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- Μετεκπαιδευθείς στη Μεγάλη Βρετανία
- Επιστημονικός Συνεργάτης
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DR. AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.

τ. ιατρός ΚΑΤ Αθηνών
Σπουδές Μετεκπαίδευση στη Γερμανία

Πανεπιστήμιο Münster-Mainz

Δέχεται με ραντεβού
Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 26 - 66100 ΔΡΑΜΑ 
Τηλ.: 2521 306858, κιν. 6946376111

e-mail:dr.theofapo@gmail.com

Δόξα 2016: 
Μέλος της εθνικής 
κορασίδων και η 
Ασημίνα Χατζηιωάννου

Τη Δράμα επισκέφθηκε 
η αναπληρώτρια 
Τομεάρχης Υγείας 
του ΣΥΡΙΖΑ κα Αυγέρη

Ξεκινά σε λίγες ημέρες 
το πρόγραμμα 
κινηματογραφικών 
σπουδών στη Δράμα

Στον απολογισμό πεπραγμένων  
προχώρησε ο Αντιπεριφερειάρχης 
Δράμας κ. Γρ. Παπαεμμανουήλ

Πλήθος έργων 
και δράσεων το 2022

Τώρα φαίνεται πως 
αρχίζουν τα δύσκολα, 

στην εξέλιξη των έργων τού 
φυσικού αερίου τής οδού 
Βενιζέλου που σταμάτησαν 
λίγο πριν από τον Ναό των 
Ταξιαρχών για να συνεχίσουν 
τις επόμενες ημέρες προς την 
πλατεία Ελευθερίας. Στην 
περιοχή της οδού Βενιζέλου 
υπάρχει όλη η ιστορία της 
πόλης. Αυτό φάνηκε και από 
τα ιστορικά ευρήματα που 
εντοπίστηκαν τις προηγούμε-
νες ημέρες κατά την διάρκεια 

των έργων σε δυο διαφορετι-
κά σημεία της οδού. Το πρώτο 
στο ύψος του σούπερ μάρκετ 
Γουντζίδη, όπου εντοπίστη-
καν σχεδόν κατεστραμμένα 

ίχνη της συνέχειας του Βυζα-
ντινού τοίχους της πόλης και 
το δεύτερο σημείο, στο ύψος 
περίπου του παλιού Μητρο-
πολιτικού Ναού. 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

σελ.: 3

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης 
κηδεύτηκε ο Στάθης Τσιτλακίδης

Κατεβάστε την εφαρμογή 
Taxaki ΔΩΡΕΑΝ

Καλέστε με αστική χρέωση 
στο 2521 200 200 

η νέα εμπειρία στην μετακίνηση

Τσιομήτα Ευρυδίκη
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Ειδικευθείσα στην Ορθοπαιδική Κλινική
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Χειρουργική Άκρας Χειρός
Μέθοδος PRP - Ενδαρθρικές Εγχύσεις
Ορθοπαιδική Παίδων
Αντιμετώπιση Οστεοπόρωσης

Κων. Παλαιολόγου 16, Δράμα 3ος Όροφος
25210 26744 697 661 0738 etsiomita@yahoo.com

Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα 
με τα έργα σ τη Βενιζέλου

tαxαki

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

σελ.: 6-7

σελ.: 15

σελ.: 12-13

σελ.: 10-11

Σύμβαση Δωρεάς 
του Πάρκου Ναυτικής 
Παραδόσεως από την 
ΚΥΚΛΩΨ της Δράμας 
στο Ελληνικό Δημόσιο

σελ.: 4

σελ.: 8-9

Μεταβίβαση στην Εθνική 
Τράπεζα του συνόλου 
των καταθέσεων 
της Olympus Bank 
(Συνετ. Τράπεζα Δράμας)

σελ.: 13
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Η μνήμη γαρ ωσπερεί της παιδείας εστί ταμείον
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

ΚΑΘ’ ΕΚάΣΤΗΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
του ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Μέλος του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ)
Κωδικός: 1406 
ISSN: 2653-990X
Έδρα: Δράμα
Διεύθυνση: Γ. Ζερβού 25, 2ος όροφος, 661 00 Δράμα

ΧΡΟΝΙΚΑ
ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Τηλ.: 25210/20009, 26920, fax: 24751
e-mail: xronikad@otenet.gr
www.xronikadramas.gr

ΙΔΡΥΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΛΤ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ  
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ν. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μιλτιάδης Ν. Σιμόπουλος 
ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: Βαγγέλης Ψωμάς, 
Φωτεινή Παπαδοπούλου 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Νόρα Κωνσταντινίδου, 
Μιχάλης Κομνηνόπουλος

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ: 
               Ετήσια 144 € + 6,0% Φ.Π.Α.
              Μηνιαία 12 € + 6,0% Φ.Π.Α.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, 
Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ,  
ΠΟΛΙΤΕΥΤΕΣ      500 € + 6,0% Φ.Π.Α.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ,
ΣΥΝ/ΣΜΟΙ, Α.Ε  300 € + 6,0% Φ.Π.Α

Ωράριο φαρμακείων
• ΔΕΥΤΕΡΑ  8:00-14:30
• ΤΡΙΤΗ        8:00-14:00  
               & 17:00-20:00
• ΤΕΤΑΡΤΗ  8:00-14:30
• ΠΕΜΠΤΗ   8:00-14:00  
               & 17:00-20:00
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00-14:00  
               & 17:00-20:00

ΔΙΗΜΕΡΕΥΕΙ (08:00-21:00)
ΤΣΑΤΣΑΛΙΔΟΥ Χ., 
Βαρδουσίων 16, 
Τηλ: 2521031514
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ:
ΠΑΠΑΔΗΜΑ, 
Φιλίππου 14, 
Τηλ: 2521031122

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

1788: Η Μασαχουσέτη γίνεται η έκτη πολιτεία που 
επικυρώνει το σύνταγμα των ΗΠΑ.

1819: Ο σερ Τόμας Στάμφορντ Ραφλς ιδρύει την 
Σιγκαπούρη

1833: Ο Όθωνας γίνεται ο πρώτος βασιλιάς του νέου 
ελληνικού κράτους.

1913: Οι γυναίκες άνω των 30 αποκτούν δικαίωμα 
ψήφου στην Αγγλία.

1958: 8 ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
και 15 ακόμη επιβάτες σκοτώνονται σε αεροπορικό 
δυστύχημα.

1959: Η πρώτη επιτυχημένη δοκιμή υπερατλαντικού 
πυραύλου πραγματοποιείται στο ακρωτήριο Κανά-
βεραλ της Φλόριντας.

1987: Η πρώτη γυναίκα δικαστής διορίζεται στο Ανώ-
τατο Δικαστήριο της Αυστραλίας

1989: Αρχίζουν οι συνομιλίες της «Στρογγυλής Τρα-
πέζης» στην Πολωνία μεταξύ του καθεστώτος και 
του συνδικάτου «Αλληλεγγύη» σηματοδοτώντας 
την έναρξη των γεγονότων που οδήγησαν στην 
κατάρρευση του κομμουνισμού στην Ανατολική 
Ευρώπη.

1996: 189 επιβάτες σκοτώνονται σε αεροπορικό δυ-
στύχημα στη Δομινικανή Δημοκρατία.

2016: Σεισμός 6,4 Ρίχτερ πλήττει την νότια Ταϊβάν, 
με αποτέλεσμα τουλάχιστον 14 νεκρούς και 484 

τραυματίες. Ο σεισμός αναποδογύρισε δύο πολύ 
ψηλά κτήρια στην πόλη Ταϊνάν, με τουλάχιστον 160 
άτομα να διασώζονται και πολλά περισσότερα να 
παγιδεύονται στο εσωτερικό τους.

2019: Στη Βόρεια Μακεδονία υπογράφεται το πρωτό-
κολλο εισδοχής της χώρας στο ΝΑΤΟ.

1932: Καμίλο Σιενφουέγκος, Κουβανός επαναστάτης
1945: Μπομπ Μάρλεϊ, Τζαμαϊκανός μουσικός
1950: Νάταλι Κόουλ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και 

κόρη του Νατ Κινγκ Κόουλ
1962: Άξελ Ρόουζ, τραγουδιστής των Guns ‘n Roses
1966: Ρικ Άστλεϊ, Βρετανός τραγουδιστής

1793: Κάρλο Γκολντόνι, Ιταλός θεατρικός συγγραφέας
1918: Γκουστάβ Κλιμτ, Αυστριακός ζωγράφος
1931: Μοτιλάλ Νεχρού, Ινδός πολιτικός
1952: Γεώργιος ΣΤ’, βασιλιάς της Αγγλίας
1998: Φάλκο, Αυστριακός μουσικός
1998: Καρλ Γουίλσον, μέλος των Beach Boys
2011: Γκάρι Μουρ, Ιρλανδός μουσικός.

Μ Ι Α Σ
Σ Τ Ι Γ Μ Η Σ
. . . Σ Ο Φ Ι Α

Ποτέ δεν με ανησυχεί 
η δράση, με ανησυχεί μόνο 
η αδράνεια.

Ουίνστον Τσώρτσιλ

ΠΗΓΗ: athensvoice.gr

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ

 Τηλέφωνα: 2521 037237  6998337232

Κινηματογράφος
ΟΛΥΜΠΙΑ

 ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 5 ευρώ

ΑΓΑΠΗ

Κι ήµουν στο σκοτάδι. Κι ήµουν το σκοτάδι.
Και µε είδε µια αχτίδα.

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.

Μόνο γιατί µ’ αγάπησες γεννήθηκα,
γι’ αυτό η ζωή µου εδόθη

Από την Πέμπτη 02/02 
μέχρι και την Τετάρτη 08/02
ΑΣΤΕΡΙΞ ΚΑΙ ΟΒΕΛΙΞ: 

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΑ 
Δευτέρα 06/02 17:15 στα Ελληνικά

Μαθητικό εισιτήριο 5 €

Από την Πέμπτη 02/02
 μέχρι και την Τετάρτη 08/02

ΧΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΒΑ
Καθημερινά στις 21:30 

Κάθε Πέμπτη και Δευτέρα γενική είσοδος 5 €

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

ΘΑΝΑΤΟΙ
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Τώρα φαίνεται 
πως αρχίζουν 

τα δύσκολα, στην 
εξέλιξη των έργων 
του φυσικού αερίου 
της οδού Βενιζέλου 
που σταμάτησαν 
λίγο πριν από τον 
Ναό των Ταξιαρχών 
για να συνεχίσουν 
τις επόμενες ημέρες 
προς την πλατεία 
Ελευθερίας. Στην 
περιοχή της οδού 
Βενιζέλου υπάρχει 
όλη η ιστορία 
της πόλης. 

Αυτό φάνηκε και από τα 
ιστορικά ευρήματα που 
εντοπίστηκαν τις προη-
γούμενες ημέρες κατά την 
διάρκεια των έργων σε δυο 
διαφορετικά σημεία της 
οδού. Το πρώτο στο ύψος 
του σούπερ μάρκετ Γουντζί-
δη, όπου εντοπίστηκαν σχε-
δόν κατεστραμμένα ίχνη της 
συνέχειας του Βυζαντινού 
τοίχους της πόλης και το 
δεύτερο σημείο, στο ύψος 
περίπου του παλιού Μητρο-
πολιτικού Ναού. Στο σημείο 
μεταξύ των ευρημάτων ήταν 
ένα τοιχίο, ένα λιθόστρωτο, 
ένα κιονόκρανο, αγγεία και 
άλλα αντικείμενα. Τα κινητά 
ευρήματα μεταφέρθηκαν 
είδη στο Αρχαιολογικό Μου-
σείο της Δράμας, ενώ τα 
υπόλοιπα θα συντηρηθούν 
με την μέθοδο της επίχω-
σης, σύμφωνα με όσα είπε 
μιλώντας στα “ΧΡΟΝΙΚΑ 
της Δράμας” το Σάββατο η 
προϊσταμένη της Εφορείας 
Αρχιαοτήτων Δράμας κα 
Βασιλική Πουλιούδη. Για 
τα ευρήματα αυτά γίνεται 
τεχνική έκθεση και τοπογρα-

φική αποτύπωση και θα τα 
σκεπάσουμε. Θα μπει από 
επάνω ένα λεπτό ύφασμα 
που προστατεύει τα αρχαία 
αλλά θα βοηθήσει και να 
τα ξεσκεπάσουμε όπως τα 
αφήνουμε. Τα φορητά ευρή-
ματα, το κυονόκρανο, τα μι-
κροαντικείμενα, τα τμήματα 
αγγείων και νομίσματα που 
βρέθηκαν έχουν μεταφερθεί 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο.

Πάντως είναι ασαφές τι θα 
προκύψει στη συνέχεια των 
εκσκαφικών εργασιών επί 
της οδού Βενιζέλου, όσο τα 
έργα προχωρούν προς την 
πλατεία. Η κα Πουλιούδη 
ανέφερε χαρακτηριστικά για 
το σημείο όπου βρίσκονται 
σήμερα οι εκσκαφές ότι: 
«Δεν ξέρουμε τι θα βρούμε 

πιο πέρα. Στο σημείο εκείνο 
βρίσκεται και ο υστερορω-
μαϊκός τάφος κάτω από το 
σημερινό «Χάνι». Σε αυτό 
το κομμάτι σίγουρα θα 
συναντήσουμε πρόβλημα. 
Είναι το σημείο που βρί-
σκεται εκτός των τειχών. 
Πιθανότατα να υπάρχουν 
ταφικά μνημεία. Να μην ξε-
χνάμε ότι η Βενιζέλου είναι η 
ιστορία της πόλης, πάντοτε 
εκεί υπήρχαν ιστορικά αντι-
κείμενα, όπως αναφέρουν 
ακόμη και παλιοί κάτοικοι 
της περιοχής». 

Από την άλλη πλευρά τα 
έργα του φυσικού αερίου στη 
Βενιζέλου είναι γνωστό ότι 
δημιουργούν ζητήματα και 
στην ομαλή πρόσβαση των 
επιχειρήσεων που βρίσκο-

νται στην περιοχή. Τα έργα 
θα πρέπει να έχουν τελειώ-
σει μέχρι τις 28 Φεβρουαρί-
ου. Αυτό τουλάχιστον είναι 

το χρονοδιάγραμμα αλλά 
προφανώς αυτό εξαρτάται 
και από τα ευρήματα που 
θα έρθουν στην επιφάνεια 
με τις εκσκαφές. Αλλά  και 
από τις αποκαταστάσεις 
που θα πρέπει να γίνουν 
μετά, γιατί ο δρόμος έχει 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.  
Υπάρχει περίπτωση να γίνει 
τροποποίηση της μελέτης 
του δικτύου, εάν βρεθούν 
αρχαιολογικά ευρήματα και 
απαγορεύουν την διέλευση. 
Όλα αυτά μπορεί να κα-
θυστερήσουν την ολοκλή-
ρωση των έργων και είναι 
θέματα που θα προκύψουν 
περισσότερο τις προσεχείς 
ημέρες όταν οι εκσκαφές 
φθάσουν μπροστά από 
το παλιό ναό των Ταξιαρ-
χών. Βέβαια ακόμη και οι 
αλλαγές όδευσης του νέου 
δικτύου φυσικού αερίου 
που πιθανόν θα χρειαστούν, 
θα αντιμετωπίσουν εγγενή 
προβλήματα καθώς στο 
υπέδαφος της Βενιζέλου 
υπάρχουν πέραν των άλλων 
και παλιοί αγωγοί ύδρευσης 
και αγωγοί τάσης της ΔΕΗ, 
που περιορίζουν το χώρο 
των εργασιών.

� «∆εν ξέρουµε τι θα βρούµε πιο πέρα. Στο σηµείο εκείνο βρίσκεται 
    και ο υστερορωµαϊκός τάφος» δηλώνει στα «Χ» 
    η πρ. της Εφορείας Αρχαιοτήτων ∆ράµας
� Στο σηµείο πριν το ναό των Ταξιαρχών έχουν φθάσει οι εργασίες του αερίου

Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα 
με τα έργα στη Βενιζέλου

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Βαγγέλης Ψωµάς

A.E.

Κεντ. 11ο χλμ. ∆ράμας - Καβάλας, τηλ: 25210 68525, fax. 25210 66983
Υποκ/μα: 1ης Ιουλίου 5, ∆ράμα, τηλ. & fax: 25210 21036

Υποκ/μα: Ερυθρού Σταυρού 60, Καβάλα, τηλ 2510 835048
email: atvidakis@gmail.com, website: www.xrwmata-kavala.gr

χρώματα αυτοκινήτων - οικοδομών
διακοσμητικά - μηχανήματα βαψής
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Αλέξανδρος πιστοποιημένος κλειδαράς

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

l ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MASTER

Τα πάντα,  παντού
Ιωάννης Παλιόγλου

Υπεύθυνος Καταστήματος Δράμας

ΚΕΝΤΡΙΚΟ κατάστημα 1ης Ιουλίου 1
ΝΕΟ Point κατάστημα Λ.  Λαμπριανίδου 48-50

Τηλ::25210 22287 - 25210 22267
25210 57228 - fax: 25210 57227

smg-drm@acscourier. gr www. acscourier. gr

ΧΡΟΝΟ ΚΛΙΚ

Σύμβαση Δωρεάς του Πάρκου Ναυτικής 
Παραδόσεως από την ΚΥΚΛΩΨ της Δράμας 
στο Ελληνικό Δημόσιο

ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ kathimerini. gr

Ο Υπουργός Εθνικής 
Άμυνας κ. Νικόλαος 

Παναγιωτόπουλος εξ 
ονόματος του Ελληνικού 
Δημοσίου και ο Πρόεδρος 
της Αστικής Μη Κερδοσκο-
πικής Εταιρείας Δράμας 
«ΚΥΚΛΩΨ» κ. Αναστάσιος 
- Άρης Θεοδωρίδης προέ-
βησαν στην υπογραφή 
Συμβάσεως Δωρεάς του 
Πάρκου Ναυτικής Παρα-
δόσεως με την επωνυμία 
«Οδυσσέας – Οι Έλληνες 
και η θάλασσα». 
Με τη Σύμβαση αυτή η 
ΑΜΚΕ Δράμας «Κύκλωψ» 
αναλαμβάνει το κόστος 
υλοποιήσεως του έργου 
και μετά την ολοκλήρωσή 
του θα προβεί σε δωρεά 
του Πάρκου Ναυτικής 
Παραδόσεως «Οδυσσέας 
– Οι Έλληνες και η θάλασ-
σα» στο Ελλήνικό Δημόσιο 
προς χρήση και όφελος 
όλων των Ελλήνων. 
Το έργο αναμένεται να 
αποτελέσει το κομβικό 

σημείο προβολής της 
διαχρονικής σχέσεως 
των Ελλήνων με τη θά-
λασσα στην περιοχή του 
Φλοίσβου, στο Παλαιό 
Φάληρο. Στις κτηριακές 

υποδομές που θα κατα-
σκευαστούν, θα εκτεθούν 
ιστορικά αντικείμενα, ντο-
κουμέντα, σπάνιο έντυπο 
υλικό, καθώς και ψηφιακό 
περιεχόμενο, μέσα από 

το οποίο θα σκιαγραφείται 
αναλυτικά και τεκμηριωμέ-
να η πορεία των Ελλήνων 
στη θάλασσα κατά τον 
ρουν της Ιστορίας. 
Τα έργα κατασκευής του 

Πάρκου Ναυτικής Παρα-
δόσεως με την επωνυμία 
«Οδυσσέας – Οι Έλληνες 
και η θάλασσα» αναμένε-
ται να ολοκληρωθούν το 
2025, εκτελούνται σε έκτα-
ση είκοσι δύο στρεμμάτων 
στον Φλοίσβο, στην πε-
ριοχή όπου βρίσκονται 
σήμερα ιστορικά πλοία 
του Πολεμικού Ναυτικού, 
όπως το Θωρηκτό «Γε-
ώργιος Αβέρωφ» και η 
αρχαία τριήρης. 
Παρόντες στην υπογραφή, 
η οποία πραγματοποιήθη-
κε στο γραφείο του Υπουρ-
γού Εθνικής Αμύνης, ήταν 
επίσης ο Υφυπουργός 
Εθνικής Αμύνης κ. Νικό-
λαος Χαρδαλιάς, ο Αρ-
χηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός 
Κωνσταντίνος Φλώρος, ο 
Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρ-
χος Ιωάννης Δρυμούσης 
ΠΝ, καθώς και οι αρμόδιοι 
υπηρεσιακοί παράγοντες. 
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ΈΚΡΥΒΕ ΤΗ ΝΕΚΡΗ ΜΗΤΕΡΑ 
ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ 
ΓΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ

69ΧΡΟΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΚΡΥΒΕ ΤΗΝ 96ΧΡΟΝΗ ΝΕΚΡΗ 
ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΤΑ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Η ΕΥΑ ΜΠΡΑ-
ΤΣΕΡ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΝ 
ΠΕΜΠΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΤΟΥ ΘΑ-
ΝΑΤΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΨΕΥ-
ΔΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ 
ΣΟΚ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Η 
ΜΠΡΑΤΣΕΡ ΚΡΑΤΟΥΣΕ ΤΟ ΑΨΥΧΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 
ΤΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕ ΓΚΑ-
ΡΑΖ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, ΟΠΟΥ 
ΔΙΕΜΕΝΑΝ ΟΙ ΔΥΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ. Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΝΤΕΙΒΙΝΤ 
ΚΕΛΙ, ΠΟΥ ΟΡΙΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΨΟΥΣ 20.000 ΔΟΛΑ-
ΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΡΑΤΣΕΡ, ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ 
ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΗΣ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΕΚΤΟΣ ΦΥΛΑΚΗΣ, ΑΦΟΥ 
ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΣΙΚΑΓΟ ΓΙΑ 
ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ.

