥ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Παλαιολόγου 22 Δράμα, 3ος όροφος
Τηλ.: 25210 57396, κιν.: 6945706618

e-mail: babisgiapr@yahoo.gr

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΡΑΚΑΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Θέμιδος 2 Δράμα 
(Πλατεία Δικαστηρίων) 4ος όροφος

Τηλ.: 2521 306702, κιν.: 6944729839.
e-mail:spir4g@gmail.com

ΓΚΙΟΓΚΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

ΩΤΟ-ΡΙΝΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ
Δέχεται καθημερινά: 

9:00-14.00 & 18.00-20.30
εκτός Σαββάτου και απόγ. Τετάρτης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πτολεμαίων 10, Δράμα  
(έναντι ΙΚΑ)

τηλ. Ιατρείου: 25210-22077  κιν.: 6945596156
e-mail: ggiogis@yahoo.gr

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΗΛΙΑΣ ΕΥ. ΤΖΑΜΤΖΗΣ

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΕΟΠΥΥ
Δέχεται 08:00 - 13:00, 17:30 - 20:30
Διευθυντής Παθολογικού Τμήματος 

Κλινικής “Ελευθερίας”

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Κ. Παλαιολόγου 22, Δράμα  (όπισθεν ΙΚΑ)

Τηλ.: 25210 22202 Κιν.: 6948 172800

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

8ο χλμ. Καβάλας-Δράμας,
Πολύστυλο Καβάλας, TK 640 03
ΑΦΜ 998481776 ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τ: 2510 392222, F: 2510 392261

Συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΥΥ

Ιδιόκτητο Ασθενοφόρο
Επιστημονικός Διευθυντής: 

Ιωάννης Β. Τερζόπουλος,  Νευρολόγος Ψυχίατρος
Αναπληρωτής Επιστημονικός Δ/ντης:

Τερζόπουλος Ι. Ιωάννης - Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπευτής

Τμήματα:
� Οξέων και Χρονίων Ψυχώσεων

� Νευρώσεων
� Εξαρτημένων Ατόμων
� Γηροψυχιατρικό

Tο νέο τηλέφωνο των ραντεβού του Γενικού Νοσοκομείου ∆ράμας 

που οι πολίτες του Νομού μπορούν  να απευθύνονται 

είναι το 14546

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΚΟΓΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 5 ΔΡΑΜΑ,  3ος όροφος

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 25210-27810

ΟΙΚΙΑΣ: 25210-36557

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.

Νέες υπερσύγχρονες υπηρεσίες 
διαγνωστικών εξετάσεων:

ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ: 
l Ψηφιακή Μαστογραφία

l Τομοσύνθεση τρισδιάστατης απεικόνισης, η εξέλιξη 
στην εξέταση του μαστού
l Υπέρηχος Μαστού

ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 
l Μαγνητικός Τομογράφος
l Αξονικός Τομογράφος

l Υπέρηχοι  - Triplex αγγείων
l Ακτινολογικό Τμήμα

l Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
l Ορθαπαντογράφος

Προύσσης 17 και Προύσσης 26 Δράμα
Τηλ: 25210 22423
fax: 25210 22413

email: iatdiagnosi@gmail.com

Δρ. ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΞΑΝΘΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ

Μεταπτυχιακό στα Εγκεφαλικά Επεισόδια ΔΠΘ
τέως Επιμελητής Α’ Παθολογίας ΓΝ Δράμας

Ώρες ιατρείου 8:30-13:30 & 17:30-20:30
εκτός Τετάρτης απόγευμα

Πτολεμαίων 6, 3ος όροφος
τ. 25210 20006 , κ. 6942 900 424

e: andyxanthis@yahoo.gr fb: andreasxanthis

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Μ. Αλεξάνδρου 72, Δράμα, 
1ος όροφος

Τηλ./Fax: 25210 57527 
κιν.: 6976002655

e-mail: xalvatzis@hotmail.com

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΕΛΗΣ

Ερ. Σταυρού 4
Τηλ: 25210 20925
Κιν.: 6944222338

Δέχεται με ραντεβού

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
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Tο νέο τηλέφωνο 
των ραντεβού 