Viral...
... περίεργα

ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ...

...ΠΡΙΝ AΠΟ 10 ΧΡΟΝΙΑ

ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Ή ταν πέρσι στις 15 
Φεβρουαρίου, όταν 

για πρώτη φορά στον 

πρώτο όροφο του Εργα-

τικού Κέντρου Δράμας, 

λειτούργησε η γραμματεία 

του Κοινωνικού Ιατρείου 

Φαρμακείου Αλληλεγγύ-

ης Δράμας. Την επομένη 

ξεκίνησε και η λειτουργία 

των ιατρείων και του φαρ-

μακείου, τα οποία από τότε 

μέχρι και σήμερα λειτουρ-

γούν αδιαλείπτως, προ-

σφέροντας πρωτοβάθμια 

φροντίδα υγείας, σε ανα-

σφάλιστους συμπολίτες 

μας, ανεξαρτήτως ηλικίας, 

χρώματος ή καταγωγής.

Το Κ.Ι.Φ.Α. Δράμας, 

είναι ουσιαστικά το απο-

τέλεσμα της συνεργασίας 

δεκάδων εθελοντών από 

το χώρο της υγείας, αλ-

λά και των κινημάτων, η 

οποία έχει καθιερωθεί στη 

συνείδηση των πολιτών ως 

ένα στήριγμα για όλη την 

κοινωνία και ειδικά για τα 

πιο ευάλωτα τμήματα του 

πληθυσμού της.Με αφορμή τη συμπλή-

ρωση ενός χρόνου λειτουρ-

γίας του Κ.Ι.Φ.Α. Δράμας, 

οι εθελοντές του διοργα-

νώνουν δύο εκδηλώσεις. Η 

πρώτη είναι η εκδήλωση – 

συζήτηση που θα γίνει την 

ερχόμενη Δευτέρα 11 Φε-

βρουαρίου στις 7 μ.μ., στην 

αίθουσα του Εμπορικού 

Επιμελητηρίου Δράμας, 

με ομιλητή τον καθηγητή 

Ιατρικής του ΑΠΘ, Αλέξη 

Μπένο με θέμα: “Κρίση και 

Υγεία”.

Ντεμπούτο Νέναντ 
Μάρκοβιτς στον πάγκο 

της ομάδας

ΠΑΟΚ-ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ 

ΣΤΙΣ 19:00 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤ3

Επιστρέφει ο Ταραλίδης, 

τιμωρημένος ο Κοντεών

ΤETΑΡΤΗ6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013
Αρ. Φύλλου 4228Τιμή φύλλου 0.60 €

Τιμή φύλλου 0.60 €

24ΣΕΛΙΔΕΣ

ΧΡΟΝΙΚΑ

σελ.: 7

ΛΑΡΙΣΑ-ΔΟΞΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 15:00

�����������������������������������������

�����������������������������������

������������������ΓΙΟΡΤΑΖΕΙτο Κ.Ι.Φ.Α. Δράμας

��������������������
σελ.: 10

σελ.: 5

Με επιστολή του στο Υπουργείο 

Αγρ. Ανάπτυξης ο πρόεδρος 

του χωριού Αθ. Μάττας, ζητά 

να σταματήσουν οι παρεμβάσεις 

στην περιοχήΑντίδραση κατοίκων 
της Πετρούσας 

σε σχεδιαζόμενη 
επένδυση

Μεταφέρθηκαν στην προχθεσινή 

σύσκεψη στην Κομοτηνή, 

οι θέσεις των φορεών της 

Δράμας για παραμονή των ΤΕΙ 

και άρση της ενδοπεριφερειακής 

ανισότηταςΣυμφωνία για συνδιαμόρφωση 
πρότασης πολιτικών 

και πανεπιστημιακών

σελ.: 8-9

Ημερίδα με θέμα «Η ψυχική υγεία 

στη σκιά της οικονομικής κρίσης»

ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 

& ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

Παναγιώτης Τζαναβάρας: Καθοριστική η απόφαση 

του διαιτητή στο πέναλτι που πήρε πίσω την απόφαση του

σελ.: 12

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΣΕΛ. 15

Στα 40 λεπτά/κιλό 
η τιμή των φετινών 

πρώτων συμβολαίων 
του ηλίανθου. Αυξητικές οι τάσεις 

της καλλιέργειας

σελ.: 3

6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Εκδηλώσεις για τον ένα χρόνο 
λειτουργίας του Κοινωνικού 

Ιατρείου-Φαρμακείου Αλληλεγγύης 
Δράμας. Γιορτάζει το Κ.Ι.Φ.Α. Δράμας

Μέριμα Ποντίων Κυριών Δράμας & 
Σύλλογος Φίλων Γραμμάτων και 

Τεχνών. Ημερίδα με θέμα “Η ψυχική 
υγεία στη σκιά της οικονομικής κρίσης”

Λάρισα-Δόξα σήμερα στις 15:00. Επιστρέφει 
ο Ταραλίδης, τιμωρημένος ο Κοντεών. 

Παναγιώτης Τζαναβάρας: Καθοριστική η 
απόφαση του διαιτητή στο πέναλτι που πήρε 

πίσω την απόφασή του

ΠΑΟΚ-ΚΑΟ Δράμας σήμερα στις 19:00 από την 
ΕΤ3. Ντεμπούτο Νέναντ Μάρκοβιτς στον πάγκο 

της ομάδας

Αντίδραση κατοίκων της Πετρούσας σε σχεδιαζόμενη 
επένδυση

ΜΙΚΡΑ
Ενδιαφέροντα

και

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΘ

Ψήφισμα

Το Περιφερειακό Συμ-
βούλιο Ανατολικής Μακε-
δονίας- Θράκης, με αφορ-
μή τον  θάνατο του σμηνα-
γού Ευστάθιου Τσιτλακίδη 
κυβερνήτη του μαχητικού 
Phantom F-4 συνεδρίασε 
εκτάκτως, την Παρασκευή, 
3 Φεβρουαρίου και ώρα 
11:30 και εξέδωσε ομόφω-
να το κάτωθι ψήφισμα:

u Το  Περιφερειακό 
Συμ  βούλιο Ανατολικής 
Μα κεδονίας - Θράκης απο-
φασίζει:

u Να εκφράσει τα ειλικρι-
νή του συλλυπητήρια στην 
οικογένεια του θανόντος-
σμηναγού Ευστάθιου Τσιτ-
λακίδη, αναγνωρίζοντας τη 
προσφορά του προς στην 
Πατρίδα

u Να κατατεθεί στεφάνι 
εκ μέρους του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου.

u Να επιδοθεί το παρόν 

Ψήφισμα στην οικογένεια 
του εκλιπόντος.

u Να αναρτηθεί το παρόν 
Ψήφισμα στην ιστοσελίδα 
της Περιφέρειας ΑΜΘ και 
να αποσταλεί στα Μ.Μ.Ε. 
της Περιφέρειας.

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!!!

***

Επιμελητήριο ∆ράμας
∆ήλωση 
Στ. Γεωργιάδη 
για την απώλεια 
των πιλότων 
της Πολεμικής 
Αεροπορίας

Δήλωση του προέδρου 
του Επιμελητηρίου Δρά-
μας για την απώλεια των 
πιλότων της Πολεμικής 
Αεροπορίας μας.  

Η  μεγάλη απώλεια  του 
κυβερνήτη του μοιραίου 
αεροπλάνου της Πολε-
μικής μας Αεροπορίας, 
Σμηναγού Ευστάθιου 
Τσιτλακίδη από τον Γρανί-
τη Κάτω Νευροκοπίου και 
του Υποσμηναγού Μάρι-
ου-Μιχαήλ Τουρούτσικα,  
που έφυγαν  την ώρα 
του καθήκοντος,  μας έχει 
συγκλονίσει όλους. Εκ-
φράζοντας  τα θερμά μας 

συλλυπητήρια στις  οικο-
γένειές  τους,  αποδίδου-
με   με μεγάλο σεβασμό 
την Τιμή & την Δόξα που 
αρμόζει στους ήρωες της 
Πατρίδας μας. 

 
***

Περιφερειακή 
παράταξη 
«Περιφερειακή 
Σύνθεση»
Για την απώλεια 
των δύο πιλότων 
Ευ. Τσιτλακίδη και 
Μ. Τουρούτσικα:

Δήλωση επικεφαλής Πε-
ριφερειακής Σύνθεσης Χρι-
στόδουλου Τοψίδη για την 
απώλεια των δύο πιλότων 
Ευ. Τσιτλακίδη και Μ. Του-
ρούτσικα: 

Σήμερα, η δραμινή γη 
υποδέχτηκε τον Ευστάθιο 
Τσιτλακίδη, που έχασε τη 
ζωή του εν ώρα πτήσης 
μαζί με τον Μάριο-Μιχαήλ 
Τουρούτσικα, υπηρετώ-
ντας την Πολεμική μας 
Αεροπορία. Στα πρόσωπά 
τους, ολόκληρη η Ελλάδα 
βλέπει δύο ΗΡΩΕΣ, ωστό-
σο η θλίψη για η απώλεια 
τους είναι ανείπωτη. 

Όλα τα μέλη της Περιφε-

ρειακής Σύνθεσης και εγώ 
προσωπικά εκφράζουμε 
τα βαθιά συλλυπητήρια 
μας στις οικογένειες και 
τους οικείους των δύο 
αεροπόρων μας, με τη 
δέσμευση ότι δεν θα τους 
ξεχάσουμε ποτέ. 

Αντιπροσωπεία της 
παράταξής μας, παρέστη 
στην κηδεία του Σμηνα-
γού Ευστάθιου Τσιτλακίδη 
στον Γρανίτη Δράμας, 
για να αποτίσουμε τον 
ελάχιστο φόρο τιμής στον 
εκλιπόντα. 

Στη συνείδησή μας και 
στις καρδιές μας, όπως 
και στη συνείδηση όλου 
του κόσμου, ο Σμηναγός 
Ευστάθιος Τσιτλακίδης και 
ο Υποσμηναγός Μάριος 
– Μιχαήλ Τουρούτσικας, 
θα παραμείνουν ΑΘΑΝΑ-
ΤΟΙ. 

Ας είναι ελαφρύ και 
ευλογημένο το χώμα που 
τους σκεπάζει.

***

Σύλλογος 
Καρκινοπαθών 
Νομού ∆ράμας
Ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση

Η Πρόεδρος και  τα  

μέλη του Δ.Σ. του  Συλ-
λόγου  Καρκινοπαθών  
Ν. Δράμας, σας καλούν  
στην ετήσια τακτική Γενική 
Συνέλευση του Συλλόγου, 
στις  15 Φεβρουαρίου 
2023  ημέρα  Τέταρτη  το 
πρωί στις 11 π. μ. στο 
κατάστημα του συλλόγου 
στην οδό Παπαδιαμάντη 6 
–περιοχή Αγίας Βαρβάρας 
στην Δράμα, τηρουμένων 
όλων όσων προβλέπονται  
στις συναθροίσεις, λόγω 
covit-19  (μάσκες - απο-
στάσεις και αντισηπτικά).

Αν δεν υπάρχει η προ-
βλεπόμενη από το άρθ. 
24  του καταστατικού μας, 
απαρτία  των ταμειακά 
τακτοποιημένων για  το  
έτος 2022  (1/3), η τακτική  
Γ. Συνέλευση  θα πραγ-
ματοποιηθεί την επόμενη 
Τετάρτη  22  Φεβρουαρίου 
2023, στον ίδιο χώρο  και 
την ίδια ώρα.

   
ΘΕΜΑΤΑ:  

u Διοικητικός Απολογισμός 
για το έτος 2022.

u Οικονομικός Απολογι-
σμός για το έτος 2022  
και έκθεση Ελεγκτικής 
Επιτροπής.

u Προϋπολογισμός του 
έτους 2023.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Βαγγέλης Ψωµάς

ΡΕΠΟΡΤάΖ

Στον απολογισμό 
πεπραγμένων 

της Περιφερειακής 
Ενότητας Δράμας κατά 
το 2022 προχώρησε ο 
Αντιπεριφερειάρχης 
Δράμας κ. Γρηγόρης 
Παπαεμμανουήλ, καλώντας 
τα τοπικά μέσα ενημέρωσης 
την προηγούμενη εβδομάδα 
σε μια  χαλαρή - φιλική 
συνάντηση σε γνωστό 
κέντρο της πόλης. 

Ο ίδιος αναφέρθηκε στο έργο που 
πραγματοποιήθηκε στην διάρκεια 
της θητείας του ως Αντιπεριφερει-
άρχης, αρχίζοντας από το Χιονο-
δρομικό Κέντρο Φαλακρού και 
την επαναλειτουργία του με όλες 
τις προϋποθέσεις νομιμότητας και 
ασφάλειας. Το Χιονοδρομικό Κέντρο 
Φαλακρού, το μοναδικό Χιονοδρο-
μικό Κέντρο σε όλη την Περιφέρεια 
Α.Μ.Θ., τέθηκε σε πλήρη και νόμιμη 
λειτουργία για την χειμερινή περίοδο 
2022-2023, μετά από τις ακόλου-
θες ενέργειες και παρεμβάσεις της 
Αντιπεριφέρειας Δράμας διά των 
αρμόδιων υπηρεσιών που ήταν: 1. 
«Νομιμοποίηση εγκαταστάσεων Χιο-
νοδρομικού Κέντρου Φαλακρού», με 
προϋπολογισμό 14.699,99 ευρώ με 
το ΦΠΑ. Αντικείμενο της υπηρεσίας 
ήταν η νομιμοποίηση των εγκατα-
στάσεων στην ευρύτερη περιοχή του 
Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού 
(ΧΚΦ), συμπεριλαμβανομένων δη-
λαδή και των εγκαταστάσεων στην 
περίκλειστη έκταση των 8.000,00 
τ.μ. κυριότητας Γ.Γ.Α., ως εξής: (α) 
αποτύπωση και πλήρη καταγραφή 
όλων των εγκαταστάσεων (αρχι-
τεκτονική, φέροντος οργανισμού, 
ηλεκτρομηχανολογικών κτιρίων και 
εγκατεστημένου εξοπλισμού αναβα-
τήρων και διάθεσης λυμάτων), με 
επικαιροποίηση και ψηφιοποίηση 
τυχόν υπαρχόντων σχεδίων, δημι-
ουργία νέων σχεδίων και διαγραμμά-
των, για την πλήρη αποτύπωση του 
συνόλου των εγκαταστάσεων όπως 
υφίστανται επί τόπου, και κυρίως 
των κτιριακών εγκαταστάσεων, τον 
έλεγχο ταύτισης με τυχόν εκδοθεί-
σες οικοδομικές άδειες και των κατά 
την εποχή εκδόσεώς των ύπαρξης 
τυχόν πράξεων άδειας επέμβασης 
(άρθρο 45 του ν.998/79) ή πράξε-
ων παραχώρησης, προκειμένου να 
συμπληρωθεί πλήρως ο απαιτού-
μενος φάκελος εγκαταστάσεων, και 
επίσης έγινε έκδοση των πράξεων 
υπαγωγής αυθαιρέτων. Επίσης 
έγινε επισκευή, αποκατάσταση 
βλαβών, ανακατασκευή μερών και 
επαναφορά σε πλήρη λειτουργία, 
των εκτός λειτουργίας αναβατήρων 
του Χ.Κ.Φαλακρού προϋπολογισμού 

711.426,69 € με το ΦΠΑ. Αντικείμενο 
της σύμβασης ήταν  η προμήθεια και 
η εγκατάσταση νέου εξοπλισμού, 
ανταλλακτικών και εξειδικευμένου 
τεχνικού εξοπλισμού ασφαλείας και 
η εκτέλεση ειδικών εργασιών και 
ελέγχων για τους αναβατήρες  του 
Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού 
(ΧΚΦ), με στόχο την αντιμετώπιση 
των τεχνικών τους προβλημάτων και 
την σταδιακή επαναλειτουργία τους. 
Έγινε τροποποίηση της σύμβασης 
«Λειτουργία Χιονοδρομικού Κέντρου 
Φαλακρού για τη χιονοδρομική περί-
οδο 2020-2021 και 2021-2022» για 
τη λειτουργία του Χ.Κ.Φ. την περίο-
δο 2022-2023, με προϋπολογισμό 
262.303,95 ευρώ με το ΦΠΑ Επέ-
κταση της προηγούμενης σύμβα-
σης. Τοποθέτηση προστατευτικών 
κιγκλιδωμάτων στις εγκαταστάσεις 
του Χ.Κ Φαλακρού προϋπολογισμού 
8.680,00 ευρώ με το ΦΠΑ. Τοποθέ-
τηση προστατευτικών κιγκλιδωμά-
των (κατασκευές ασφαλείας) στις 
εγκαταστάσεις του Χ.Κ Φαλακρού με 
σκοπό την προστασία των κτιρίων 
από εξωγενείς παράγοντες. 

Ο κ. Παπαεμμανουήλ 
αναφερόμενος επίσης 
στα υπόλοιπα έργα 
που συντελέστηκαν 
μέσα στο 2022 ανέφερε 
ανάμεσα σε άλλα τα εξής:

“Υπήρξε συμμετοχή της Περι-
φέρειας διά της Αντιπεριφέρειας 
Δράμας στην χρηματοδότηση και 
διοργάνωση του Φεστιβάλ Ται-

νιών Μικρού Μήκους Δράμας. Η 
Π.Ε. Δράμας, δια των αρμόδιων 
υπηρεσιών της, είχε την ευθύνη 
της υποστήριξης της συμμετοχής 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στο Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μήκους 2022, κα-
τόπιν προγραμματικής σύμβασης με 
τον Δήμο Δράμας και το Υπουργείο 
Πολιτισμού, το οποίο και ολοκληρώ-
θηκε με επιτυχία. 

Στον τομέα των εκδηλώσεων και 
δράσεων τουριστικού ενδιαφέρο-
ντος, η Π.Ε. Δράμας, διά της Διεύ-
θυνσης Ανάπτυξης, διοργάνωσε με 
μεγάλη επιτυχία και με συμμετοχή 
πλήθος κόσμου, μία σειρά εκδηλώ-
σεων (συναυλίες, επιστημονικό συ-
νέδριο, δράσεις στα Οινοποιία κ.α.) 
στο πλαίσιο της «ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩ-
ΣΙΑΣ 2022», καθιστώντας την Δρά-
μα κέντρο της παραγωγής υψηλής 
ποιότητας κρασιού και του Οινικού 
Τουρισμού. Επίσης, διοργάνωσε 
το «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΠΟΔΗΛΑΔΙΑΣ» στο Παρανέστι, από 
τις 24 έως 26 Ιουνίου 2022 με τη 
συμμετοχή 200 αθλητών και τη «ΔΙΕ-
ΘΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ-
ΡΙΣΜΟΥ BREVET 200 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ 
ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΦΙΛΙΠΠΩΝ» στις 15 Οκτωβρίου 2022 
και τους Αγώνες Παρθένου Δάσους 
(Virgin Forest Trial) στο Παρανέστι. 
Διοργανώθηκε η συμμετοχή της 
ΠΑΜΘ  στην τουριστική έκθεση 
«PHILOXENIA 2022» στην Θεσσα-
λονίκη, με αυτόνομο περίπτερο και 
συμμετείχε με στελέχη της υπηρεσί-
ας σε συνέδρια με παρουσίαση της 
περιοχής μας και σε εκθέσεις γενικού 

και τουριστικού ενδιαφέροντος στην 
Ελλάδα για την Περιφέρειά μας. 
Επίσης είχε την ευθύνη της υλο-
ποίησης της Δράσης «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ EVENTS ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ 
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ», με στόχο την καλύ-
τερη προβολή της Περιφέρειάς μας 
σε εκθέσεις.