του Γενικού 
Νοσοκομείου 

∆ράμας 
είναι το 14546

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - ΚΟΣΣΟΥ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓOΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Κων/νου Παλαιολόγου 26 66100 Δράμα
Τηλ.: 25210 22988  Κιν.: 6945890980

email: desmichailidou@gmail.com

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

Πτολεμαίων 4Α, Δράμα, τ.: 2521401311
κ.: 6942424671, 

e: pneumomantzourani@yahoo.gr

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ

Εξατομικευμένη περίθαλψη
για κάθε ξεχωριστό ασθενή

Υψηλών επιστημονικών προδιαγραφών
Σφαιρική ψυχοθεραπευτική και

φαρμακευτική αγωγή
– Νευρωσικές διαταραχές 

(άγχος, φοβίες, αϋπνία, ψυχαναγκαστικές εμμο-
νές, διαταραχές μετατροπής)

– Συναισθηματικές διαταραχές 
(Κατάθλιψη, Διπολικές διαταραχές)

– Διαταραχές σίτισης (Νευρική Ανορεξία)
– Ψυχώσεις (Οξέα ψυχωτικά επεισόδια, Χρόνιες 

ψυχώσεις)
–Εξαρτήσεις 

(Αλκοόλ, Ναρκωτικές ουσίες, Τζόγος)
–Οργανικά Ψυχοσύνδρομα
–Διαταραχές προσωπικότητας

24ΩΡΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Παθολόγος-Καρδιολόγος-Ψυχίατρος

ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
Τηλ.: 25920 61111 

info@eleftheriaclinic.gr
www.eleftheriaclinic.gr

Υπερσύγχρονες
ανθρωποκεντρικές εγκαταστάσεις
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΨΥΧΟ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

ψ υ χ ι α τ ρ ι κ ή  κ λ ι ν ι κ ή

ΚΑΪΡΗΣ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
Δέχεται καθημερινά

9:00-14:00 & 18:00-21:00
εκτός απόγευμα Τετάρτης

Γ. Ζερβού 45, Δράμα 
(έναντι Στρατολογίας), 1ος όροφος

Τηλ: 25210 27727, κιν. 6944 292060

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Π. ΧΡΥΣΑΦΗΣ
l Διερεύνηση βαρηκοΐας ενηλίκων και παίδων

l Test αλλεργίας και ανοσοθεραπεία
l Παιδο-ωρλ-προβλήματα

Δέχεται καθημερινά:
08:30-13:00 & 18:00-20:30
εκτός απόγευμα Τετάρτης

Ειρήνης 2 Δράμα, 2ος όροφος 
τηλ. Ιατρείου: 25210-27330

κιν.: 6945331073

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 
ΩΤΟ - ΡΙΝΟ -   ΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

AΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ: 

07:30 - 14:30 & 18:00-20:30 ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 24,  4ος όροφος, Δράμα

Τηλ.-Fax Ιατρείου:  25210-30031
Τηλ. οικίας: 25210-24275

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ-
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ Δ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
Μετεκπαιδευθείς στο Σακχαρώδη Διαβήτη 

και στην Αρτηριακή Υπέρταση
Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΟΠΥΥ
Δέχεται:

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΩΙ: 09:00-14:00 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 17:30-20:30 πλην Τετάρτης

Λ. Λαμπριανίδη 20, 2ος όροφος Δράμα
Τηλ.: 25210 28000 κιν.: 6932277778

www.drasteriadis.gr

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΣΑΛΩΝΙΔΟΥ Η. ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00 - 14:00 & 17:30 - 21:00

ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 23, ΔΡΑΜΑ, 1ος όροφος
Τηλ.: 25210 38393, κιν.: 6932 076297

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
1. ΓΑΜΠΑΡΗ - ΛΟ 2. ΕΛΑΣΜΑΤΑ 3. ΡΙΟ - ΠΡΑΣΙΑ 

4. ΑΠΝΟΙΑ - ΠΟΤ 5. ΣΑΙΤΑ - ΚΙΝΟ 6. ΙΣ - ΝΑΔΙΡ 7. 
ΜΤ – ΒΟ - ΝΑΟΙ 8. ΟΑΚΑ - ΣΟ 9. ΜΟΝΙΑ 10. ΓΑΡ 
- ΚΙΑΛΙ

ΚΑΘΕΤΩΣ
1. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2. ΑΛΙΠΑΣΤΑ 3. ΜΑΟΝΙ - ΚΡΑ 4. 