Δια της Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, δι-
οργανώθηκαν σημαντικές δράσεις, 
με κορυφαίο το «Περιφερειακό 
Φεστιβάλ VIA EGNATIA (ΑΜΦΙΠΟ-
ΛΗ-ΔΡΑΜΑ-ΦΙΛΙΠΠΟΙ), που ήταν 
αφιερωμένο στα 100 χρόνια από 
την Μικρασιατική Καταστροφή, την 
«Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας», «Ενημέ-
ρωση και ευαισθητοποίηση του 
πληθυσμού σε θέματα Ψυχικής 
Υγείας», «Ενημέρωση και ευαι-
σθητοποίηση του πληθυσμού 
για τους διαβιβαστές νοσημάτων 
(κουνούπια)», «Ενημέρωση και ευ-
αισθητοποίηση των υπηρεσιών, των 
φορέων, των ειδικών πληθυσμιακών 
ομάδων και του γενικού πληθυσμού 
για τη λήψη προληπτικών μέτρων 
αποφυγής ή περιορισμού της δια-
σποράς της υπάρχουσας λοίμωξης 
από το νέο κορονοϊό. Συνδιορ-
γανώθηκαν δεκάδες πολιτιστικές 
- αθλητικές εκδηλώσεις σε όλη την 
επικράτεια του Νομού, μαζί με δή-
μους, Πολιτιστικούς Συλλόγους και 
άλλους φορείς, όπως η Γεωργική 
Έκθεση Φωτολίβους και για πρώτη 
φορά στην «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ» Δρά-
μας. Έγινε συνδιοργάνωση αγώνα 
ποδοσφαίρου με την Αντιπεριφέρεια 

Στον απολογισµό πεπραγµένων της προηγούµενης χρονιάς 
προχώρησε ο Αντιπεριφερειάρχης ∆ράµας κ. Γρ. Παπαεµµανουήλ

Πλήθος έργων και δράσεων 
το 2022 στην ΠE Δράμας
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Καβάλας ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – Α.Ο. ΚΑ-
ΒΑΛΑΣ, ως φόρος τιμής στη μνήμη 
του αδικοχαμένου Άλκη Στον τομέα 
του Αθλητισμού, διοργανώθηκε, 
στις 10/02/2022, μετά από κοινή 
πρωτοβουλία και συνδιοργάνωση 
των Αντιπεριφερειαρχών Δράμας 
κ. Γρηγόριου Παπαεμμανουήλ και 
Καβάλας κ. Αλέξη Πολίτη, την οποία 
αποδέχτηκαν οι διοικήσεις των δύο 
ομάδων, φιλικός ποδοσφαιρικός 
αγώνας ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ - Α.Ο. ΚΑ-
ΒΑΛΑΣ, στο Γήπεδο Ανθή Καραγιάν-
νη Καβάλας, παρουσία φιλάθλων και 
των δύο ομάδων.   Στον αγώνα, που 
ήταν ο πρώτος που διοργανώθηκε 
για τον σκοπό αυτό στην χώρα 
μας, παρευρέθηκε και ο πατέρας 
του αδικοχαμένου Άλκη, Αριστείδης 
Καμπανός. 

Ακόμη στη Διεύθυνση Τεχνικών 
Έργων διά της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων, ολοκληρώθηκαν, εκτελού-
νται και βρίσκονται σε διαδικασία 
δημοπράτησης σημαντικά τεχνικά 
έργα και παρεμβάσεις, που αφορούν 
την αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, 
την κατασκευή κυκλικών κόμβων, 
την οδική ασφάλεια, τον ηλεκτροφω-
τισμό και έργα στον τομέα της κτηνο-
τροφίας και της πυροπροστασίας. 

Το 2022 περαιώθηκαν πολλά τε-
χνικά έργα, τα σημαντικότερα από τα 
οποία είναι τα εξής: «Ανακατασκευή 
του Κόμβου Ξηροποτάμου και με-
τατροπή του σε κυκλικό», ύψους 
489.124,98 Ευρώ και «Συμπλήρω-
ση - Έλεγχος-Επισκευή Μέτρων 
Πυροπροστασίας Ανακατασκευής 
WC Κοινού Δικαστικού Μεγάρου 
Δράμας» ύψους 131.969,44 Ευρώ. 
Από τα σημαντικότερα τεχνικά έργα 
που εκτελούνται είναι τα παρακά-
τω : «Αποκατάσταση φορέων 
και βάθρων της Γέφυρας και 
Ποταμού Νέστου επί της Εθνική 
Οδού Νο 14 Δράμα-Παρανέστι 
όρια Ν.Δράμας- Ν.Ξάνθης, ύψους 
1.248.112,06 Ευρώ, «Κατασκευή 
Γέφυρας Μαρμαριάς επί της Ε.Ο. 
Νο 14 Δράμας-Ξάνθη μετά των 
προσβάσεων», ύψους 3.574.044,49 
Ευρώ, «Ανακατασκευή κόμβου 
SOFTEX και μετατροπή του σε 
κυκλικό», ύψους 900.000,00 Ευρώ, 
«Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας 
της Ε.Ο. 10 από διασταύρωση 
Βώλακα έως Μικροκλεισούρα», 
ύψους 1.000.000,00 Ευρώ, «Βελτί-
ωση Οδικής Ασφάλειας της Ε.Ο. 
3 Δράμα - Σιδηρόνερο - Σκαλωτή 
από Δράμα - Σιδηρόνερο», ύψους 
1.300.000,00 Ευρώ, «Συντήρηση 
και Αποκατάταση Τμημάτων των 
Χειμάρρων Λευκογείων-Χρυσοκέ-
φαλου του Δήμου Νευροκοπίου 
Ν. Δράμας», ύψους 500.000,00 
Ευρώ, «Συντήρηση και Αποκατά-
σταση του Τμήματος του Χειμάρ-
ρου Δοξάτου Ν. Δράμας», ύψους 
500.000,00 Ευρώ, «Υποδομές 
Υποστήριξης της Κτηνοτροφίας 
του Νομού Δράμας (Ομβροδε-

ξαμενές-Ομβροπλατείες-Ποτί-
στρες», ύψους 1.310.000,00 Ευρώ, 
«Οικοδομικές Εργασίες για την 
Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων 
Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δρά-
μας», ύψους 2.860.000,00 Ευρώ. 

Τα τεχνικά έργα που βρίσκονται σε 
διαδικασία δημοπράτησης και ανα-
μένεται να ξεκινήσουν το επόμενο 
χρονικό διάστημα είναι: «Βελτίωση 
- Ασφαλτόστρωση Επαρχιακής 
Οδού Ποταμοί-Μικρομηλιά», 
ύψους 500.000,00 Ευρώ, «Βελτίω-
ση Οδικής Ασφάλειας της Ε.Ο. 14 
από Σ.Σ. Πλατανιάς έως όρια Ν. 
Ξάνθης, ύψους 1.200.00,00 Ευρώ, 
«Αντικατάταση - Τοποθέτηση 
νέων στηθαίων ασφάλειας στο 
Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο της 
Π.Ε. Δράμας», ύψους 100.000,00 
Ευρώ, «Βελτίωση Βατότητας οδού 
πρόσβασης στην Λατομική Ζώνη 
Δράμας (Περιοχή Νικηφόρου)», 
ύψους 375.000,00 Ευρώ, «Συντή-
ρηση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού 
και φωτεινών σηματοδοτών εθνι-
κού και επαρχιακού δικτύου Π.Ε. 
Δράμας 2023-2024, «Συντήρηση 
και Αποκατάσταση Τμημάτων των 
Χειμάρρων Βαθύτοπου - Κ. Βρο-
ντούς - Κ. Νευροκοπίου Δήμου 
Νευροκοπίου Ν. Δράμας», ύψους 
800.000,00 Ευρώ, «Συντήρηση 
και Αποκατάσταση Τμήματος 
χειμάρρου Αγίας Βαρβάρας Ν. 
Δράμας», ύψους 500.000,00 Ευρώ, 
«Υγειονομική Αναβάθμιση των 
Εσωτερικών Χώρων των κτιρίων 
του Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. 
Δράμας», ύψους 2.000.000,00 
Ευρώ και «Επισκευή - Συντήρηση 
κτιρίου Δικαστικού Μεγάρου Δρά-
μας (Ενεργειακή Αναβάθμιση)», 
ύψους 950.000,00 Ευρώ.

Έγκαιρες παρεμβάσεις με κα-
τάλληλο σχεδιασμό και συντονισμό 
όλων των φορέων υπήρξαν στον 
τομέα της Πολιτικής Προστασίας.. 
Είναι επίσης σημαντικό ότι προέβη 
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για την καταγραφή και την αποζη-
μίωση αγροτικών καλλιεργειών, 
των επιχειρήσεων και για την στε-
γαστική συνδρομή, σε δύο περιπτώ-
σεις ακραίων καιρικών φαινομένων,  

όπως χαλαζόπτωση με αέρα, που 
εκδηλώθηκαν σε διάφορες περιοχές 
και Κοινότητες του Νομού Δράμας. 

Ιδιαίτερη ήταν η δραστηριότητα και 
η συνεισφορά του Τμήματος Περι-
βάλλοντος & Υδροοικονομίας, μέσω 
του σχεδιασμού και της εκπόνησης 
καινοτόμων προγραμμάτων στον 
τομέα, για τα οποία το τμήμα βρα-
βεύτηκε. Αναλυτικότερα, αυτά έχουν 
ως εξής: Σχεδίασε και υλοποίησε 
τη δράση «ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΣ 
Η ΖΩΗ ΜΑΣ 2022», η οποία ήταν 
ενταγμένη στο ετήσιο πρόγραμμα 
δράσεων της ΠΑΜΘ. Συμμετείχαν 
και ευαισθητοποιήθηκαν περιβαλ-
λοντικά 250 παιδιά Ε΄ και ΣΤ΄ Δη-
μοτικού, με στόχο την καλλιέργεια 
περιβαλλοντικής συνείδησης στη 
νέα γενιά. Ανάπτυξη καινοτόμου, 
διαδικτυακής WebGIS εφαρμο-
γής, σε συνεργασία με το 3ο 
Γυμνάσιο Δράμας, με τίτλο «Προ-
σφυγικός Συνοικισμός Κρατικών 
Δράμας-Προφορικές Ιστορίες», η 
οποία βραβεύτηκε στον διαγωνισμό 
«Education Leaders Awards» με 
το χρυσό βραβείο στην κατηγορία 
Εικονικές Περιηγήσεις, Βιωματική 
Εκπαίδευση (Αθήνα Ιούνιος 2022, 
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού). 

Ανάμεσα σε άλλα δια της Κτηνι-
ατρικής Υπηρεσίας, εκτελέσθηκαν 
με επιτυχία εθνικά προγράμματα 
αντιμετώπισης διαφόρων ασθε-
νειών ζώων και πτηνών, μέσω της 
λήψης προληπτικών και κατασταλτι-
κών μέτρων και του εμβολιασμού. 

Υπήρξαν επίσης σημαντικές πα-
ρεμβάσεις στον αγροτοδιατροφικό 
τομέα. Στόχος ήταν η ανάδειξη της 
πατάτας και του οίνου της Δράμας Η 
Π.Ε. Δράμας, προέβη σε συμβάσεις 
με ερευνητικούς φορείς σχετικά με 
την : 1. «Ανάδειξη, αξιολόγηση 
και βελτίωση των ιδιαίτερων ποι-
οτικών χαρακτηριστικών της ΠΓΕ 
πατάτας Κάτω Νευροκοπίου» με 
τον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ και 2. «Μελέ-
τη του αμπελοοινικού δυναμικού 
της περιοχής Δράμας για την κα-
τάρτιση και τεκμηρίωση σχετικού 
φακέλου νέου Προϊόντος Προστα-
τευόμενης Ονομασίας Προέλευσης 
(Π.Ο.Π.) οίνου» με το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (βλέπε 
Πεπραγμένα Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Δράμας). 
Τέλος, προχώρησε στην λήψη όλων 
απαραίτητων φυτοϋγειονομικών 
μέτρων για την πρόληψη και αντι-
μετώπιση ασθενειών και επιβλα-
βών οργανισμών σε καλλιέργειες 
πατάτας, βαμβακιού, πιπεριάς, 
τομάτας, ακτινιδίων, ελιάς πλάτα-
νων, αρωματικών φυτών κ.λ.π.. 

Επίσης, προχώρησε για το οικο-
νομικό έτος 2022 σε επιχορήγηση 
συνολικού ύψους 70.000 Ευρώ 
στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων 
Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Ρέμβης 
για την αποκατάσταση ζημιών 
από πλημμύρες σε εγγειοβελτιω-
τικά έργα του τομέα ευθύνης του.  
Επίσης  αποφασίστηκε η σύναψη 
Προγραμματικής Σύμβασης μετα-
ξύ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο-
νίας - Θράκης για την αναβάθμιση 
του πρώην Καπνολογικού Ινστι-
τούτου, ιστορικής σημασίας, στη 
Δράμα και τη λειτουργία του ως 
ερευνητικό και αναπτυξιακό κέ-
ντρο υποστήριξης του αγροτοδι-
ατροφικού τομέα. Με το έργο αυτό, 
θα ολοκληρωθεί η διαπίστευση του 
Εργαστηρίου Ελέγχου Τσιγάρων και 
Καπνού, ώστε να επαναπροσδιορι-
στεί στον έλεγχο των τσιγάρων και 
καπνού στην περιοχή της Δράμας, 
όπου η καλλιέργεια του καπνού έχει 
ιδιαίτερο οικονομικό, κοινωνικό και 
ιστορικό ενδιαφέρον. Επίσης, θα 
υπάρξει συνεργασία του ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ με την Περιφέρεια για 
την υποστήριξη και άλλων σημα-
ντικών παραγωγικών συστημά-
των του αγροτοδιατροφικού τομέ-
α μέσω έρευνας, εκπαίδευσης και 
κατάρτισης.  

 Για το σχολικό έτος 2022- 2023, 
όσον αφορά την μεταφορά των 
μαθητών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
εκδόθηκαν 2.594 Ειδικά Μαθητικά 
Δελτία και μισθώθηκαν 180 δρο-
μολόγια, με τα οποία μεταφέρ-
θηκαν 3.100 μαθητές, ενώ για το 
σχολικό έτος 2021-2022 δόθηκαν 
επιδόματα σε γονείς για τη μετα-
φορά 120 μαθητών”.
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Σε κλίμα βαθιάς οδύνης 
και με την παρουσία τής 

Προέδρου τής Δημοκρατίας 
Κ. Σακελαροπούλου 
και του Πρωθυπουργού 
Κ. Μητσοτάκη όπως 
και πολλών ακόμη 
εκπροσώπων πολιτικών και 
πολιτειακών αρχών αλλά  
και την παρουσία πλήθους 
κόσμου  πραγματοποιήθηκε 
στον Γρανίτη την 
περασμένη Παρασκευή 
η Εξόδιος Ακολουθία τού 
Στάθη Τσιτλακίδη που 
μαζί με τον Μάριο-Μιχαήλ 
Τουρούτσικα έχασαν τη ζωή 
τους κατά την πτώση του 
μοιραίου Phantom  το πρωί 
της περασμένης Δευτέρας. 
Η Εξόδιος Ακολουθία 
τελέστηκε από τους 
Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς 
Δράμας κ. Δωρόθεο και 
Ζιχνών & Νευροκοπίου 
κ. Ιερόθεο στον Ιερό Ναό 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών 
στο Γρανίτη του Δήμου 
Νευροκοπίου. 

Στην πομπή της σορού του 
σμηναγού  μέχρι την εκκλησία 
των Ταξιαρχών προπορευόταν 
αξιωματικός που επρόκειτο να 
γίνει και κουμπάρος στο γάμο του 
Στάθη Τσιτλακίδη κρατώντας το 
ξίφος και το πηλίκιο του.

Φίλοι, συγγενείς, αρχές και αρ-
κετοί ακόμη πολίτες στη γενέτειρά 
του, είπαν το τελευταίο αντίο στο 
νεαρό σμηναγό χειροκροτώντας 
τον με δάκρυα και φωνάζοντας 
“Αθάνατος”. Η οικογένεια προχώ-
ρησε στην απόφαση να μοιράσει 
στην κηδεία μπομπονιέρες με 
κουφέτα αφού καθώς ο νεαρός 
πιλότος ετοιμαζόταν να παντρευ-
τεί πριν συμβεί το μοιραίο.

Ο πόνος ήταν αβάσταχτος για 

τους γονείς και τους συγγενείς 
του Δραμινού πιλότου της πολεμι-
κής μας αεροπορίας αλλά και της 
συντρόφου του που κατέρρευσε 
κατά την διάρκεια της ταφής  και 
δέχτηκε άμεσα τις πρώτες βοή-
θειες από τον Βουλευτή και γιατρό 
Κωνσταντίνο Μπλούχο.  Τεράστια 
η οδύνη και για τη μητέρα του 
πιλότου, που κοίταζε τον ουρανό 
φθάνοντας στην εκκλησία.

Ο αδερφός του σμηναγού 
ανέφερε με συγκίνηση: «Σήμε-
ρα θρηνούμε έναν άνθρωπο σε 
εισαγωγικά γιατί ποτέ δεν υπήρ-
ξες πότε μόνο άνθρωπος αλλά 
ένας ήρωας. Σήμερα τιμούμε 
τη θέληση και την προσπάθεια 
να καταφέρει ένας άνθρωπος 
αυτό που θέλει με οποιοδήποτε 
κόστος. Σήμερα τιμούμε αυτόν 
που μας έδειξε τον δρόμο. Από 

το ακριτικό Νευροκόπι απέδειξες 
για μια ακόμη φορά ποια είναι τα 
ιδανικά της πατρίδας. Απέδειξες 
τις έννοιες της οικογένειας και 
της φιλίας. Ήσουν και θα είσαι 
πάντα το παράδειγμα προς μί-
μηση. Σήμερα δεν πρόκειται να 
λυπηθούμε. Θα βρίσκεσαι πάντα 
στη σκέψη μας και στη σκέψη 
όλων των Ελλήνων. Στάθη και 
Μάριε σας αγαπούμε και θα 

Ράγισαν καρδιές από συγγενείς, φίλους και άλλους πολίτες 
που του είπαν το τελευταίο αντίο ψιθυρίζοντας «Αθάνατος»

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης κηδεύτηκε 
στο Γρανίτη ο Στάθης Τσιτλακίδης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: 
Βαγγέλης Ψωµάς
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Συγγνώμη, αλλά για ποιο λόγο να κλείσουν τα 
σχολεία στη Γλυφάδα, ας πούμε; 

16:05 
«Θα επαναφέρουμε τη δημοκρατία, είτε με το 
καλό είτε με το άγριο», λέει ο Σπίρτζης. Καλύ-
τερα με λαϊκά δικαστήρια 

10:29 
Ο Τσίπρας εμφανίστηκε στην Πάτρα υπό τον 
ύμνο του ΕΑΜ. Μετά μπήκε στη χρονομηχανή 
και έφυγε πάλι πίσω 

10:01 
Πάμε σε ένα lockdown να ησυχάσουμε 

06:01 
Θα μας βλέπουν από κάπου με κυκλώνες και 
θα γελάνε 

22:27 
Ενημέρωση από το 112. Μετά θα αρχίσουν 
τα πόρτα-πόρτα 

19:04 
Στην Ελευσίνα μια φορά, που τραγουδάει ο 
Μητσιάς, έγινε η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 
Ευρώπης 

17:01 
O Τσίπρας είναι ένα βήμα από το να αποκαλέ-
σει «χουντικούς» τους ψηφοφόρους της ΝΔ 

13:42
Πήραμε μετάλλιο στο σκι! Ε, από σήμερα η 
μισή χώρα σκι κάνει. Εθνικό σπορ 

13:07 
Κοίτα που ένας Κασιδιάρης βάζει τόσο κόσμο 
να τρέχει 

10:40 
Καλώς τη Μπάρμπαρα 

08:40 
Πάμε να κάνουμε το πρώτο μετεωρολογικό 
ριάλιτι 

22:00 
Πέθανε ο Πάκο Ραμπάν που τελικά ήταν άν-
θρωπος και όχι μόνο brand 

19:34 
Τελικά τα βρήκαμε, θα χιονίσει στη Μεσογεί-
ων και στην Κηφισίας, μυστήριο παραμένει η 
Κύμης 

16:28 
Οι μετεωρολόγοι τι λένε για την ημερομηνία 
των εκλογών; 

15:00 
Toυλάχιστον αυτό το πένθος μας ένωσε 

12:00 
Επιτέλους, ακολουθώντας τον μετεωρολόγο 
της αρεσκείας σου έχεις και τον καιρό που 
προτιμάς 

09:28

tweets best of
protagon.gr

ΡΕΠΟΡΤάΖ

σας τιμούμε. Αθάνατοι».