ΠΣ - ΟΤΑΒΑ 5. ΑΜΠΙΑ 6. ΡΑΡΑ - ΣΟΚ 7. ΗΤΑ - ΚΑ-
ΝΟΝΙ 8. ΑΣΠΙΔΑ - ΙΑ 9. ΙΟΝΙΟ - ΑΛ 10. ΟΡΑΤΟΡΙΟ

 

ΚΑΘΕΤΩΣ

1) Αρχαίος βασιλιάς της Περσί-
ας. – Νότα, που διπλή σημαίνει 
«τραγούδι» στη νηπιακή γλώσ-
σα.

2) Αρκετοί στην αρχαιότητα, 
εδώ ένας. – Στο … και μόλις που 
προλαβαίνεις.

3) Άγγλος θεατρικός συγγρα-
φέας (επών. / παλ. γρ.) – Μια 
πρόθεση.

4) Κοινός ο αντικειμενικός σκο-
πός της (ονομαστ.) – Είναι και το 
πόδι μας.

5) Λέγεται κι έτσι ο χάρακας, η 
ρίγα. – Αρχή ιπποδρομίας.

6) Τμήμα οικισμού. – Καβούρια 
σε κονσέρβα.

7) Χρονικός σύνδεσμος της 
απλής γλώσσας. - … Εγκογιάν: 
Καναδοαρμένιος σκηνοθέτης.

8) Ταπί και… άφωνο. – Ένα 
ιταλικό άρθρο. – Αρχαίο χρονικό 
επίρρημα.

9) Το «άριστα» στο δημοτικό 
σχολείο, οπτικά. – Γνωστό, φι-
λικό.

10) Το τελευταίο αστέρι της 
αμερικανικής αστερόεσσας είναι 
αυτή η πολιτεία. – Τίτλος ευγενεί-
ας του αξέχαστου μουσικού μας 
Μπιθικώτση.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ

1) Μορφή πολιτεύματος που πρωτοξεκί-
νησε στην αρχαία Ελλάδα.

2) Είναι και το εσάνς. – Σκεύος της κου-
ζίνας (ξεν.)

3) «Η … πάρθεν»: ποντιακό τραγούδι.
4) Σκιά αποστράτων (αρχκ.) – Γίνεται και 

σε τεστ γευσιγνωσίας, εδώ μισή. – Λατινοα-
μερικανικό άρθρο.

5) Χώρα της Ε.Ε. – Δίπλα-δίπλα στο 
αλφάβητο.

6) Κατηγορία λεωφορείων (ονομαστ.)
7) Ψεύτικα και φανταχτερά στολίδια (ξεν.) 

– Ισπανικό επιφώνημα θριάμβου.
8) Είναι κάθε κομψή γυναίκα (ξεν.) 

– Αστυνομία μιας στρατιωτικής μονάδας 
(αρχκ.) – Αρχή ιστορίας.

9) Ένα Γαλλικό άρθρο. – Ενημερώνει 
τους Κυπρίους (αρχκ.) – Αρμόδια επιτροπή 
για την εκτέλεση των Ολυμπιακών αγώνων 
(αρχκ.)

10) Ένα αξιοθέατο της Αθήνας.