Τόσο στον Στάθη Τσιτ-
λακίδη όσο και ο Μάριο 
- Μιχαήλ Τορούτσικα 
απονεμήθηκε τιμητικά ο 
βαθμός του Αντιπτεράρ-
χου. Σε ανακοίνωσή του 
το ΓΕΕΘΑ ανέφερε: «Με 
Προεδρικό Διάταγμα που 
υπεγράφη την 2 Φεβρ. 
2023, με πρόταση του 
Υπουργού Εθνικής Άμυ-
νας, κατόπιν απόφασης 
του ΣΑΓΕ, απονέμεται ο 
βαθμός του Αντιπτεράρ-
χου στους παρακάτω 
Αξιωματικούς Ιπταμένους, 
οι οποίοι απεβίωσαν κατά 
την εκτέλεση υπηρεσίας 
που συνεπάγεται αυξημέ-
νο κίνδυνο: α. Σμηναγό 
Τσιτλακίδη Ευστάθιο του 
Αναστασίου (68342). β. 
Υποσμηναγό Τουρούτσι-
κα Μάριο - Μιχαήλ του 
Κωνσταντίνου (69113)».

Πλήθος ήταν και οι δηλώ-
σεις οδύνης, σεβασμού 
και τιμής για τους δυο 
νεαρούς πιλότους που 
χάθηκαν μετά την πτώση 
του μοιραίου Phantom   
αλλά παραμένουν αθά-
νατοι στη μνήμη μας. 
Ανάμεσα σε άλλους ο Πε-
ριφερειάρχης Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης κ. 
Χρήστος Μέτιος δήλωσε: 
«Με αισθήματα οδύνης 
αποχαιρετήσαμε σήμερα 
στον Γρανίτη Δράμας τον 
σμηναγό Στάθη Τσιτλα-
κίδη, τον κυβερνήτη του 
μοιραίου Φάντομ. Μαζί με 
τον υποσμηναγό Μάριο-
Μιχαήλ Τουρούτσικα, η 
Πατρίδα μας έχασε δύο 
άξια παλικάρια. Θα τους 
θυμόμαστε πάντα με ευ-
γνωμοσύνη και θα τους τι-
μάμε όπως αρμόζει στους 
πραγματικούς ήρωες. Τα 
ειλικρινή μου συλλυπη-
τήρια στις οικογένειες και 
στους οικείους τους».

Ενώ ο Αντιπεριφερειάρ-
χης Δράμας κ. Γρηγόρης 
Παπαεμμανουήλ επεσή-
μανε: «Αθάνατος. Μέσα 
σε κλίμα βαθιάς οδύνης 
προπέμψαμε στην αιώνια 
κατοικία του τον Αντιπτέ-
ραρχο πλέον με απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας και των Αρχηγών 

ΓΕΕΘΑ και ΓΕΑ, Ευστάθιο 
Τσιτλακίδη του Αναστασί-
ου. Η Εξόδιος Ακολουθία 
τελέστηκε από τους Σε-
βασμιωτάτους Αρχιερείς 
Δράμας κ. Δωρόθεο και 
Ζιχνών & Νευροκοπίου 
κ. Ιερόθεο, στον Ιερό Ναό 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών 
στο Γρανίτη του Δήμου 
Νευροκοπίου. Παρόντες 
στο τελευταίο αντίο του 
ήρωά μας, του Στάθη 
μας, η Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας κ. Αικα-
τερίνη Σακκελαροπού-
λου, ο Πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης, 
σύσσωμη η πολιτική και 
στρατιωτική ηγεσία του 
ΥΕΘΑ, ο Περιφερειάρ-
χης ΑΜ-Θ Χρήστος Μέτι-
ος και χιλιάδες κόσμου, 
που έψαλλαν όλοι μαζί 
με ένα στόμα τον Εθνικό 
μας Ύμνο, γράφοντας τον 
επίλογο στην ανείπωτη 
τραγωδία».
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Στη Δράμα βρέθηκε  το 
Σάββατο η κ. Δώρα 

Αυγέρη, Βουλευτής 
Β’ Θεσσαλονίκης και 
Αναπληρώτρια Τομεάρχης 
Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Η 
ίδια μαζί με τον Βουλευτή 
και Τομεάρχη Δικαιοσύνης 
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεόφιλο 
Ξανθόπουλο αλλά και 
με τοπικά στελέχη τού 
κόμματος, επισκέφθηκε στα 
Κέντρα Υγείας του νομού, 
ενώ είχε συνάντηση με το 
προεδρείο του Ιατρικού 
Συλλόγου της Δράμας. Την 
ίδια ημέρα η κα Αυγέρη 
παραβρέθηκε και στην κοπή 
πίτας και τον ετήσιο χορό 
της τοπικής οργάνωσης 
του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε συνέντευξη τύπου που παραχω-
ρήθηκε στα γραφεία του κόμματος  
στο πλαίσιο της επίσκεψης, το με-
σημέρι του Σαββάτου, ο Βουλευτής 
Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεόφιλος 
Ξανθόπουλος ανέφερε: «Καλοσω-
ρίσαμε με πολύ χαρά την Βουλευτή  
Θεσσαλονίκης και Αναπληρώτρια 
Τομεάρχη Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κ. 
Δώρα Αυγέρη. Η προσπάθεια που 
κάνουμε σήμερα με την κ. Αυγέρη 
έχει σχέση με τον τομέα Υγείας, γιατί 
για εμάς είναι κεφαλαιώδες, κομβικό 
και ταυτοτικό στοιχείο και ταυτόχρονα 
θέλουμε να υπομνήσουμε την πολύ 
μεγάλη σημασία που έχει ο δημόσιος 
τομέας Υγείας για την επόμενη προ-
οδευτική διακυβέρνηση. Επισκεφτή-
καμε το πρωί το Κέντρο Υγείας Νευ-
ροκοπίου, συνεχίσαμε στο Κέντρο 
Υγείας Προσοτσάνης, επισκεφτή-
καμε και το Κέντρο Υγείας Δράμας, 
συνομιλήσαμε με τους γιατρούς και 
τους νοσηλευτές. Η κατάσταση είναι 
αυτή την οποία γνωρίζουν όλοι οι 
πολίτες της Δράμας. Είναι ουσια-
στικά ένα υποστελεχωμένο δημόσιο 
σύστημα υγείας το οποίο κινείται με 

τον αυτόματο πιλότο. Ο θεσμός του 
προσωπικού γιατρού ουσιαστικά 
λειτουργεί μόνο στα χαρτιά και έχει 
τεράστια προβλήματα και απόδοσης, 
αλλά και πρακτικής εφαρμογής και 
υπάρχει το πολύ σοβαρό πρόβλη-
μα των αντιφάσεων στα επιμέρους 
Κέντρα Υγείας, όπου για παρά-
δειγμα υπάρχουν ασθενοφόρα στο 
Κέντρο Υγείας Νευροκοπίου και 
δεν υπάρχουν οδηγοί. Υπάρχουν 
Γενικοί Ιατροί στο Κέντρο Υγείας 
Προσοτσάνης, δεν υπάρχουν Ειδι-
κοί Γιατροί. Κι αυτές οι παθογένειες 
συνεχίζονται και εντείνονται από τη 
στάση που κρατάει η Κυβέρνηση του 
Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ν.Δ. 
απέναντι στο Εθνικό Σύστημα Υγεί-
ας. Τελευταία απόδειξη της στάσης 
αυτής είναι η ακύρωση του πυρήνα 
του δημόσιου συστήματος υγείας, 
που είναι η πλήρης και αποκλειστική 
απασχόληση. Με αυτή την έννοια, 
λοιπόν, προβάλλουμε, προτείνουμε, 
θέτουμε σε δημόσια συζήτηση μια 
εντελώς διαφορετική πρόταση που 
έχει εντελώς διαφορετική κατεύθυν-
ση από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ και με την 
έννοια αυτή ζητάμε από τους πολίτες 
να αξιολογήσουν τις δύο προτάσεις 
που κατατίθενται στον δημόσιο δι-
άλογο, στην προεκλογική συζήτηση 

για το τι είδους σύστημα υγείας θέ-
λουμε. Επαρκώς στελεχωμένο, καλά 
χρηματοδοτημένο, δημόσιο σύστημα 
υγείας ή δημόσιο σύστημα υγείας σε 
εισαγωγικά το δημόσιο με επιμέρους 
μεταγραφές και ενισχύσεις από τον 
ιδιωτικό τομέα».

Στις δηλώσεις της, η κ. Αυγέρη 
σημείωσε: “Τα είπε ο συνάδερφος 
Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Αυτή η κα-
τάσταση που αντιμετωπίσαμε και συ-
ναντήσαμε στα Κέντρα Υγείας, ειδικά 
στο Νευροκόπι, είναι μια κατάσταση  
δυστυχώς που συναντά κάποιος και 
πολύ περισσότερο βιώνει ένας ασθε-
νής ή λήπτης υπηρεσιών υγείας, σε 
κάθε γωνιά της χώρας είτε είναι σε 
μια απομακρυσμένη περιοχή, είτε 
είναι σε μια περιοχή του κέντρου, της 
πρωτεύουσας ή της Θεσσαλονίκης. 
Είναι ιδιαίτερα όμως προβληματικό 
να συναντά κανείς αυτή την κατάστα-
ση σε μια απομακρυσμένη περιοχή, 
σε μια παραμεθόρια περιοχή, όπως 
για παράδειγμα είναι το Νευροκόπι. 
Να μην υπάρχουν οι ειδικότητες 
που είναι αναγκαίες, για παράδειγμα 
του ορθοπεδικού ή του χειρουργού 
και να μην υπάρχουν αυτές οι ειδι-
κότητες όχι μόνο σε ένα δημόσιο 
Κέντρο Υγείας, να μην υπάρχουν 

καν ιδιωτικά ιατρεία, στα οποία να 
έχουν πρόσβαση οι ασθενείς και οι 
κάτοικοι αυτής της απομακρυσμένης 
περιοχής. Να έχεις σε διάθεση δύο 
ασθενοφόρα αλλά να μην αρκούν 
και να μην επαρκούν οι δύο οδηγοί 
για να καλύψουν σε 24ωρη βάση, 
καθημερινή βάση τις ανάγκες των 
ασθενών.

Η κατάσταση είναι λίγο ή πολύ ίδια 
και στην Προσοτσάνη αν και είναι μια 
διαφορετική περιοχή, πιο κοντά στο 
κέντρο και πιο κοντά στη Δράμα, 
αλλά και εκεί υπάρχουν μηχανήμα-
τα, αλλά δεν υπάρχουν άνθρωποι. 
Όπως υπάρχουν μηχανήματα ή 
υποδομές σε κάποιες περιπτώσεις 
και στο Κέντρο Υγείας Δράμας, αλλά 
δεν υπάρχουν οι άνθρωποι. Γιατί δεν 
υπάρχουν οι άνθρωποι; Γιατί δεν 
υπάρχουν οι γιατροί; Γιατί δεν φρό-
ντισε αυτό το σύστημα, αυτό το καθε-
στώς, το καθεστώς της Κυβέρνησης 
Μητσοτάκη, ακριβώς να επενδύσει 
στην ενίσχυση του δημόσιου Εθνικού 
Συστήματος Υγείας, αλλά αντίθετα 
προτίμησε αυτούς τους πόρους, που 
μάλιστα πόροι αρκετοί με αφορμή τη 
διαχείριση της πανδημίας, δεν πήγαν 
για να στελεχώσουν με γιατρούς και 
μόνιμο προσωπικό τα Κέντρα Υγεί-

� «Από το brain drain να πάµε στο brain gain. ∆υο χιλιάδες ευρώ 
     θα είναι ο µισθός του πρωτοδιόριστου γιατρού»
� ∆ιαπίστωσε πολλά προβλήµατα στα κέντρα υγείας του νοµού. 
    Είχε συνάντηση και µε το προεδρείο του Ιατρικού Συλλόγου ∆ράµας

Τη Δράμα επισκέφθηκε η αναπληρώτρια 
Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ κα Αυγέρη

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Βαγγέλης Ψωµάς



ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 / 11

}

ΤΟΠΙΚά

ας, τις πρωτοβάθμιες δομές φροντί-
δας υγείας, και τα νοσοκομεία, αλλά 
είναι χρήμα που επελέγη να πάει σε 
λίγες και συμφωνημένες τσέπες, στα 
ιδιωτικά συμφέροντα, να γίνει εύκολο 
και καθαρό χρήμα για τις ιδιωτικές 
κλινικές, σε μια περίοδο έντασης της 
πανδημικής κρίσης, που τα δημόσια 
νοσοκομεία είχαν μετατραπεί σε 
νοσοκομεία μιας νόσους, του κορω-
νοϊού, είχαν ανασταλεί οι λειτουργίες 
τους  85 και 90% και την ίδια στιγμή 
πήγαινε καθαρό και μπόλικο χρήμα 
σε τσέπες ιδιωτών.

Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλά-
ξει. Και πρέπει να αλλάξει γιατί είναι 
ζήτημα ζωής και θανάτου. Θανάτου 
που στοίχισε τις ζωές 35.000 ανθρώ-
πων για τη διαχείριση της πανδημίας 
που είναι οι χειρότεροι, οι πιο αρνη-
τικοί δείκτες, σε όλη την Ευρώπη. Κι 
αυτή η διαχείριση έχει και όνομα και 
υπογραφή. Έχει την υπογραφή της 
κυβέρνησης Μητσοτάκη, Πλεύρη 
– Γκάγκα, εν προκειμένω. Και έχει 
μια πολύ μαύρη σφραγίδα, που είναι  
η σφραγίδα αυτού του νόμου, που 
ψηφίστηκε προς το τέλος του περα-
σμένου έτους, που βάζει τέλος σε 
ένα κοινωνικό κεκτημένο, που είναι 
το κεκτημένο του δημόσιου Εθνικού 
Συστήματος Υγείας από το 1983 και 
μετά, που μας βάζει σε εποχές, πριν 
από τη Μεταπολίτευση, σε εποχές 
πάλι μαύρης ΕΡΕ, της δεκαετίας του 
’50 ή του ’60, που για να μπορέσεις 
να πας το παιδί σου σε ένα νοσοκο-

μείο θα έπρεπε να έχεις ή μπάρμπα 
στην Κορώνη ή να πουλήσεις ένα 
οικόπεδο, ένα χωραφάκι, για να μπο-
ρέσεις να τα καταφέρεις.

Αυτά θα τελειώσουν με τη νέα 
διακυβέρνηση, την προοδευτική δι-
ακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και τον 
Αλέξη Τσίπρα Πρωθυπουργό. Ο Αλέ-
ξης Τσίπρας παρουσίασε ένα πολύ 
συγκροτημένο και κοστολογημένο 
πρόγραμμα ενίσχυσης του δημόσιου 
Εθνικού Συστήματος Υγείας, του νέου 
ΕΣΥ. Το παρουσίασε στην περασμέ-
νη ΔΕΘ. Είναι ένα πρόγραμμα που 
επικαιροποιείται κάθε μέρα και ενι-
σχύεται, γιατί ακριβώς οι ανάγκες και 
οι τρύπες που δημιουργούνται από 
τη διαχείριση της διακυβέρνησης Μη-
τσοτάκη κάθε ημέρα πολλαπλασιάζο-
νται και μεγεθύνονται. Είναι ένα πρό-
γραμμα που στηρίζεται πάρα πολύ 
στην πίστη στο ανθρώπινο δυναμικό, 
στους νέους επιστήμονες, αυτούς 
τους ανθρώπους που σπουδάζουν 
εδώ στα δημόσια πανεπιστήμια, με 
το υστέρημα και με τις θυσίες των 
γονιών και πηγαίνουν και γίνονται 
λαμπρά στελέχη νοσοκομείων σε 
ξένες χώρες, σε ευρωπαϊκές χώρες 
και πρωτεύουσες. Χωρίς κίνητρα για 
αυτούς τους ανθρώπους, χωρίς ενί-
σχυση του εισοδήματος του πρωτο-
διόριστου γιατρού, αυτό δεν μπορεί 
να γίνει,. Από το brain drain να πάμε 
στο brain gain. Δυο χιλιάδες ευρώ θα 
είναι ο μισθός του πρωτοδιόριστου 
γιατρού. Μονιμοποίηση των ανθρώ-

πων, γιατρών, νοσηλευτών, που 
έδωσαν τη μάχη της πανδημίας σε 
όλο αυτό το πέρασμα των τεσσάρων 
χρόνων. Είναι μία δέσμευση που θα 
γίνει αμέσως πραγματικότητα με την 
ανάληψη της νέας διακυβέρνησης. 
Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που αφο-
ρά και την περιοχή είναι η θεσμοθέ-
τηση ειδικών κινήτρων, προκειμένου 
νέοι άνθρωποι, νέοι επιστήμονες, 
να επιλέγουν έναν τόπο, όπως είναι 
για παράδειγμα το Νευροκόπι, ή μια 
ακριτική περιοχή νησιωτική, για να 
μπορέσουν να δουλέψουν μέσα σε 
συνθήκες εργασιακής ασφάλειας και 
μονιμότητας. Χωρίς κίνητρα, χωρίς 
μισθούς με τους οποίους να μπορούν 
αυτοί οι νέοι άνθρωποι να ζήσουν σε 
αυτές τις απομακρυσμένες περιοχές, 
οι ίδιοι με τις οικογένειές τους, δεν 
μπορεί να υπάρξει και φυσικά ακόμη 
και στεγαστικά κίνητρα για περιοχές 
που είναι πάρα πολύ δύσκολες για 
την ανεύρεση κατοικίας, όπως είναι 
και η Δράμα ή και για περιοχές που 
έχουν και ιδιαίτερα κόστη διαβίωσης, 
όπως για παράδειγμα είναι το ακρι-
τικό Νευροκόπι, εξαιτίας του ψύχους 
και της αυξημένης δαπάνης για θέρ-
μανση ειδικά τους χειμερινούς μήνες. 
Άμεσες προσλήψεις. 5.000 άμεσα, 
10.000 σε βάθος τριετίας και φυσικά 
επένδυση στη δημόσια Πρωτοβάθμι-
α Φροντίδα Υγείας, με την ενίσχυση 
των ΤΟΜΥ. Σχεδόν για τριπλασιασμό 
μιλούμε εμείς στο πρόγραμμά μας. 
Είναι λίγο για αρχή, αλλά στην πο-

ρεία και προϊόντος του χρόνου αυτές 
οι δομές θα πολλαπλασιαστούν. Ενί-
σχυση των Κέντρων Υγείας με στελέ-
χη και φυσικά των περιφερειακών και 
των τοπικών ιατρείων.

Χωρίς υγεία, χωρίς έγνοια για τον 
ηλικιωμένο, στο σπίτι, σε μια απο-
μακρυσμένη περιοχή, κανείς δεν θα 
επιλέξει να παραμείνει σε ένα δύσκο-
λο, αλλά όμορφο τόπο. Νομίζω ότι 
αυτό δεν είναι μόνο ύψιστο πολιτικό 
καθήκον. Είναι πατριωτικό καθήκον. 
Μετρούμε λιγότερους κατοίκους 
σε απομακρυσμένες περιοχές. Η 
απογραφή δεν είχε θετικά πρόσημα 
για ακριτικές περιοχές και για τη 
Δράμα, αλλά και για άλλες περιοχές 
της Βόρειας Ελλάδας. Επομένως 
μην καμώνονται κάποιοι ότι είναι 
υπερπατριώτες. Πατριωτικό είναι να 
φροντίσεις οι άνθρωποι να μπορούν 
και να έχουν τις δυνατότητες και τις 
προϋποθέσεις να μείνουν στον τόπο 
τους και να τον υπερασπίζονται”.

H κα Αυγέρη πρόσθεσε ότι σή-
μερα στο Ιβανόφειο ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Τσίπρας θα 
εξειδικεύσει το πρόγραμμα του 
ΣΥΡΙΖΑ και κάλεσε τους κατοίκους 
της Δράμας όπως και όλης τη περι-
οχής, να προσέλθουν και ακούσουν 
το πρόγραμμα (του ΣΥΡΙΖΑ) από 
τον  Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι η 
ελπίδα επιστρέφει όπως και ο λαός 
επιστρέφει στην εξουσία. 

Ανακοίνωση για τις νέες αρμοδιό-
τητες των αντιδημάρχων εξέδωσε 

ο Δήμος Προσοτσάνης. Σύμφωνα με 
αυτές μεταβιβάζονται  στον Αντιδή-
μαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σμο-
λοκτό Νικόλαο, οι παρακάτω καθ΄ύλην 
αρμοδιότητες:
w Οικονομικών Υπηρεσιών
w Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυ-

βέρνησης
w ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πο-

λιτών)
w Κοινωνικής Προστασίας 
w Επίσης η εποπτεία του προσωπι-

κού που σχετίζεται με τις αρμοδιό-
τητές του

Μεταβιβάζονται στον Αντιδήμαρχο 
και Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χατζηγεωρ-
γίου Γεώργιο, οι παρακάτω καθ’ ύλην 
αρμοδιότητες: 
w Προγραμματισμού και τεχνικών 

έργων
w Την εποπτεία του προσωπικού που 

σχετίζεται με τις αρμοδιότητές του.

Μεταβιβάζονται στον Αντιδήμαρχο 

και Δημοτικό Σύμβουλο κ. Συμεωνίδη 
Αναστάσιο, με αντιμισθία, τις παρακά-
τω καθ΄ύλην αρμοδιότητες:
w Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Πολιτι-

κής Προστασίας και ΠΣΕΑ
w Συντήρησης υποδομών (επίβλε-

ψη, συντονισμό των συνεργείων 
συντήρησης, επισκευής και καλής 

λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης-
αποχέτευσης, πρασίνου, κήπων, 
καθαριότητας, οδοποιίας και ηλε-
κτροφωτισμού)
w Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
w Επίσης η εποπτεία του προσωπι-

κού που σχετίζεται με τις αρμοδιό-
τητές του.

Μεταβιβάζονται στον Αντιδήμαρ-
χο και Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κότιο 
Άγγελο του Δημητρίου, οι παρακάτω 
καθ΄ύλην αρμοδιότητες:
w Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

(σε θέματα πρωτογενή, αγροτικής 
και κτηνοτροφικής ανάπτυξης και 
αλιείας) 
w Την εποπτεία του προσωπικού που 

σχετίζεται με τις αρμοδιότητές του.
w Μεταβιβάζονται στην Αντιδήμαρ-

χο και Δημοτικό Σύμβουλο κα. 
Ακριτίδου Ελένη του Ιωάννη, ως 
άμισθη αντιδήμαρχο τις παρακάτω 
καθ΄ύλην αρμοδιότητες:
w Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτι-

σμού
w Κοινωνικής υπηρεσίας, κέντρα 

κοινότητας 
w Επίσης η εποπτεία του προσωπι-

κού που σχετίζεται με τις αρμοδιό-
τητές της.
w Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρ-

χων που απουσιάζουν ή κωλύονται 
θα ασκεί ο Δήμαρχος.

Ανακοίνωση σε σχέση με τις αρμοδιότητες 
των αντιδημάρχων εξέδωσε ο Δήμος Προσοτσάνης
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Την έναρξη λειτουργίας 
του προγράμματος 

κινηματογραφικών 
σπουδών από 1 Μαρτίου 
ανακοίνωσαν από 
την Δράμα την οποία 
επισκέφθηκαν ο Πρόεδρος 
του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) κ. 
Ιωάννης Καλαβρουζιώτης 
και ο Καθηγητής του ΕΑΠ 
κ. Στέλιος Ζερεφός, από 
κοινού με τον Δήμαρχο 
Δράμας Χριστόδουλο 
Μαμσάκο και τον 
πρόεδρο του Πολιτιστικού 
Οργανισμού του δήμου 
κ. Γιώργο Δεμερτζή.

Όπως είπε ο Δήμαρχος Δράμας, 
στην διάρκεια συνέντευξης τύπου 
που διοργανώθηκε για το θέμα 
αυτό: «Μια προσπάθεια αρκετού 
καιρού, παίρνει σάρκα και οστά. 
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχει 
εγκριθεί το πρόγραμμα σπουδών 
του Κινηματογράφου, όπου η 
Δράμα θα είναι η πόλη που θα 
υποδέχεται τους φοιτητές για διά 
ζώσης μαθήματα. Βρισκόμαστε 
λοιπόν στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσουμε ότι ήδη οι έγγρα-
φες των φοιτητών στο συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα σπουδών είναι 
εξαιρετικές, έχουμε περάσει τα 
100 άτομα και μάλιστα από τον 
Μάρτιο θα έχουμε τους πρώτους 
φοιτητές στη Δράμα, που  θα ξε-
κινήσουν τα μαθήματα διά ζώσης 
για αυτό το πρόγραμμα σπουδών. 
Θέλω να μείνω στην πολύ καλή 
συνεργασία που είχαμε και με τον 
κ. Ζώρα. Ευελπιστώ και πιστεύω 
και από την επικοινωνία που είχα-
με με τον κ. Καλαβρουζιώτη, ότι θα 
συνεχίσουμε αυτή την πολύ καλή 
συνεργασία και πιστεύω ακράδα-
ντα ότι οι φοιτητές που θα έρθουν, 
πρώτα από όλα, εκτός από τις 
σπουδές τους, θα διαφημίσουν 
την πανέμορφη πόλη μας γιατί 
γνωρίζετε όλοι πολύ καλά ότι η 

Δράμα είναι η πόλη του κινηματο-
γράφου”.  Παράλληλα ο Δήμαρχος 
Δράμας ευχαρίστησε τόσο τον Πε-
ριφερειάρχη της ΑΜΘ όσο και τον 
Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, διότι 
από την πρώτη στιγμή  στήριξαν 
αυτή την προσπάθεια και μάλιστα 
διατέθηκε ένα σημαντικό ποσό 
στο πλαίσιο της προγραμματικής 
σύμβασης που υπογράφηκε με τη 
συμμετοχή και της Περιφέρειας.

Ο πρόεδρος του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου κ. Ιωάν-
νης Καλαβρουζιώτης σημείωσε: 
«Εκ μέρους του ΕΑΠ είμαστε εδώ 
σήμερα στην όμορφη πόλη της 
Δράμας, την τόσο φιλόξενη μαζί 
με τον καθηγητή κ. Ζερεφό της 
σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών 
διότι πράγματι στην πόλη της Δρά-
μας θα διεξαχθεί ένα από τα πλέον 
σύγχρονα προπτυχιακά προγράμ-
ματα σπουδών του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου, που εί-
ναι οι κινηματογραφικές σπουδές. 
Ένα πρόγραμμα το οποίο είχε μια 
λίγο μακρόχρονη συνεργασία, η 
οποία τελικά κατέληξε και σήμερα 
είμαστε στην ευχάριστη θέση από 
την 1η Μαρτίου να ξεκινήσει αυτό 
το φιλόδοξο πρόγραμμα σπου-
δών, το τόσο πρωτοποριακό, και-
νοτόμο θα έλεγα, ειδικότερα για τις 
σπουδές αυτές. Ένα πρόγραμμα, 
στο οποίο ήδη η συμμετοχή έχει 
ξεπεράσει την προσδοκία και τα 
νούμερα τα οποία θέλει το ΕΑΠ.

Από την άλλη πλευρά, είμαστε 

ιδιαίτερα ευτυχείς, διότι το ακαδη-
μαϊκό αυτό πρόγραμμα, το οποίο 
λίγο πολύ έλειπε επακριβώς από 
τον ελληνικό ακαδημαϊκό χάρτη, 
με την έννοια αυτή της συνέργειας 
με το Διεθνές Φεστιβάλ της Δρά-
μας. Ένας θεσμός ο οποίος έχει 
κρατήσει περίπου 46 ολόκληρα 
χρόνια. Ένας θεσμός ο οποίος 
όχι μόνο έχει διατηρηθεί, αλλά 
συνεχώς μπαίνει στο διεθνές 
προσκήνιο. Με αυτή την έννοια, 
θα δοθεί η δυνατότητα μέσα από 
αυτή τη συνέργεια που αναπτύσ-
σεται να βγουν από το πρόγραμμα 
αυτό πτυχιούχοι τελικά, μετά από 
4 χρόνια, όσοι το παρακολουθή-
σουν, οι οποίοι φαίνεται, από τις 
δηλώσεις που έχουν κάνει για την 
παρακολούθηση του προγράμμα-
τος, ότι έχουν άμεση σχέση με τον 
κινηματογράφο. Και όχι μόνο με 
τον κινηματογράφο, αλλά τεχνικοί 
οι οποίοι στηρίζουν όλη αυτή τη 
διαδικασία των κινηματογραφικών 
σπουδών. Επίσης, θα ήθελα ως 
Πρόεδρος του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου να πω ότι είναι 
σημαντικό αυτή η συνεργασία 
η οποία γίνεται με την πόλη της 
Δράμας, θα δημιουργήσει και 
ασφαλώς καινούργιες συνέργειες 
και σε άλλα ενδεχόμενα προγράμ-
ματα σπουδών, δεδομένου ότι 
κοντά υπάρχει σε εμάς και το Δι-
εθνές Πανεπιστήμιο, που έχετε κι 
εδώ τμήματα, αλλά και το Δ.Π.Θ., 
το οποίο επεκτείνεται σε όλη τη 
Θράκη και σε όλη την Περιφέρεια. 

Άρα λοιπόν θα δημιουργηθούν 
όλες αυτές οι ακαδημαϊκές προστι-
θέμενες αξίες για να μπορέσουμε 
να αναπτύξουμε μια πάρα πολύ 
καλή συνεργασία σε αυτά τα αντι-
κείμενα.

Τέλος, θα ήθελα να ξέρετε ότι 
το ΕΑΠ, το οποίο είναι το τρίτο 
σε αριθμό φοιτητών σε όλη την 
Ελλάδα, έχει 42.000 φοιτητές αυτή 
τη στιγμή, έχει προχωρήσει τα 
τελευταία χρόνια, και με την προη-
γούμενη διοίκηση ασφαλώς -ανα-
φερθήκατε κι εσείς στον καθηγητή 
κ. Ζώρα, που είναι σήμερα Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου Παι-
δείας στην Ανώτατη Εκπαίδευση- 
και προχωρά σε νέα καινοτόμα 
προγράμματα σπουδών, είτε είναι 
σε προπτυχιακό επίπεδο, είτε 
είναι σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 
Αυτό δίνει τη δυνατότητα καινούρ-
γιοι κλάδοι να αναπτύσσονται και 
οπωσδήποτε επαγγελματίες του 
χώρου να μπορούν να εγγραφούν 
σε αυτά τα προγράμματα. Άλλω-
στε, οι φοιτητές τους οποίους εμείς 
παίρνουμε στα προπτυχιακά μας 
προγράμματα σπουδών, αλλά 
και στα υπόλοιπα, είναι φοιτητές 
οι οποίοι εισέρχονται μετά το 23ο 
έτος της ηλικίας τους. Επομένως 
είναι προγράμματα μη ανταγωνι-
στικά με άλλα πανεπιστήμια και 
πραγματικά στέκονται μέσα στον 
χώρο και στον χρόνο. Νιώθω ιδιαί-
τερα ευτυχής. Θέλουμε τη συνερ-
γασία, όπως την είχαμε μέχρι σή-
μερα. Έτσι θέλουμε να τη συνεχί-

Είναι τετραετούς διάρκειας και σε πλήρη ανάπτυξη  
θα έχει 1000 φοιτητές σύµφωνα µε το ∆ήµο ∆ράµας

Ξεκινά σε λίγες ημέρες το πρόγραμμα 
κινηματογραφικών σπουδών στη Δράμα

ΡΕΠΟΡΤάΖ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Βαγγέλης Ψωµάς
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σουμε και μας δημιουργεί ιδιαίτερη 
χαρά το γεγονός ότι πράγματι την 
1η του μηνός θα ξεκινήσει αυτό το 
πρόγραμμα εδώ με συγκεκριμένο 
ωρολόγιο πρόγραμμα πλέον και 
με συγκεκριμένη παρουσία όχι 
μόνο των διδασκόντων, αλλά και 
των φοιτητών οι οποίοι θα το πα-
ρακολουθήσουν».

Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού 
Οργανισμού-ΦΤΜΜ Δράμας κ. 
Γιώργος Δεμερτζής ανέφερε:

«Νιώθω ιδιαίτερα ευτυχής για 
αυτήν την πολύ σημαντική εξέλι-
ξη. Σήμερα επισφραγίζουμε στην 
πράξη όσα έχουμε πει στο παρελ-
θόν. Επισκεφτήκαμε τους χώρους 
όπου θα γίνεται η διδασκαλία, 
συζητήσαμε τεχνικές λεπτομέρειες 
για την λειτουργία της Σχολής και 
σε συνεργασία με τους ξενοδό-
χους και τα επισιτιστικά σωματεία, 
θα δοθεί η όποια δυνατή βοήθεια 
ώστε να λειτουργήσουν όλα με τον 
καλύτερο τρόπο».

Ο Καθηγητής της Σχολής Εφαρ-
μοσμένων Τεχνών του ΕΑΠ κ. 
Ζερεφός υπογράμμισε:

«Είναι υβριδικό πρόγραμμα 
και τα εργαστήρια θα γίνονται δια 
ζώσης στη Δράμα, με την συνδρο-
μή και των ηλεκτρονικών μέσων. 
Έχουν εξασφαλιστεί υπέροχες 
αίθουσες που εξασφαλίζουν την 
άριστη διδασκαλία των μαθημά-
των. Είναι τετραετούς διάρκειας, 
ανοικτό και μετά το δεύτερο έτος 
ανοίγεται μια βεντάλια θεματικών 

ενοτήτων για πάρα πολλά θέματα 
σχετικά με τον Κινηματογράφο»

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μαθή-
ματα του προγράμματος μεταπτυ-
χιακών σπουδών θα γίνονται στις 
δυο αίθουσες του Ωδείου και στην 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 
Δήμου. Σε πλήρη ανάπτυξη το 
πρόγραμμα θα έχει 1000 φοιτητές, 
σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά 
από τον Δήμο Δράμας.

Οι καταθέσεις όλων των πελατών της συνεταιριστικής τράπεζας 
είναι διασφαλισµένες στο ακέραιο

Μεταβίβαση στην Εθνική Τράπεζα 
του συνόλου των καταθέσεων της Olympus Bank  
(Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας)
Σε ανάκληση της αδείας λει-

τουργίας της Olympus Bank 
(Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας) 
προχώρησε η Τράπεζα της Ελλά-
δος και αποφάσισε μεταφορά των 
καταθέσεων στην Εθνική Τράπεζα 
ενώ εκκαθαριστής της συνεταιρι-
στικής διορίστηκε η PQH. 

Σε ανακοίνωση της Τράπεζας 
της Ελλάδος με ημερομηνία 4 Φε-
βρουαρίου αναφέρεται ότι

-Η «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑ-
ΠΕΖΑ ΟΛΥΜΠΟΣ Συνεταιρισμός 
Περιορισμένης Ευθύνης» δεν δια-
θέτει, ούτε κατόρθωσε να αντλήσει 
τα ελάχιστα ίδια κεφάλαια που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013

-Η Τράπεζα της Ελλάδος, μετά 
από την ανάκληση της άδειας 
της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΟΛΥΜΠΟΣ Συνεταιρισμός Περιο-
ρισμένης Ευθύνης», προέκρινε τη 
μεταβίβαση των καταθέσεων στην 
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Ε.»

Οι καταθέσεις όλων των πελα-
τών της συνεταιριστικής τράπεζας 
είναι διασφαλισμένες στο ακέραιο.

Η «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΟΛΥΜΠΟΣ Συνεταιρισμός Περιο-
ρισμένης Ευθύνης» δεν διαθέτει 
τα ελάχιστα ίδια κεφάλαια που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, 
ούτε κατόρθωσε να αντλήσει τα 
απαιτούμενα κεφάλαια μετά και 
την άπρακτη παρέλευση και της 

προθεσμίας που της είχε δοθεί 
για το σκοπό αυτό. Κατόπιν αυτού, 
η άδεια της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛΥΜΠΟΣ Συνεται-
ρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» 
ανακλήθηκε κατά τη διαδικασία 
που προβλέπεται στον Κανονι-
σμό (ΕΕ) 1024/2013. Η Τράπεζα 
της Ελλάδος, με γνώμονα τη 
διασφάλιση των καταθέσεων των 
πελατών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛΥΜΠΟΣ Συνεταιρι-
σμός Περιορισμένης Ευθύνης» 
και της χρηματοπιστωτικής στα-
θερότητας, διερεύνησε, στο πλαί-
σιο των διαδικασιών μεταβίβασης 
περιουσιακών στοιχείων της εκκα-
θάρισης βάσει του άρθρου 145Β 
του ν. 4261/2014, το ενδιαφέρον 
άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων για 

την απόκτηση του συνόλου των 
καταθέσεων της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛΥΜΠΟΣ Συνεταιρισμός 
Περιορισμένης Ευθύνης» και προ-
έκρινε τη μεταβίβασή τους στην 
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Ε.», μετά από σχετική πρόταση 
της τελευταίας. Οι καταθέσεις 
όλων των πελατών της «ΣΥΝΕ-
ΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛΥΜΠΟΣ 
Συνεταιρισμός Περιορισμένης 
Ευθύνης» είναι διασφαλισμένες 
στο ακέραιο και η οργάνωση της 
μεταφοράς τους στην «ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» έχει 
ήδη ξεκινήσει. Η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕ-
ΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» θα ενημε-
ρώσει με ανακοίνωσή της το κοινό 
για τις σχετικές λεπτομέρειες.

Η διαφορά μεταξύ της αξίας 

των στοιχείων παθητικού και 
ενεργητικού που μεταφέρονται 
στο ανάδοχο πιστωτικό ίδρυμα 
καλύπτεται από το Ταμείο Εγγύη-
σης Καταθέσεων και Επενδύσεων 
(ΤΕΚΕ) και το Ελληνικό Δημόσιο. 
Η «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΟΛΥΜΠΟΣ Συνεταιρισμός Περι-
ορισμένης Ευθύνης» τέθηκε σε 
ειδική εκκαθάριση, από το προϊόν 
της οποίας θα ικανοποιηθούν οι 
απαιτήσεις τρίτων με τη σειρά 
που ορίζει ο νόμος. Εκκαθαριστής 
ορίστηκε η εταιρεία «PQH ΕΝΙΑΙΑ 
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ». 
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Περιοδεία της Γ.Γ. Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων Χριστιάνα Καλογήρου στη Δράμα

Η Γενική Γραμματέας 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων Χριστιάνα Καλο-
γήρου, πραγματοποίησε την 
Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου πε-
ριοδεία σε παραγωγικές και 
μεταποιητικές μονάδες του 
πρωτογενούς τομέα στη Δρά-
μα, συνοδευόμενη από τον 
πρόεδρο του Επιμελητηρίου 
Στέφανο Γεωργιάδη, το μέλος 
του Δ.Σ. Γιάννη Κεσκίνογλου 
και τον πρόεδρο της ΔΕΕΠ 
Αλέξανδρο Γεωργιάδη.

Επισκεφθήκαν τον Κτηνο-
τροφικό και Γαλακτοκομικό 
Συνεταιρισμό «Μενοίκιο» 
στην Προσοτσάνη. 

Πρόκειται για μοναδικά κα-
θετοποιημένη μονάδα, όπου

γίνεται κάθε στάδιο της 
διαδικασίας, από την καλ-
λιέργεια των ζωοτροφών
και την εκτροφή των ζώων, 
μέχρι τη συλλογή του 

γάλακτος και την τελική
παραγωγή.

Στα Οινοποιεία «Οίνωψ», 
«Οινογένεσις», «Κτήμα Μα-
νωλεσάκη», «Κτήμα Κώστα
Λαζαρίδη» και «Κτήμα Νίκου 
Λαζαρίδη», γνώρισαν τα ξε-
χωριστά, ανταγωνιστικά κρα-
σιά που παράγουν και κατέ-
χουν πλέον εξέχουσα θέση 
στην Ελληνική και Παγκόσμια 
αγορά. Ιδιαίτερες οι μέθο-
δοι της οινοποίησης, όπως 

του Οινοποιείου «Οίνωψ» 
που γίνεται και σε πιθάρι. 
Με τους ιδιοκτήτες και τους 
εργαζόμενους συζήτησαν 
για τις σημαντικές ευκαιρίες 
ανάπτυξης που δημιουργεί ο 
Οινοτουρισμός.