Ο Συνεργάτης
«Λεξίγριφος»

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Sudoku
ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

v
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ – 
ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ:
06:00 - 07:30 - 08:30* - 10:00 - 
11:30 - 13:00* - 14:00 -15:00 - 16:30  
- 18:30 - 20:00*

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ 07:30 - 08:30* - 10:00 
- 11:30 - 13:00* - 14:00 - 15:00 - 
16:30 - 18:30 - 20:00*
ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ 07:30* - 10:00 - 
11:30 -13:00* - 14:00 - 15:00 - 16:30 
- 17:30 - 18:30 - 20:00*

* ΜΕΣΩ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΣΕΩΝ:
ΔΡΑΜΑΣ     : 2521032421
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: 2310595420

ΔΡΑΜΑ-ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 06:00, 07:00 - 08:00 - 
08:30 - 09:00 - 09:30 - 10:00 - 10:30 - 
11:00 - 11:30 - 12:00 - 12:30 - 13:00 - 
13:30 - 14:00 - 14:30 - 15:00 - 16:00 -
17:00 - 18:00 - 19:00 - 20:00 - 21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:00, 08:00 - 09:00 - 10:
00 - 11:00 - 12:00 - 13:00 - 14:00 - 
15:00 - 16:00 - 17:00 - 18:00 - 19:00 
- 20:00 - 21:00
ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΑΡΓΙΕΣ: 08:00, 09:00 
- 10:00 - 11:00 - 12:00 - 13:00 - 14:00 
- 15:00 - 16:00 - 17:00 - 18:00 - 19:00 
- 20:00 - 21:00
ΚΑΒΑΛΑ-ΔΡΑΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 06:00, 07:00 - 08:00 - 
08:30 - 09:00 - 09:30 - 10:00 - 10:30 - 
11:00 - 11:30 - 12:00 - 12:30 - 13:00 - 
13:30 - 14:00 - 14:30 - 15:00 - 15:30 - 
16:00 - 17:00 - 18:00 - 19:00 - 20:
00 - 21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:00, 08:00 - 09:00 - 10:
00 - 11:00 - 12:00 - 13:00 - 14:00 - 
15:00 - 16:00 - 17:00 - 18:00 - 19:00 
- 19:30 - 20:00 - 21:00
ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΑΡΓΙΕΣ: 08:00 - 09:00 
- 10:00 - 11:00 - 12:00 - 13:00 - 14:00 
- 15:00 - 16:00 - 17:00 - 18:00 - 19:00 
- 20:00 - 21:00

ΔΡΑΜΑ-ΞΑΝΘΗ
08:10 - 15:40
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:10 
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ: - 
ΞΑΝΘΗ-ΔΡΑΜΑ
08:10 - 15:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:10 
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ: - 

ΔΡΑΜΑ-ΣΕΡΡΕΣ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 07:
15 - 09:00 - 13:15 - 15:00 - 19:00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:00 - 11:00 - 15:00 
-  19:00
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:00, 15:00, 19:00
ΑΠΟ ΣΕΡΡΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 06:
35 - 11:00 - 12:50 - 17:00 - 19:00.
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ: 09:00 - 13:00 
- 17:00 - 19:00

Πληροφορίες: 25210 32734

tΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΡΕΝΩΝ ΟΣΕ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ ΠΡΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ
ΙΝTERCITY, ΩΡΑ: 10:10, 
αρ. αμ/χίας 91, 
Προορισμός Θεσσαλονίκη.
ΤΑΧΕΙΑ, ΩΡΑ: 19:13, 
αρ. αμ/χίας: 601, 
Προορισμός Αθήνα.
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ ΠΡΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ, 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΤΑΧΕΙΑ, ΩΡΑ: 10:11, 
αρ. αμ/χίας: 600,
Προορισμός Ορεστιάδα
INTERCITY, ΩΡΑ: 19:12 Αρ. 
Αμ/χίας: 90, Προορισμός Αλεξαν-
δρούπολη
Πληροφ. για Δρομολόγια & Εισιτήρια: 
25210 32404 όλο το 24ωρο
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΟΣΕ ΣΤΟ ΤΗΛ.: 14511

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝj 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ OLYMPIC AIR
ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 20:
05 - 21:35
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:05
ΚΥΡΙΑΚΗ:  20:05
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 
                   09:50, 18:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 05:35
ΚΥΡΙΑΚΗ:  18:40
Τηλ. Επικοιν.: 25910-53273, 53279

ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 
ΠΡΙΝΟΥ - ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 05:30, 06:15, 06:
45, 07:15, 07:45, 08:30, 09:15, 09:
45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:
30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:
15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:
00, 21:30

ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ: 05:00, 05:45, 06:
30, 07:15,  08:00, 08:30, 09:00, 09:
30, 10:00, 10:30, 11:15, 12:00, 12:
45,  13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:
30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:
15, 21:00

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ: 
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07:15, 09:30, 12:00,  
13:30, 16:00, 17:15 

ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09:15, 11:30 ,14:00, 
15:30, 17:45, 19:00 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΟΙΩΝT 
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ΔΕΔΔΗΕ....................................25210-50100
Αρχαιολογική Υπηρεσία.........25210-31365
Αστικό ΚΤΕΛ Δράμας ...............25210-32731
Αστυνομία .................................25210-33333
Τροχαία ....................................25210-23333
Πρωτοδικείο.............................25210-22480
Ειρηνοδικείο ..............................25210-23587
Πταισματοδικείο........................25210-25021
Δικ. Ανηλίκων...........................25210-21309
Δημαρχείο .................................25213-50600
ΔΕΗ..........................................................1050

ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ ...............................25210 50158
ΟΤΕ..............................................25210-56160
ΔΕΥΑΔ........................................25210-38898
ΔΕΥΑΔ ΒΛΑΒΕΣ ..............25210 22380, 22625
ΕΛΤΑ ...........................................25210-48320
Επιμελητήριο..............................25210-22750
Επόπτης Εργασίας ...................25210-55948
Εργατικό Κέντρο .......................25210-34529
ΙΚΑ ..............................................25210-20979
ΚΤΕΛ............................................25210-32421
ΚΤΕΟ ...........................................25210-55577

Μητρόπολη ...............................25210-32362
Νομαρχία...................................25210-32443
Νομίατρος .................................25210-32222
Νοσοκομείο...............................25210-23351
ΟΑΕΔ........................................25210-30331
Ολυμπιακή ................................25910-53273
ΟΣΕ .............................................25210-32444
Πυροσβεστική...........................25210-33199
Τελωνείο ...................................25210-81441
Δημοτική Αστυνομία ..............25210-46747

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Ιδιωτικό Κέντρο 
Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων 

7ο χλµ ∆ράµας - Σερρών  

( 25210 74500

ΚΤΕΟ  
ΣΠΥΡΙ∆ΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΟΕ

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΙ
2ο χλµ ∆ράµας-Μικροχωρίου 

Τηλ & fax: 25210 58217
e-mail: repairautopro@gmail.com

ΤΗΛ: 25210 98396
ΚΙΝ.: 6979668616

Καλλίφυτος Δράμας

ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

PΡέλι
PΚρόσι
PΦύλαξη

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
COURIER

ΦΙΛΙΠΠΟΥ 47  
ΤΗΛ: 25210 48550  
FAX: 2521048554

«Όπως περιμέναμε, η αγορά 
αρχίζει και προσαρμόζει 

τις τιμές στα καύσιμα. Έχουμε 
ήδη σε πρατήρια της Αττικής τιμές 
κάτω από το 1,4 ευρώ το λίτρο, 
αγγίζοντας τον μέσο όρο πώλη-
σης του Μαρτίου του 2016». Αυτό 
σημείωσε ο γγ Εμπορίου και Προ-
στασίας Καταναλωτή, Παναγιώτης 
Σταμπουλίδης, με ανάρτησή του 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
και συμπλήρωσε: «Είναι σημαντικό 
να κατακτήσουμε την εμπιστοσύνη 
μεταξύ του Κράτους-Επαγγελματι-
ών- Καταναλωτών».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο 

υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, σε 
πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή είχε 
δηλώσει σχετικά με το θέμα: «Η μεί-
ωση των τιμών του πετρελαίου πρέ-
πει να περάσει στον καταναλωτή. 
Υπάρχει ήδη μία μείωση περίπου 
5% στη βενζίνη, 7% στο diesel και 
10% στο πετρέλαιο θέρμανσης. 
Δεν είναι η μείωση που βλέπουμε 
στις διεθνείς αγορές. Θέλει κάποιες 
μέρες για να περάσει αυτή η μείωση 
και στους Έλληνες καταναλωτές. 
Θα περάσει γιατί αν δεν περάσει θα 
βάλουμε αυστηρά πρόστιμα».

Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης, σε 

ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης αναφέρει: «Οι τιμές των 
καυσίμων αρχίζουν και πέφτουν 
ραγδαία. Ήδη έχουμε πρατήρια με 

1,379, 1,382 και 1,389! Οι έλεγχοι 
συνεχίζονται. Οι μειώσεις των Δι-
εθνών Τιμών θα περάσουν στον 
καταναλωτή». 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

O γ.γ Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή 
για τις τιμές των καυσίμων



24  / ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΧΡΟΝΙΚΑ

4ο χλμ ∆ράμας-Νευροκοπίου   l  Τηλ.: 25210 81083,   Fax: 25210 81078,   e-mail: chili1@otenet.gr

ΧΙΛΙΩΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

u
εργαλειοθείτε! Λύση για

κάθε σας ανάγκη
4ο χλμ ∆ράμας-Νευροκοπίου   l  Τηλ.: 25210 81083,   Fax: 25210 81078,   e-mail: chili1@otenet.gr

“ΘΑ πρέπει να εξετασθεί 
σοβαρά το κομμάτι της ετοι-
μότητας των τεχνικών υπη-
ρεσιών όχι μόνο για τους μι-
κρούς δήμους που γνωρίζου-
με ότι στερούνται τεχνικών 
υπηρεσιών αλλά και για τον 
Δήμο της Δράμας που έχει 
βασικές ελλείψεις σε στε-
λεχιακό δυναμικό με απο-
τέλεσμα να μην μπορεί να 
εκτελέσει βασικά πράγματα 
σε επίπεδο έργων. Δίνονται 
πλέον πολλές δυνατότητες 
στους δήμους να καλύψουν 
τις ελλείψεις σε στελεχιακό 
δυναμικό για να μπορέσουν 
να προχωρήσουν τα έργα” 
σημείωσε ανάμεσα σε άλλα 
στο τελευταίο Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Δρά-
μας ο επικεφαλής της παρά-
ταξης Project Δράμα 2020 
Αλέξανδρος Τσιαμπούσης 
αναφερόμενος στις ελλεί-
ψεις που παρουσιάζονται 
σε επίπεδο στελεχιακού δυ-
ναμικού.

ΤΗΝ πρόταση που έγινε 
από πλευράς ΠΑΜΘ από 
τον περασμένο Οκτώβριο, 
για την χρηματοδότηση 
κυκλικού κόμβου στην περι-
οχή του πρώην εργοστασίου 
της SOFTEX προκειμένου 
να εξαλειφθούν τα φανά-
ρια και να ομαλοποιηθεί η 
κυκλοφορία ανακοίνωσε 

την Δευτέρα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Δράμας Γιώργος 
Παπαδόπουλος. Όπως είπε 
ο προϋπολογισμός του συ-
γκεκριμένου έργου είναι 
700.000 ευρώ. Δήλωσε πε-
πεισμένος ότι τα χρήματα 
αυτά θα αντληθούν από το 
πρόγραμμα “Οδική Ασφά-
λεια”.