Τέλος, επισκέφθηκαν τον 
Όμιλο Επιχειρήσεων Χρή-
στου Κλωναρίδη, και είχαν 
την ευκαιρία να συζητήσουν 
θέματα που αφορούν ιδίως 
στην βαμβακοκαλλιέργεια.

«Οι  επιχειρήσεις της ακριτι-
κής Ελλάδας παράγουν προϊ-
όντα αυξημένης ανταγωνιστι-
κότητας και προστιθέμενης 
αξίας. Ακούμε με προσοχή τα 
ζητήματα που απασχολούν 
τους παραγωγούς και τους 
επιχειρηματίες του πρωτογε-
νούς τομέα, αναζητούμε από 
κοινού τις λύσεις και στηρί-
ζουμε τις προσπάθειές τους», 
δήλωσε η κα. Καλογήρου.

ΤΟΠΙΚά

Αρ .Πρωτ.: 2351
ΔΡΑΜΑ  03.02.2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Τμήμα  Προμηθειών 
Πληροφορίες: Χριστοφυλλάκης Ευάγγελος                                                                             
ΤΗΛ.:  2521350277            
E-mail: grafeio.promithion@dramahospital.gr 
URL: www.dramahospital.gr 
Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞHΣ 7ης/2023

 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό 
Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με Σφραγισμένες Προσφορές 
για την ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ με αριθμό Διακήρυξης 
7η / 2023 για πέντε (05) έτη, και με κριτήριο κατακύρωσης το 
υψηλότερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα.

Ελάχιστο Μηνιαίο Μίσθωμα: 6.000,00€ (συμπεριλαμβα-
νομένου του χαρτοσήμου 3,6%)

Τόπος  παράδοσης:  Γενικό  Νοσοκομείο  Δράμας
Γλώσσα: Ελληνική
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών:  

ΠΕΜΠΤΗ  09.02.2023. 
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.02.2023. 
Ο Διαγωνισμός και η Αποσφράγιση του Φακέλου Δικαιολογη-
τικά Συμμετοχής – Τεχνική – Οικονομική Προσφορά θα γίνει 
την ΤΕΤΑΡΤΗ 01.03.2023 και ώρα 09:00 π.μ. στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων του Νοσοκομείου, ενώπιον της Επιτροπής  Διε-
νέργειας του Διαγωνισμού.
Η Δημοσίευση της Περίληψης της Διακήρυξης στον Ελληνικό 
Τύπο ορίζεται στο χρονικό διάστημα έως  12.02.2023.
Για τα τεύχη των Διακηρύξεων οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύ-
νονται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (www.dramahospital.gr) 
��� �������� : Ε�������� ��� Υ�������� ► Π����-
�����-Σ��������. ► Π��������� Ν����������, από 
09.02.2023 καθώς και  στο Γραφείο προμηθειών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών στο τηλέφωνο 
2521350277 (κ. Χριστοφυλλάκης Ευάγγελος) κατά τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες.  

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ

http://www
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Άλλη μια κλήση για παίκτρια 
της ομάδας ΔΟΞΑ 2016 

από τον ομοσπονδιακό προ-
πονητή κ. Παπακώστα. Μετά 
την Ελπίδα Πουλιούδη, που τα 
τελευταία δύο χρόνια αποτελεί 
μέλος της εθνικής κορασίδων, 
και η Ασημίνα Χατζηιωάννου 
κλήθηκε για πρώτη φορά για 
τους φιλικούς αγώνες με την 
Σκωτία το χρονικό διάστημα 
από 6 έως 11 Φεβρουαρίου 
εξαργυρώνοντας με αυτό τον 

τρόπο την παρουσία της στην 
βασική ενδεκάδα σε όλους τους 
αγώνες έως τώρα της ομάδας 
μας. Για άλλη μια φορά αναδει-
κνύεται η συστηματική δουλειά 
στα τμήματα υποδομής της 
ομάδας όλα αυτά τα χρόνια κα-
θώς και οι δύο παίκτριες έχουν 
περάσει τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια από τα τμήματα Κ-12 και 
Κ-14 της ακαδημίας της ΔΟΞΑ 
2016 πριν στελεχώσουν πλέον 
την αγωνιστική ομάδα.

∆όξα 2016 

Μέλος της εθνικής 
κορασίδων και 
η Ασημίνα Χατζηιωάννου

Η Ένωση Κυριών Δράμας-Σ.Α.Φ. συμ-
μετείχε στην δεύτερη εκπαίδευση 

που πραγματοποίησε ο φορέας Amal 
Alliance στη Θεσσαλονίκη την περασμέ-
νη εβδομάδα. 

Πρόκειται για το εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα «Τα χρώματα της καλοσύνης» (Colors 
of Kindness) το οποίο τον περασμένο 
χρόνο υλοποιήθηκε πιλοτικά σε παιδιά 
ωφελουμένων οικογενειών του φορέα. 
Σκοπός του είναι να ενδυναμώσει παιδιά 
που έχουν απομονωθεί είτε λόγω της 
πανδημίας είτε εξαιτίας της διαμονής τους 
σε προσφυγικούς καταυλισμούς, μέσα 
από εκπαιδευτικά προγράμματα που στο-
χεύουν στην ολόπλευρη μάθηση. Εστιά-
ζει σε τέσσερις περιοχές: την προσχολική 
ανάπτυξη, την κοινωνικό-συναισθηματική 
μάθηση (SEAL), την ψυχολογική υποστή-

ριξη και την προαγωγή της «Ειρήνης».Το 
πρόγραμμα ξεκίνησε το 2022 ως πιλοτι-
κό και φέτος συνεχίζεται με μεγαλύτερη 
ανταπόκριση.  Χωρίζεται σε έξι ενότητες, 
όσα και τα χρώματα που χρησιμοποιού-
νται. Κάθε ενότητα αποτελείται από τρεις 
θεματικές ενότητες και αντιστοιχεί σε μία 
εβδομάδα. Στην εκπαίδευση συμμετείχαν 
συνολικά 20 άτομα εκπροσωπώντας μη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις 

Η Amal Alliance είναι μια μη κερδοσκο-
πική οργάνωση με έδρα τη Νέα Υόρκη. 
Σκοπός της είναι να ενδυναμώσει παιδιά 
που έχουν απομονωθεί είτε λόγω της 
πανδημίας είτε εξαιτίας της διαμονής τους 
σε προσφυγικούς καταυλισμούς, μέσα 
από εκπαιδευτικά προγράμματα που 
στοχεύουν στην ολόπλευρη μάθηση. 

Η Ένωση Κυριών ∆ράμας - Σ.Α.Φ.  στη Θεσσαλονίκη

∆εύτερη εκπαίδευση για 
τα «Χρώματα της καλοσύνης»
Από τον φορέα «Amal Alliance» της Ν. Υόρκης

Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 
στις 11 το πρωί στην 
Ένωση Κυριών ∆ράμας-Σ.Α.Φ.

Ημερίδα λήξης 
για το πρόγραμμα 
γυναικείας 
επιχειρηματικότητας
Απονομή πιστοποιητικών 
στις 35 ωφελούμενες
Την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023 στις 11 το πρωί 
στο αίθριο του Σπιτιού Ανοιχτής Φιλοξενίας της 
Ένωσης Κυριών Δράμας-Σ.Α.Φ.πραγματοποιείται 
η ημερίδα λήξης της πράξης  «Ανάπτυξη δράσεων 
γυναικείας επιχειρηματικότητας - Επανένταξη-
Ενεργοποίηση».
Στόχος του έργου
Το έργο απευθύνονταν σε τριάντα πέντε άνεργες 
γυναίκες της Δράμας με στόχο την ένταξή τους 
στην αγορά εργασίας και στην ενίσχυση της επι-
χειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκαν 
δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστο-
ποίησης. Τα σεμινάρια τα οποία παρακολούθησαν 
είχαν ως αντικείμενο την απόκτηση γνώσεων για 
τις γενικότερες εξελίξεις στην επιχειρηματικότητα 
και στην καινοτομία, τις αρχές διεύθυνσης μίας 
επιχείρησης, δεξιότητες στο μάρκετινγκ, στις πω-
λήσεις και εφαρμογές του, στην χρηματοοικονομι-
κή διαχείριση και άλλα. Η ημερίδα θα ξεκινήσει με 
χαιρετισμούς από την Πρόεδρο Αλίκη Τσιαμούρα, 
την συντονίστρια των δράσεων  Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης Δήμου Δράμας Κατερίνα Ιωσηφίδου 
και εκπρόσωπο του Δήμου Δράμας. Αμέσως μετά 
η συντονίστρια του έργου Παναγιώτα Ψαρρά θα 
παρουσιάσει την πορεία υλοποίησης της δράσης. 
Στο τέλος θα γίνει η απονομή των πιστοποιητικών 
στις τριάντα πέντε ωφελούμενες.
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«H χώρα πενθεί την απώ-
λεια δύο πιλότων και 

εγώ ως βουλευτής Δράμας έχω 
το επαχθές προνόμιο να κατά-
γομαι από τον ίδιο τόπο με τον 
εκ θανόντων Στάθη Τσιτλακίδη. 
Από το βήμα της Βουλής θέλω 
να αποτίσω τον δέοντα φόρο 
τιμής και μνήμης στους ανθρώ-
πους που χάθηκαν κατά την 
εκτέλεση του καθήκοντος». Με 
αυτά τα λόγια ξεκίνησε την εισή-
γησή του ως κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
στη Βουλή, ο βουλευτής Δράμας 
και Τομεάρχης Δικαιοσύνης της 
Κ.Ο του κόμματος της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης, Θεόφιλος 
Ξανθόπουλος, μιλώντας κατά 
την συζήτηση ν/σ του υπουργεί-
ου Δικαιοσύνης.

«Η ιστορία των παρακολουθή-
σεων είναι ένα βαθύ τραύμα στο 
κράτος δικαίου και ένας αφόρη-
τος περιορισμός στα ατομικά και 
συνταγματικά δικαιώματα των 

πολιτών Ως αξιωματική αντιπο-
λίτευση θεωρούμε ότι έχουμε 
πολύ μεγάλη ευθύνη να ανα-
δείξουμε την θεσμική εκτροπή. 
Αποφασίσαμε να απέχουμε από 
τις ψηφοφορίες της Βουλής. 
Η παρουσία μου αποδεικνύει 
εμπράκτως ότι η συμμετοχή μας 
στην νομοθετική επεξεργασία 
παραμένει και ο συμβολισμός 
της αποχής μας είναι προεχό-

ντως πολιτικός γιατί δεν θέλουμε 
να νομιμοποιήσουμε μια κυβέρ-
νηση που βαρύνεται με μια τέ-
τοια εξωθεσμική, παραθεσμική 
και τελικά παρακρατική λειτουρ-
γία», τόνισε ο κ. Ξανθόπουλος.

     Αναφερόμενος στο περί 
ενδεχόμενου εκβιασμών που 
μπορεί να υφίστανται οι παρα-
κολουθούμενοι, ο κ. Ξανθόπου-
λος, επανέλαβε ότι αυτό είναι 
είναι μια συζήτηση που υπάρχει 
στη δημόσια σφαίρα από την 
αρχή της υπόθεσης με δηλώσεις 
του ίδιου  κ. Ανδρουλάκη αλλά 
και  με τις παρατηρήσεις του 
κ. Γερουλάνου, μεταγενέστερα. 
Επομένως, το να εγκαλείται η 
εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ για ένα θέμα που απα-
σχολεί όλη την κοινωνία  είναι 
το λιγότερο υποκριτικό. Βλέπω 
ότι αναπαράγουν με περισσή 
ένταση αυτά τα σχόλια όσοι 
τρομάζουν από την ενδεχόμενο 
συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με 

τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Οι ελίτ αυτές, 
τρομάζουν στην ιδέα μιας προ-
οδευτικής συνεργασίας και προ-
σπαθούν να δημιουργήσουν 
προσκόμματα στην ενδεχόμενη 
αυτή συνεργασία των δύο κομ-
μάτων. Δεν θα το επιτύχουν γιατί 
η λαϊκή ψήφο είναι ο καταλύτης 
που θα  επιβραβεύσει την ορθό-
τητα της επιλογής μας, θα θέσει 
όλες τις πολιτικές δυνάμεις προ 
των ευθυνών τους και είναι το 
αξεπέραστο όριο της λαϊκής ετυ-
μηγορίας που θα ωθήσει τις πο-
λιτικές δυνάμεις να ξεπεράσουν 
αναστολές, αγκυλώσεις, επι-
φυλάξεις τραύματα και να δουν 
την επόμενη μέρα της χώρας 
και του λαού μας. Η πρόκληση 
για οικοδόμηση μιας προοδευτι-
κής πρότασης που απευθύνεται 
στη πλειοψηφία των Ελλήνων 
πολιτών είναι στο τραπέζι και με 
αυτήν σκοπεύουμε να πορευ-
τούμε», κατέληξε.

Θεόφιλος Ξανθόπουλος στην ΕΡΤ

Δεν θα νομιμοποιήσουμε μια κυβέρνηση που βαρύνεται 
με θεσμική εκτροπή και παρακρατική λειτουργία
Φόρος τιμής και μνήμης στους πιλότους που χάθηκαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος

ΤΟΠΙΚά

«Δεν μπορώ να ακούσω 
καμία κριτική της κυβέρ-

νησης όταν την βαραίνει το άγος 
των υποκλοπών. Ένα γεγονός 
τραυματικό για κράτος δικαίου 
και την δημοκρατία, ένα γεγονός 
πασίδηλο και αποδεδειγμένο 
γιατί υπάρχει η γνωμοδότηση 
της κατά το Σύνταγμα αρμόδιας 
Αρχής, της ΑΔΑΕ. Οταν σας κα-
τατρύχει το άγος των υποκλοπών 
μην εγκαλείτε εμάς για έλλειψη 
σεβασμού στο δημοκρατικό 
παιγνίδι». Αυτά τόνισε στην δευ-
τερολογία του στη Βουλή, ως Κοι-

νοβουλευτικός Εκπρόσωπος του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο βουλευτής Δρά-
μας και Τομεάρχης Δικαιοσύνης 
της Κ.Ο του κόμματος, Θεόφιλος 
Ξανθόπουλος.

Και συμπλήρωσε: «Αναρω-
τιέμαι αν το ίδιο λέτε και για την 
απόφασή σας το 2019. όταν 
αποχωρήσατε από τη Βουλή 
εν σώματι; Τι άλλαξε από το 
2019 και η δική μας πρακτική 
προσκρούει στην αρχή της δη-
μοκρατικής ομαλότητας και δεν 
συνάδει με την αξιοπιστία της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης ενώ 

η δική σας επιλογή το 2019 δεν 
συγκεντρώνει κανένα από αυτά 
τα χαρακτηριστικά; Η δήθεν 
θεσμική σας  προσήλωση είναι 
κέλυφος, εικόνα, επικοινωνία», 
υπογράμμισε.

Και ο κ. Ξανθόπουλος κατέλη-
ξε: «Οι προσπάθειες να ανασυ-
στήσετε το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο 
από το παρελθόν με βάση τη 
Συμφωνία των Πρεσπών και με 
παρά φύση συμμαχίες προσώ-
πων από τον ακροδεξιό και τον 
λεγόμενο κεντρώο χώρο, είναι 
οριστικά καταδικασμένες».

Θεόφιλος Ξανθόπουλος

Η κυβέρνηση βαρύνεται με το άγος 
των υποκλοπών, γεγονός τραυματικό 
για τη δημοκρατία και αποδεδειγμένο
Καταδικασμένες οι προσπάθειες ανασύστασης του αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου
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Η Γενική Περιφερειακή Αστυνο-
μική Διεύθυνση Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης δημοσιεύ-
ει συνολικά στοιχεία που αφορούν 
θέματα οδικής ασφάλειας και 
τροχονομικής αστυνόμευσης που 
συνέβησαν, κατά τη διάρκεια του 
μηνός Ιανουαρίου του 2023, στην 
εδαφική αρμοδιότητα των Περι-
φερειακών Ενοτήτων Έβρου, Ρο-
δόπης, Ξάνθης, Καβάλας,Θάσου 
και Δράμας. Η δημοσίευση των 
μηνιαίων στοιχείων συνοδεύεται 
με στατιστικά – αριθμητικά στοιχεία 
του αντίστοιχου περσινού μήνα.  

α. Τροχαία Ατυχήματα   

Στην εδαφική αρμοδιότητα της 
Γενικής Περιφερειακής Αστυνομι-
κής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης, σημειώθηκαν 
14 τροχαία δυστυχήματα (έναντι 26 
το 2022). Ειδικότερα σημειώθηκαν:
1 θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα 

(έναντι 4το 2022)
2 σοβαρά τροχαία ατυχήματα (ένα-

ντι 6το 2022)
11 ελαφριά τροχαία ατυχήματα 

(έναντι 16το 2022)
Από τα τροχαία δυστυχήματα 

που συνέβησαν σε αστικές και 
αγροτικές περιοχές των ανωτέρω 
περιφερειακών ενοτήτων κατα-
γράφηκαν συνολικά 22 παθόντες 
(έναντι 36 το 2022). Ειδικότερα 
καταγράφηκαν:
w 1 νεκροί (έναντι 4 το 2022)
w 3 βαριά τραυματίες (έναντι 9 το 

2022)
w 18 ελαφρά τραυματίες (έναντι 23 

το 2022)
Τακυριότερα αίτια των τροχαίων 

ατυχημάτων – δυστυχημάτων, 
όπως προέκυψε από την αστυνο-
μική τροχονομική έρευνα, ήταν:

w Η απόσπαση προσοχής οδηγού
w Οδήγηση σε κατάσταση μέθης
w Η παραβίαση σημάνσεων
w Η απόσπαση προσοχής οδηγού
w Πεζός – Δεν βάδιζε στις διαβά-

σεις

β. Δράσεις Τροχονομικής 
αστυνόμευσης 

Οι Υπηρεσίες Τροχαίας της Γε-
νικής Περιφερειακής Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης βρίσκονται σε 
διαρκή ετοιμότητα, εφαρμόζοντας 
συγκεκριμένο σχεδιασμό, που 

προβλέπει μέτρα οδικής ασφάλει-
ας και τροχονομικής αστυνόμευσης 
για την ασφαλή κυκλοφορία των 
οχημάτων και των πολιτών, καθώς 
και για την πρόληψη και αποτροπή 
ατυχημάτων και δυστυχημάτων σε 
όλο το οδικό δίκτυο.    

Στο πλαίσιο των τροχονομικών 
δράσεων, τον μήνα Ιανουάριο 
του 2023, βεβαιώθηκαν συνολικά 
6.010 παραβάσεις, από τις οποίες 
οι 1.822 ήταν επικίνδυνες παραβά-
σεις, ως ακολούθως: 
w 1.183 για υπερβολική ταχύτητα
w 112 για οδήγηση υπό την επή-

ρεια οινοπνεύματος (μέθη)
w 137  για κίνηση στο αντίθετο 

ρεύμα 
w 20  για παραβίαση ερυθρού ση-

ματοδότη 
w 56 για μη χρήση κράνους κατά 

την οδήγηση
w 195 για μη χρήση της ζώνης 

ασφαλείας κατά την οδήγηση 
w 51 για χρήση κινητού τηλεφώνου 

κατά την οδήγηση 
w 11 για αντικανονικό προσπέρα-

σμα
w 42 για φθαρμένα ελαστικά 
w 13 για αντικανονικούς ελιγμούς  
w 2 για παραβίαση προτεραιότη-

τας

γ. Συμβουλές Οδικής Ασφάλειας 
Η Ελληνική Αστυνομία ιδιαίτερα 

ευαισθητοποιημένη στα θέματα 
ασφαλούς οδήγησης και οδικής 
ασφάλειας με σκοπό να συμβάλλει 
στη μείωση των τροχαίων ατυχη-
μάτων και δυστυχημάτων υπενθυ-
μίζει σε όλους τους οδηγούς και 
τους χρήστες του οδικού δικτύου 
ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση 
όλων μας. 

Στο πλαίσιο αυτό οι οδηγοί οφεί-
λουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορί-
ας, να οδηγούν με σύνεση και 
προσοχή και να ακολουθούν τις 
υποδείξεις και τις συμβουλές του 
προσωπικού της Τροχαίας. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οδη-

γώ με ασφάλεια σημαίνει:
w Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κώ-

δικα Οδικής Κυκλοφορίας 
w Έχω διαρκώς τεταμένη την προ-

σοχή μου στην οδήγηση και τον 
έλεγχο του οχήματος
w Όταν οδηγώ δεν έχω καταναλώ-

σει οινοπνευματώδη ποτά 
w Δεν παραβιάζω τα όρια ταχύ-

τητας 
w Φορώ πάντα ζώνη ασφαλείας 
w Τοποθετώ τα παιδιά σε παιδικό 

κάθισμα στο πίσω μέρος του 
αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη 
ασφαλείας 
w Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι 

συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα 
φορώ πάντα κράνος 

w Δεν κάνω αντικανονικά προσπε-
ράσματα 
w Δεν παραβιάζω τον κόκκινο ση-

ματοδότη 
w Σταματώ στο STOP και δίνω προ-

τεραιότητα 
w Δεν μιλώ στο κινητό όταν οδηγώ 
w Δίνω προτεραιότητα στους πε-

ζούς 
w Σέβομαι τα σήματα και τις υπο-

δείξεις των τροχονόμων.

Οι παραπάνω συμβουλές θα 
επαναλαμβάνονται διαρκώς με 
σκοπό να συμβάλλουν στην 
εμπέδωση της κυκλοφοριακής και 
οδικής κουλτούρας. 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Μηνιαίος απολογισμός στα θέματα Οδικής Ασφάλειας

ΕΠΙΚΑΙΡόΤΗΤΑ
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ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΥπΑΑΤ: 
Οι προτεραιότητες 
και οι προκλήσεις 
στη νέα ΚΑΠ

Οι σημαντικές προκλήσεις 
της νέας ΚΑΠ και οι προτε-
ραιότητες που έχει θέσει το 
ΥπΑΑΤ, απασχόλησε την 
1η συνεδρίαση της Επι-
τροπής Παρακολούθησης 
του Στρατηγικού Σχεδίου 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ), που 
πραγματοποιήθηκε στη Θεσ-
σαλονίκη.

Ο υπουργός, κ. Γιώργος 
Γεωργαντάς αναφέρθηκε 
στις παρούσες συνθήκες επι-
σιτιστικής κρίσης και ακρί-
βειας στις εισροές, για τη 
διασφάλιση του εισοδήματος 
των αγροτών, την προστα-
σία του περιβάλλοντος και 
της πρωτογενούς παρα-
γωγής από τις επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής, τη 
βελτίωση της παραγωγικό-
τητας καθώς και την ανάγκη 
ανάδειξης της ποιότητας και 
ταυτότητας των γεωργικών 
και κτηνοτροφικών προϊό-
ντων της χώρας μας.

Τόνισε δε, ότι διαθέτουμε 
τους πόρους, το ανθρώπινο 
δυναμικό και το στρατηγικό 
σχέδιο που μπορούν να 
εγγυηθούν την επιτυχία των 
στόχων της νέας ΚΑΠ για 
την οικονομική, περιβαλλο-
ντική και κοινωνική βιωσιμό-
τητα τόσο των παραγωγών 
μας όσο και των αγροτικών 
μας περιοχών.

Οι στόχοι
Στους στόχους της νέας 

ΚΑΠ, καθώς και στην απαί-
τηση αναπροσανατολισμού 
του παραγωγικού μοντέλου 
της χώρας μας στην κατεύ-
θυνση που υπαγορεύουν 
οι ανάγκες του πρωτογενή 
μας τομέα και οι ενωσιακές 
προτεραιότητες για μία πε-
ρισσότερο πράσινη, ψηφι-
ακή και ανθεκτική γεωργία, 
αναφέρθηκε ο υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων κ. Γιώργος Στύ-
λιος.

Σημείωσε την ανάγκη για 
την τόνωση της κοινωνικο-

οικονομικής συνοχής των 
αγροτικών μας περιοχών 
και την δημογραφική τους 
ανανέωση, ενώ αναφέρθη-
κε και στις πρωτοβουλίες 
που αναλήφθηκαν για τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό 
του ΥΠΑΑΤ, γεγονός που 
συνέβαλλε καταλυτικά στην 
επιτάχυνση υλοποίησης των 
προγραμμάτων προς όφελος 
των δικαιούχων, των επενδύ-
σεων και της συνολικότερης 
ανάπτυξης του αγροδιατρο-
φικού τομέα. 

Η αποτίμηση
Μια σύντομη αποτίμηση 

της μακράς και επίπονης 
προσπάθειας που καταβλή-
θηκε από το ΥΠΑΑΤ για την 
προετοιμασία και κατάρτιση 
του Στρατηγικού Σχεδίου της 
ΚΑΠ 2023-2027, έκανε στη 
συνέχει ο γενικός γραμμα-
τέας Αγροτικής Πολιτικής και 
Διεθνών Σχέσεων κ. Κώστας 
Μπαγινέτας, ενώ αναφέρθη-
κε και στην άριστη συνερ-
γασία με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή που οδήγησε μέσα 
από εντατικές διαβουλεύσεις 
στην έγκρισή του.

Η γενική γραμματέας 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, κ. Χριστιάνα 
Καλογήρου στον σύντομο 
χαιρετισμό της τόνισε ότι σε 
μια εποχή όπου οι Έλληνες 
αγρότες καλούνται να αντα-
ποκριθούν στις συνθήκες 
της πολυεπίπεδης κρίσης, το 
Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 
2023-2027, με ταχύτητα, 
αποτελεσματικότητα και ευε-
λιξία, καλείται να αξιοποιήσει 
τους διαθέσιμους ευρωπαϊ-
κούς πόρους, προς όφελος 
του πρωτογενούς τομέα και 
των ανθρώπων του.

Το μεγάλο στοίχημα
Ο πρόεδρος της Επιτρο-

πής Παρακολούθησης, κ. 
Δ. Οδ. Παπαγιαννίδης στην 
εισήγησή του ανέφερε ότι το 
μεγάλο στοίχημα πλέον είναι 
στην εφαρμογή του ΣΣ ΚΑΠ, 
στη βάση των νέων προκλή-
σεων και απαιτήσεων που 
απορρέουν αφενός από την 
ενιαία αντιμετώπιση και των 
δύο Πυλώνων της ΚΑΠ στο 
πλαίσιο του νέου μοντέλου 
παρακολούθησης και επιδό-
σεων, και αφετέρου από την 
αυξημένη περιβαλλοντική 
φιλοδοξία της. Επιπλέον, 
επισήμανε ότι το Στρατηγικό 
Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027 
αφορά σε ενωσιακούς πό-
ρους 13,4 δισ. ευρώ, οι οποί-
οι θα δημιουργήσουν μια νέα 
δυναμική για την Ελληνική 

Γεωργία και τους Έλληνες 
παραγωγούς.

Στο πλαίσιο των εργασιών 
της 1ης Επιτροπής Παρα-
κολούθησης, εγκρίθηκε ο 
εσωτερικός κανονισμός λει-
τουργίας της και τα μέλη της 
ενημερώθηκαν για:
} Τις παρεμβάσεις των 

άμεσων ενισχύσεων, τις πα-
ρεμβάσεις για το περιβάλλον 
και το κλίμα, για την αγροτική 
ανάπτυξη και τα τομεακά 
προγράμματα
} Το διοικητικό μηχανισμό 

διαχείρισης και εφαρμογής 
του ΣΣ ΚΑΠ
} Το Σχέδιο του Πλάνου 

Αξιολόγησης του ΣΣ ΚΑΠ
Τις εργασίες της Επιτρο-

πής παρακολούθησαν 
επίσης εκπρόσωποι τοπι-
κών αρχών και φορέων, 
υπηρεσιακοί παράγοντες 
Υπουργείων και Περιφερει-
ών, καθώς και εκπρόσωποι 
κοινωνικοοικονομικών και 
περιβαλλοντικών φορέων.

Στην συνεδρίαση παρα-
βρέθηκαν και απεύθυναν 
χαιρετισμό ο αντιδήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, κ. Ερωτό-
κριτος Θεοτοκάτος και ο 
αντιπεριφερειάρχης Αγροτι-
κής Οικονομίας Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Γ. 
Κεφαλάς, ο εκπρόσωπος του 
υπουργείου Επενδύσεων και 
Ανάπτυξης κ. Ι. Φίρμπας, κα-
θώς και οι εκπρόσωποι της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. 
Μ. Μilouchev και κ. P. Busz.

1 
Σίμος Κεδίκογλου: 
Παρεμβάσεις για τον 
εκσυγχρονισμό τού 
πρωτογενούς τομέα

Στην αντιμετώπιση των 
εξωγενών κρίσεων και 
στην βασική προτεραιότητα 
του ΥπΑΑΤ για τη στήριξη 
του τομέα της κτηνοτροφίας, 
εστίασε ο υφυπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων κ. Σίμος Κεδίκογλου, 
σε χαιρετισμό του στο 7ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο για το 
Κρέας και τα Προϊόντα του, 
στο πλαίσιο της Έκθεσης 
Zootechnia στη Θεσσαλο-
νίκη.

Όπως τόνισε ο υφυπουρ-
γός, από τη μία αντιμετω-
πίζουμε τις επιπτώσεις της 
παγκόσμιας κρίσης με στο-
χευμένα μέτρα και από την 
άλλη υλοποιούμε ένα εθνικό 
στρατηγικό σχέδιο- στο πλαί-

σιο της νέας ΚΑΠ – που εκ-
συγχρονίζει και ενδυναμώνει 
τον πρωτογενή τομέα και 
του δίνει τη δυνατότητα να 
ανταποκριθεί στις σύγχρονες 
απαιτήσεις και προκλήσεις.

Υπογράμμισε δε ότι ο 
τομέας της κτηνοτροφίας, 
με ζωτική σημασία και συ-
νεισφορά στην κοινωνία, την 
οικονομία και το περιβάλλον, 
αποτελεί βασική προτεραιό-
τητα του ΥΠΑΑΤ  για τη στή-
ριξη και την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων του.

Νομοθετικές 
πρωτοβουλίες
Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε 

μια σειρά παρεμβάσεων και 
νομοθετικών πρωτοβουλιών 
που συμβάλλουν στην επί-
λυση χρόνιων προβλημάτων 
και  δημιουργούν τις προϋ-
ποθέσεις για την αειφορική 
ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, 
τον εκσυγχρονισμό του πρω-
τογενούς τομέα, την προστα-
σία των καταναλωτών και 
την εύρυθμη λειτουργία της 
αγοράς.

Επιγραμματικά, ανέφερε:
} Την ψήφιση του Ν. 4859/

2021 για την ίδρυση, τον 
εκσυγχρονισμό και τη λει-
τουργία των κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων.
} Τη στήριξη της κτηνο-

τροφίας με 50 εκατ. και  την 
επιπλέον ενίσχυσή της  με 
89 εκατ. για την αγορά ζω-
οτροφών.
} Την μείωση του ΦΠΑ 

στο 6% σε λιπάσματα και 
ζωοτροφές.
} Την υπογραφή Προ-

γραμματικών Συμβάσεων με 
την πλειονότητα των Περιφε-
ρειών για την εκπόνηση των 
Διαχειριστικών Σχεδίων των 
βοσκήσιμων γαιών.
} Τη δημιουργία Εθνικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου 
εμπορικών εκμεταλλεύσεων 
πουλερικών.
} Την επεξεργασία τρο-

πολογίας για την καθιέρωση 

νέας κατάλληλης και ομοιό-
μορφης σήμανσης που θα 
φέρεται στα σφάγια εγχώρι-
ας καταγωγής και εκτροφής, 
κατοχυρώνοντας ταυτόχρο-
να την ελληνική ταυτότητα 
και το σχεδιασμό ενός 
σύγχρονου ελεγκτικού μηχα-
νισμού για τη διασφάλιση 
της αγοράς από φαινόμενα 
απάτης έναντι της παράνο-
μης σήμανσης προέλευσης 
προϊόντων αγροδιατροφικού 
τομέα.
} Την έγκριση του Προ-

γράμματος Αγροτικής Ανά-
πτυξης για τη νέα Προ-
γραμματική περίοδο και 
την επικείμενη έναρξη υλο-
ποίησης των μέτρων των 
νέων αγροτών, των σχεδίων 
βελτίωσης, και των μέτρων 
που στοχεύουν στην γενετι-
κή βελτίωση και την ευζωία 
των ζώων.

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα 
η υποβολή αιτήσεων για τα 
Υποέργα που χρηματοδο-
τούνται από το Ταμείο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας 
και υλοποιούνται από τη 
Γενική Γραμματεία Αγροτι-
κής Πολιτικής και Διεθνών 
Σχέσεων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Στο Υποέργο 
«Γενετική Βελτίωση Ζώων» 
υποβλήθηκαν 21 προτάσεις 
συνολικού ύψους επένδυ-
σης 21.197.753€, υπερκαλύ-
πτοντας τον προϋπολογισμό 
της Δημόσιας Δαπάνης.

Υλοποιήθηκαν, στο πλαί-
σιο στήριξης και ανάδειξης 
του τομέα της Μελισσοκο-
μίας, δράσεις που αφορούν 
στον ψηφιακό μετασχηματι-
σμό του κλάδου όπως, με-
ταξύ άλλων, το Ηλεκτρονικό 
Μελισσοκομικό Μητρώο και 
η έκδοση ψηφιακής μελισ-
σοκομικής ταυτότητας που 
στοχεύουν στην αύξηση της 
ποιότητας του μελιού, τη δι-
αφύλαξη του προϊόντος, τον 
έλεγχο και τον περιορισμό 
της νοθείας και των ελληνο-
ποιήσεων. agroin.gr

https://www.in.gr/2023/02/02/economy/agro-in/ypaat-neo-paketo-enisxyseon-kai-apozimioseon-poious-afora/" \t "_blank
https://www.in.gr/tags/%CE%BA%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1/" \t "_blank
https://www.in.gr/2023/01/30/economy/agro-in/kap-ti-isxyei-tin-perivallontiki-diaxeirisi-ton-voskotopon/" \t "_blank
https://www.in.gr/tags/%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82/" \t "_blank
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Αναλαμβάνω τη φύλαξη 
παιδιών και ηλικιωμένων. 
Είμαι διαθέσιμη και για 
οποιαδήποτε άλλη ερ-
γασία. Τηλ. 6940883561 
Αναστασία

(Χ576)

Αναλαμβάνω τη φροντί-
δα ηλικιωμένων για τις 
νυχτερινές ώρες. Τηλ. 
6988017083 κ. Σοφία.

(Χ567)

Ζητώ εργασία για φύλαξη 
και φροντίδα ηλικιωμένων 
(με εμπειρία). Αναλαμβάνω 
και φροντίδα νοικοκυ-
ριού. Τηλ. επικοινωνίας: 
6973304718.

(Χ565)

Ζητώ εργασία πρωινές 
ώρες για καθαρισμό 
οικιών ή φύλαξη ηλικιω-
μένων. Τηλ. επικοινωνίας 
6949540798 Ντανιέλα

(Χ552)

Ζητώ εργασία ως σερβι-
τόρος, λάντζα, εργάτης ή 
οπουδήποτε αλλού εντός 
ή εκτός νομού. Τηλ. επι-

κοινωνίας 6998119465, 
Μάριος.

(Χ550)

Ζητώ εργασία σε κτήματα, 
κτηνοτροφεία ή θερμοκή-
πια με παροχή διαμονής. 
Τηλ. 6949714377 Βαγγέ-
λης.

(Χ549)

Κυρία 50 ετών, αναλαμβά-
νει τη φροντίδα ηλικιωμέ-
νων πρωινές ή απογευμα-
τινές ώρες, κ. Ντίνα, τηλ: 
6948281309.

(Χ536)

Κυρία 51 ετών, αναλαμβά-
νει τη φύλαξη παιδιών και 
ηλικιωμένων κατά τις πρω-
ινές ώρες. κιν. 6970556449 
κα Μαρία 

(Χ 529)

Κυρία 53 ετών με εμπειρία 
αναλαμβάνει τη φύλαξη 
ηλικιωμένων πρωινές ή 
βραδινές ώρες. Πληροφο-
ρίες στο τηλ: 6993367389 
κα. Κλάρα.

(Χ528)

Κυρία αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη και την φροντίδα μι-
κρών παιδιών, για ορισμέ-
νες ώρες. τηλ. 6934087874, 
κα Ελπίδα 

(Χ523)

Κυρία 50 ετών αναλαμβά-
νει τη φύλαξη ηλικιωμένων 
από 21:00-07:00. Πληροφο-
ρίες στο τηλ: 6985080806

(Χ505)

Κυρία 62 ετών αναλαμβά-
νει τη φύλαξη ηλικιωμένων 
βραδινές ώρες. Πληροφο-
ρίες στο τηλ.: 6987213196

(Χ506)

Κυρία αναλαμβάνει τη 
φύλαξη ηλικιωμένων. 
Πληροφορίες στο τηλ. 
6948087551 

(Χ500)

Κυρία 57 ετών, αναλαμβά-
νει τη φύλαξη ηλικιωμένων 
τις βραδινές ώρες. Πλη-
ροφ.: 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. Ανα-
στασία 

(Χ451)

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))

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

(Χ409)

Κυρία 55 ετών αναλαμβά-
νει φύλαξη ηλικιωμένων 
επί 24ωρου βάσεως. κα 
Βιολέττα. Τηλ: 6994798365

(Χ404)

Κυρία αναλαμβάνει φύ-
λαξη ηλικιωμένων, ώρες 

ημέρες. Τηλ επικοινωνίας 
6974284022.

(X403)

Κυρία 59 ετών, αναλαμβά-
νει φύλαξη ηλικιωμένων 
επί 24ωρου βάσεως. 
Πληροφορίες στο τηλ.: 
6994308337 κα Μαρία.

(Χ398)

Κυρία 59 ετών αναλαμβά-
νει 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, 
καθαριότητα σπιτιών και 
κάθε είδους οικιακή εργα-
σία. 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)

Νεαρή κυρία αναλαμβά-
νει καθαριότητα σπιτιών, 
γραφείων, επαγγελματικών 
χώρων και φύλαξη παιδιών 
πρωινές ώρες.  Πληροφο-
ρίες στο τηλ.: 6980674154.

(Χ260)

Κυρία 59 ετών αναλαμβά-
νει τη φύλαξη ηλικιωμένων 
με βαριές καταστάσεις, 
αλτσχάιμερ, εγκεφαλικά, 
καρκινοπαθείς με πείρα 27 
ετών. Ωράριο φύλαξης σε 
24ωρη βάση κ. Παναγιώτα 
6978283235 

(Χ487)

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ii

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙH

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πέτρινο διώ-
ροφο σπίτι σε οικόπεδο 
800 τ.μ. στο Νικηφόρο 
∆ράμας. Πληροφορίες στο 
τηλ. 6947998380

(Χ596)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία 63 ετών με 21 χρό-
νια εμπειρία (κατακλύσεις, 
εγκεφαλικά, φροντίδα 
καρκινοπαθών) ζητεί ερ-
γασία εντός ∆ράμας. 
∆ιαθέσιμη: πρωί 08:00-
15:00 ή νύχτα 20.00-08:
00. Τηλ. επικοινωνίας 
6978283235 
κ. Παναγιώτα.

(Χ616)
Κυρία αναλαμβάνει τη 
φύλαξη, περιποίηση και 
φροντίδα ηλικιωμένων. 
Εμπειρία μεγάλη. Τηλ. 
6938874524, κ. Αθηνά.

(Χ581)

Κυρία αναλαμβάνει την 
καθαριότητα σκαλιών 
καθώς και  τη φύλαξη ηλι-
κιωμένων, κ. Φωτεινή, τηλ. 
6985900450 

 (Χ 579)
Κυρία αναλαμβάνει την 
καθαριότητα σκαλιών 
καθώς και τη φύλαξη ηλι-
κιωμένων απογευματινές 
ώρες, κ. Καλλιόπη. Τηλ. 
6978966585.

 (Χ 578)

Από την εφημερίδα 
ΧΡΟΝΙΚΑ

ζητείται άτομο
για τη διανομή
της εφημερίδας
Εργασία συνεχής 

με ασφάλιση.
Επιθυμητό δίπλωμα

οδήγησης 
για μηχανάκι 50cc.