“ΕΙΝΑΙ αδιαμφισβήτη-
τη αλήθεια ότι διανύσαμε 
δύσκολο και μακρύ δρόμο, 
για να κατακτήσουμε τα αυ-
τονόητα. Και έχουμε ακόμη 
πολύ δρόμο. Έχουμε όμως 
τόσες κρυμμένες δυνάμεις 
και είμαστε τόσο προικισμέ-
νες από τη φύση μας που ναι 
μπορούμε να ξεπεράσουμε 
τα εμπόδια που καθημερινά 
συναντάμε μπροστά μας. Η 
πορεία του «κοινωνικού μας 
γίγνεσθαι» το αποδεικνύει 
περίτρανα με γυναίκες που 
έγραψαν ξεχωριστά και σε 
όλους τους τομείς η καθε-
μία τη δική της ιστορία και 
πρέπει να αποτελούν για 
μας πρότυπα αναφοράς και 
πυξίδα για νέους δρόμους “ 
τόνισε μεταξύ άλλων η Αντι-
δήμαρχος Αθλητισμού κ. 
Αναστασία Τόλιου Δάντζερα 
μιλώντας στο φιλανθρωπικό 
γκαλά που έγινε την Κυρια-
κή 8 Μαρτίου στο κέντρο 

“Λούκουλος” με διοργανω-
τές τον Φαρμακευτικό, τον 
Ιατρικό, τον Οδοντιατρικό 
και τον Δικηγορικό Σύλλογο 
της Δράμας στο πλαίσιο της 
Γιορτής της Γυναίκας... “Σας 
παροτρύνω ανεπιφύλακτα 
να ασχοληθείτε με την πολι-
τική, έχουμε δικαίωμα, αλλά 
και υποχρέωση να συμμε-
τέχουμε στην πολιτική, να 
εντοπίζουμε τις αδυναμίες 
και να προτείνουμε λύσεις” 
είπε η Αντιδήμαρχος αναφε-
ρόμενη στο γνωστό πρόβλη-
μα της μικρής συμμετοχής 
γυναικών στα κοινά και την 
πολιτική.

“ΕΙΝΑΙ πολύ σημαντι-
κό που η ΠΕ Δράμας θα 
προχωρήσει στην αντικα-
τάσταση της στέγης του 
Καπνολογικού Ινστιτούτου 
ώστε να μην υπάρχουν θέ-
ματα στατικότητας και να 
κινδυνεύει το ίδιο το κτίριο. 
Θα πρέπει όμως τόσο η ΠΕ 
Δράμας όσο και ο Δήμος 
Δράμας να μπούνε στην 
λογική της επανάχρησης του 
κτιρίου. Να σκεφτούμε κάτι 
ώστε να ξαναλειτουργήσει 
και να ξαναζωντανέψει το 
κτίριο. Θα μπορούσε να γί-
νει ένας χώρος πολιτισμού, 
ένας χώρος εκθέσεων κλπ” 
επεσήμανε ο δημοτικός σύμ-
βουλος της παράταξης Πόλη 

+Ζωή κ. Κωνσταντίνος Κα-
λαιτζίδης στο πλαίσιο της 
συζήτησης που έγινε στον 
Δήμο για της παρεμβάσεις 
της ΠΕ Δράμας στην οροφή 
του κτιρίου.

ΟΠΩΣ έκανε γνωστό 
ο Κυνηγετικός Σύλλογος 
Δράμας τις προηγούμενες 
ημέρες, εγκρίθηκε η αίτηση 
στήριξης που υποβλήθηκε 
από την πλευρά του στο 
πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την υποβολή προτάσε-
ων δημοσίου χαρακτήρα 
του τοπικού προγράμματος 
CLLD LEADER Νομού Δρά-
μας. Ο βασικός σκοπός της 
προτεινόμενης πράξης με 
τίτλο «Δράσεις ευαισθητο-
ποίησης για την προστασία 
της βιοποικιλότητας στην 
ευρύτερη περιοχή του Δή-
μου Παρανεστίου και της 
Τοπικής Κοινότητας Σιδη-
ρονέρου», συνολικού ύψους 
15.312 ευρώ. όπως  και  η 
διατήρηση της βιοποικιλό-
τητας στον ορεινό όγκο του 
Δήμου Παρανεστίου δια της 
ευαισθητοποίησης του κοι-
νού σε ότι αφορά την προ-
στασία της βιοποικιλότητας 
και ταυτόχρονα η μείωση 
της λαθροθηρίας.

[ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ]

...γράφει ο Βαγγέλης Ψωμάς