Βιογραφικό στο e-mail:
xenia.arg@gmail.com
                           (Χ601)

Ο όμιλος ΒLUE LAGOON GROUP Greece (Κως, 
Χαλκιδική) ενόψει της καλοκαιρινής σεζόν 2023 
αναζητά συνεργάτες με όρεξη, εμπειρία και αγά-
πη προς τον τουρισμό για να ενταχθούν στην 
ομάδα μας:
Blue Lagoon Resort (5*), Blue Lagoon Village (5*), 
Palazzo del Mare (5*), Blue Lagoon Princess (5*), Blue 
Lagoon Palace (5*), Blue Lagoon Ocean (4*), Blue 
Lagoon City (4*)

∆ιαθέσιμες θέσεις εργασίας:
• Μάγειρες Α’, Β’, Γ’ 
• Ζαχαροπλάστες Α’, Β’, Γ’
• Sous-Maitre, Sous-Chef, Captain
• Bartenders, Σερβιτόροι/ες και Βοηθοί

για Εστιατόριο/Bar
• Καμαριέρες, Καθαρίστριες
• Υποδοχή
• Γκρουμ
• Security/Ναυαγοσώστες
• Βοηθό Αποθήκης
Ανυπομονούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά, θα 
σας περιμένουμε στις 11/02/2022, στο Ξενοδοχείο 
Hydrama Grand Hotel από τις 11:00-18:00. Oι εν-
διαφερόμενοι παρακαλούνται να προσέλθουν με 
βιογραφικό σημείωμα:
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6941455343
     (Χ646)



ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

ΓΛΑΡΑΚΗΣ Σ. IΩΑΝΝΗΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Κωνσταντίνου Νταή 2
(δίπλα στη Συνεταιριστική Τράπεζα)

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

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

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 2521521745

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΚΟΓΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 5 ΔΡΑΜΑ,  3ος όροφος

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 25210-27810

ΟΙΚΙΑΣ: 25210-36557

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

Προύσσης 26 Δράμα
Τηλ: 25210 22423, 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

Κ. Παλαιολόγου 16, 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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ΕΦΚΑ 
25210 28581

Κέντρο Υγείας 
∆ράμας 

για ραντεβού 
2521109206-207-208

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-
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ Δ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

Μετεκπαιδευθείς στο Σακχαρώδη Διαβήτη 
και στην Αρτηριακή Υπέρταση

Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΟΠΥΥ

Δέχεται:
Δευτέρα 09:00-17:00

Τρίτη 09:00-17:00
Τετάρτη 09:00-15:00

Πέμπτη 09:00-14:00 πρωί 
& 17:30-20:30 απόγευμα
Παρασκευή 09:00-16:00

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

www.drasteriadis.gr

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΣΑΛΩΝΙΔΟΥ Η. ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

τ. επιμελήτρια παιδιατρικής κλινικής 
Γ.Ν. Δράμας

τ. επιμελήτρια παιδιατρικής κλινικής 
Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσ/νίκης

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 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Sudoku
ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

v
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ
Καθημερινά

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ: 09:00, 21:00
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 
09:15, 21:45

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καθημερινές

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ: 06:00, 08:
30, 11:00, 13:00, 14:45, 

16:30, 18:30, 21:00
AΠΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 08:30, 

11:15, 14:00, 16:00, 18:00, 
19:30, 21:30

Σάββατο-Κυριακή
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ: 07:30, 10:
00, 11:30, 13:00, 14:45, 

16:30, 18:30, 21:00
AΠΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 10:30, 

12:30, 14:00, 16:00, 18:00, 
19:30, 21:30

ΚΑΒΑΛΑ
Καθημερινές

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ: 06:00, 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
AΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 06:00, 08:
00, 09:00, 10:00, 11:00, 

12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 20:00, 21:30

Σάββατο
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ 07:00, 08:00, 
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 21:00
AΠΟ ΚΑΒΑΛΑ 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, 21:30

Κυριακή
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ 08:00, 10:00, 

12:00, 14:00, 16:00, 18:
00, 21:00

AΠΟ ΚΑΒΑΛΑ 08:00, 10:
00, 12:00, 14:00, 16:00, 

18:00, 20:00, 21:30

ΣΕΡΡΕΣ
Καθημερινές

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ: 07:15, 13:15
AΠΟ ΣΕΡΡΕΣ: 06:30, 12:

50, 19:00

Σάββατο
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ: 19:00
AΠΟ ΣΕΡΡΕΣ: 12:50

Κυριακή
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ: 15:00, 19:00

AΠΟ ΣΕΡΡΕΣ: 
12:50, 19:00

tΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΡΕΝΩΝ ΟΣΕ

Δράμα – Θεσσαλονίκη
Αναχώρηση: 06:15

Θεσσαλονίκη – Δράμα
Αναχώρηση 16:05

Δράμα – Αλεξανδρούπολη
Αναχώρηση: 05:40 

(ανταπόκριση Ξάνθη), 
20:30

Αλεξανδρούπολη – Δράμα
Αναχώρηση: 06:00 

(ανταπόκριση Ξάνθη)

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝj 

Καβάλα προς Αθήνα
08:35 Δευτέρα, Τετάρτη

09:50 Σάββατο
20:00 Πέμπτη

20:05 Τρίτη, Παρασκευή, 
Κυριακή

Αθήνα προς Καβάλα
07:00 Δευτέρα, Τετάρτη

08:15 Σάββατο
18:30 Τρίτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή, Κυριακή

TTΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΟΙΩΝ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΙΜΕΝΑΣ 
ΘΑΣΟΥ – ΚΕΡΑΜΩΤΗ

Από Θάσο: 
05:30, 06:45, 07:45, 08:30, 
09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 
13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 

16:30, 17:45, 19:15
Από Κεραμωτή: 

05:30, 06:30, 07:15, 08:00, 
09:00, 09:45, 10:30, 11:30, 
12:30, 13:30, 14:30, 15:15, 

16:00, 17:45, 19:45

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΙΝΟΣ 
ΘΑΣΟΥ – ΚΑΒΑΛΑ

Από Θάσο: 
07:15, 12:00, 15:45

Από Καβάλα: 
09:15, 14:00, 17:30

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
1. ΥΠΕΡΟΠΤΗΣ 2. ΣΑΠΟΥΝΙ - ΑΛ 3. ΤΡΟ-

ΠΙΔΑ - ΡΙ 4. ΕΑΝΕΣ - ΡΟΚΑ 5. ΡΤ - ΣΚΡΑ-
ΠΑΣ 6. ΙΑΝ – ΙΟ - ΤΣ 7. ΑΣΑΡ - ΚΡΑΜΑ 8. 
ΗΡΑΙΑ - ΣΟΕ 9. ΚΙΤ - ΛΙΣΤ 10. ΑΜΗΧΑΝΙΑ 

ΚΑΘΕΤΩΣ
1. ΥΣΤΕΡΙΑ - ΚΑ  2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ 3. ΕΠΟΝ 

- ΝΑΡΚΗ 4. ΡΟΠΕΣ - ΡΑΙΧ 5. ΟΥΙΣΚΙ - ΙΤΑ 
6. ΠΝΔ - ΡΟΚΑ 7. ΤΙΑΡΑ - ΛΙ 8. ΟΠΤΑΣΙΑ 9. 
ΣΑΡΚΑΣΜΟΣ 10. ΛΙΑΣ - ΑΕΤΟ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ε1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ΚΑΘΕΤΩΣ

1) Ψευτιά, εξαπάτηση, αλλά 
και περούκα (αρχ). – Η θά-
λασσα απ’ τα ξένα.

2) Βρίσκεται στην επιφάνεια 
της γης, αλλά και σε συμβό-
λαια. – Πόνος, και ειδικά της 
κοιλιάς.

3) Τεχνοτροπία, στιλ. – Τμή-
μα της Αίγινας.

4) Σκόνη καθαρισμού. – Το 
μικρό του μουσουργού «Χα-
τσατουριάν».

5) Σύγχυση, αμηχανία, πε-
λάγωμα.

6) Πόλη της Μ. Ασίας.
7) Αναίρεση, καταπάτηση, 

παράβαση υπόσχεσης (νε-
ολγκ). – Αγενής νότα.

8) Θέρετρο του Άργους. 
– Παλιά μάρκα Αγγλικών αυ-
τοκινήτων.

9) Ποσοτικό «κι αυτό». 
– Όρος της γεωμετρίας 
(ανρθγρφ).

10) Φλύαρος γέρος που λι-
γουρεύεται νεαρές γυναίκες.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ

1) Δημόσιο έσοδο «κι αυτός». - «Αυ-
τός» στα Ποντιακά.

2) Βουνό της βορειοδυτικής Πελο-
ποννήσου, όπου ο Ηρακλής σκότωσε 
ένα αγριογούρουνο, που έκανε μεγά-
λες καταστροφές.

3) Μένει, πολλές φορές και ο εξώγα-
μος γιός. - «Παράδεισος» για κουνού-
πια.

4) Αρχικά αριθμού στρατεύσιμου ατό-
μου. – Αρχηγός αντάρτικου αγώνα, σε 
γειτονικό κράτος, που αργότερα έγινε 
πρόεδρος του (ψευδνμ).

5) Υπάρχει και «τέτοια» βοήθεια. 
– Αραβικό άρθρο.

6) Η «αυγούλα» των Αρχαίων. – Κο-
ντή παιδική κάλτσα.

7) Κακή νοητική κατάσταση «κι 
αυτή».

8) Ανόσιες, αισχρές (κθρσ). – Τρία 
σύμφωνα μας, με αντίθετη σειρά στην 
αλφαβήτα.

9) Θλίψη, μονοτονία, αθυμία. – Στην 
ώρα της αυτή, μεστή (ανρθγρφ).

10) Ράγισμα, χαραγματιά, σχισμάδα. 
– Δεν υπάρχει άλλος εκτός από «αυ-
τόν».

Ο Συνεργάτης
«Λεξίγριφος»

Easy Sudoku Puzzles 2 
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Sudoku Puzzle 1 Solution  Sudoku Puzzle 2 Solution 

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

Sudoku Puzzle 3 Solution  Sudoku Puzzle 4 Solution 

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

Sudoku Puzzle 5 Solution  Sudoku Puzzle 6 Solution 

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

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

Sudoku Puzzle 7 Solution  Sudoku Puzzle 8 Solution 

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

8 2 5      6 
   9  3 2 7 8 
   8 2 6 1 5  
   2 6     
 8 9 5 1  4 2  
7  2   4  6 5 
 5  4   6   
2  6   8 5 3 7 
    3 5  4 2 
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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
e-ΕΦΚΑ ......................................25210-28581
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
  Ραντεβού  ................. 2521109206, 207, 208

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

Ο «ξεχασμένος» κατά συρ-
ροή δολοφόνος της Βρε-

τανίας, Πάτρικ Μακέι –ο οποί-
ος έκοψε στη μέση το κεφάλι 
ενός καθολικού ιερέα με τσε-
κούρι– θα εξεταστεί από τους 
επικεφαλής του Συμβουλίου 
Αναστολών για να διαπιστω-
θεί αν είναι «ασφαλής» για να 
αποφυλακιστεί.

Ο κατά συρροή δολοφό-
νος τον οποίο τα βρετανικά 
μέσα αποκαλούν «Μαθητή 
του Διαβόλου» θα εξεταστεί 
σε ακρόαση για την αποφυ-
λάκιση υπό όρους για οκτώ 
φόνους που ο ίδιος αρχικά 
ομολόγησε, αλλά στη συνέ-
χεια αρνήθηκε.

Ο Μακέι, 70 ετών, έχει πε-
ράσει 47 χρόνια στη φυλακή 
για τρεις φόνους. Του ιερέα 
και ακόμη δύο γυναικών.

Ο μακροβιότερος 
κρατούμενος 
της Βρετανίας
Ο δολοφόνος από το Κεντ 

και το Έσσεξ, σύμφωνα με 
πληροφορίες από την Daily 
Mail, ο οποίος έκοψε στη 
μέση το κεφάλι του καθολικού 
ιερέα Άντονι Κριν με τσεκούρι 
τον Μάρτιο του 1975, θεωρεί-
ται ο μακροβιότερος κρατού-
μενος της Βρετανίας.

Μιλώντας για την επικείμε-
νη υπόθεση με το Συμβούλιο 
Αναστολών, μια πηγή δήλω-
σε στη Mirror: «Η φήμη του 
Πάτρικ Μακέι και οι ιστορικές 

‘ομολογίες’ του για ανεξιχνία-
στους φόνους δικαιολογούν 
αυτό το επίπεδο προσοχής. 
Το συμβούλιο θα εξετάσει 
πέρα από τη συμπεριφορά 
του Μακέι στη φυλακή, τυχόν 
μεταμέλεια, και θα επικε-
ντρωθεί στο προηγούμενο 
ποινικό του ιστορικό. Αυτό 
προφανώς περιλαμβάνει 
τους τρεις φόνους για τους 
οποίους φυλακίστηκε, αλλά 
θα υπάρξουν ερωτήσεις σχε-
τικά με τυχόν άλλα εγκλήματα 
που διέπραξε».

«Υπόδειγμα 
κρατουμένου»
Ο δολοφόνος με το τσε-

κούρι θεωρείται επίσης από 
ορισμένους ως «υπόδειγμα 
κρατουμένου».

Μια πηγή μέσα από τις 
φυλακές όπου κρατείται 
δήλωσε πέρυσι στη Mirror: 
«Πιστεύει πραγματικά ότι 
έχει επιτέλους μια ευκαιρία 
να αποφυλακιστεί. Θεωρείται 
πρότυπο κρατουμένου. Θε-
ωρητικά, υπάρχει ελάχιστος 
λόγος να τον κρατήσουμε 
πίσω από τα κάγκελα.  Το 
κοινό θα εξοργιστεί αν γίνει 
κάτι τέτοιο», είπε.

Πάτρικ Μακέι:   Έτοιμος για αποφυλάκιση 
ο μακροβιότερος κρατούμενος της Αγγλίας

Ιδιωτικό Κέντρο 
Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων 

7ο χλµ ∆ράµας - Σερρών  

( 25210 74500

ΚΤΕΟ  
ΣΠΥΡΙ∆ΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΟΕ

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
COURIER

ΦΙΛΙΠΠΟΥ 47  
ΤΗΛ: 25210 48550  
FAX: 2521048554

ΤΗΛ: 25210 98396
ΚΙΝ.: 6979668616

Καλλίφυτος Δράμας

ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

PΡέλι
PΚρόσι
PΦύλαξη

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΙ
2ο χλµ ∆ράµας-Μικροχωρίου 

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

σκότωσε τον ιερέα Άντονι 
σε μια άγρια επίθεση χρησι-
μοποιώντας τις γροθιές του, 
ένα μαχαίρι και ένα τσεκούρι 
στο χωριό Shorne του Kent, 
κοντά στο σπίτι της ίδιας του 
της μητέρας. Το ακρωτηρια-
σμένο σώμα του 63χρονου 
ιερέα έμεινε να επιπλέει σε 
μια μπανιέρα γεμάτη ματω-
μένο νερό.

Ο κατά συρροή δολοφόνος 
συνελήφθη δύο ημέρες αργό-
τερα, αφού ένας αστυνομικός 
θυμήθηκε ένα προηγούμενο 
περιστατικό που είχε συμβεί 
μερικούς μήνες νωρίτερα, 
κατά το οποίο ο Μακέι είχε 
συλληφθεί επειδή είχε κλέψει 
μια επιταγή 30 λιρών από 
τον ιερέα. in.gr

Ο αλκοολικός πατέρας
και ο ναζισμός
Ο Μακέι γεννήθηκε το 1952 

και μεγάλωσε σε ένα κακο-
ποιητικό περιβάλλον, όπου 
τον χτυπούσε τακτικά ο αλκο-
ολικός πατέρας του. Σε νεαρή 
ηλικία άρχισε να διαπράττει 
εγκληματικές πράξεις, όπως 
εμπρησμούς, κακοποίηση 
ζώων και κλοπές.

Οι επαγγελματίες ιατροί 
διαπίστωσαν ότι ο Μακέι είχε 
ψυχοπαθητικές τάσεις και 
σε ηλικία 16 ετών τέθηκε σε 
ψυχιατρική κλινική, όπου πα-
ρέμεινε για τέσσερα χρόνια.

Αργότερα ο Μακέι ανέπτυ-
ξε μια γοητεία για τον ναζισμό. 
Γέμισε το διαμέρισμά του με 

ναζιστικά αναμνηστικά.

Τα θύματά του
Το πρώτο αναγνωρισμέ-

νο θύμα του Μακέι ήταν η 
87χρονη εύθραυστη χήρα 
Ιζαμπέλα Γκρίφιν. Έγινε φί-
λος με τη συνταξιούχο πριν 
την στραγγαλίσει και την 
μαχαιρώσει στο σπίτι της το 
1974.

Δεκατρείς μήνες αργότερα, 
σκότωσε την Aντέλ Πράις 
επίσης στο σπίτι της στο 
Κένσιγκτον. Αφού μπήκε στο 
σπίτι αφού ζήτησε ένα ποτήρι 
νερό, ο Μακέι προσπέρασε 
την εγγονή της βγαίνοντας 
χωρίς να το γνωρίζει.

Στη συνέχεια, ο Μακέι 
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ΚΟΠΗ Βασιλόπιτας θα 
πραγματοποιήσει η ΔΕΕΠ 
Δράμας, μαζί με τις ΔΗΜ.Τ.Ο. 
Δήμου Δοξάτου, ΔΗΜ.Τ.Ο 
Δράμας, Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, 
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, ΔΗΜ.Τ.Ο 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, τη Ν.Δ.  και 
την ΟΝΝΕΔ Δράμας  το Σάβ-
βατο 11 Φεβρουαρίου 2023 
19:00 Αίθουσα «Κωνσταντίνος 
Καραμανλής» Διοικητηρίου, 
Π.Ε. Δράμας. Την εκδήλωση 
θα τιμήσει με την παρουσία του 
ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας 
Νίκος Χαρδαλιάς.

@

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Νίκος Ανδρουλάκης 
θα βρίσκεται στη Δράμα την 
Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου στο 
Δημοτικό Ωδείο Δράμας. Εκεί 
θα πραγματοποιήσει ομιλία και 
ανακοίνωση του ψηφοδελτίου 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ για τη Δράμα.

@

ΟΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ της β' 
Γυμνασίου του Μουσικού σχο-
λείου Δράμας, Χριστίνα Ιγγλί-
ζογλου, Κατερίνα Μπουργκή 
και Αλεξάνδρα Χατζηαθανασι-
άδου κατέκτησαν την 3η θέση 
στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό 
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και 
θα εκπροσωπήσουν την χώρα 
μας επάξια στην Ολυμπιάδα 
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. 

@

ΤΗΝ παρουσίαση του βι-
βλίου «Μαμά…20 αληθινές 
ιστορίες» της Μαρίας Καμπά-
νταη από τις εκδόσεις ΑΡΜΟΣ  
διοργανώνει την Δευτέρα 13 
Φεβρουαρίου 2023, στις 18.00 
στην αίθουσα πολλαπλών χρή-
σεων που διαθέτει το Λύκειο 
των Ελληνίδων παράρτημα 
Δράμας. Την εκδήλωση συν-
διοργανώνουν: Το Λύκειο των 
Ελληνίδων παράρτημα Δρά-
μας, το Τμήμα βιβλιοθήκης του 
Λυκείου των Ελληνίδων παρά-
τημα Δράμας, το βιβλιοπωλείο 
της Ιεράς Μητροπόλεως Δρά-
μας «ο Ζυγάκτης» και οι εκδό-
σεις ΑΡΜΟΣ. Η παρουσίαση:

από τον Αρχιμανδρίτη Γερά-
σιμο Βλατίτση, την διοικήτρια 
του ΓΝ Δράμας κα Θεσσα-
λονικιά Καρατζόγλου και τη 

συγγραφέα του βιβλίου κα Μα-
ρία Καμπάνταη. Το συντονισμό 
της εκδήλωσης θα έχει η κα 
Μαριάννα Φακιολά, υπεύθυνη 
τμήματος βιβλιοθήκης του 
Λυκείου των Ελληνίδων Δρά-
μας. Μουσικά την εκδήλωση 
θα πλαισιώσουν η παραδοσι-
ακή χορωδία του Λυκείου και 
των Κυργίων και μαθητές του 
μουσικού σχολείου Δράμας 
υπό την καθοδήγηση της κα-
θηγήτριας Αγαθής Πάνκου. Η 
γιορτή της Υπαπαντής στις 2 
Φεβρουαρίου, είναι παραδοσι-
ακά η γιορτή της μητέρας για 
την Ορθόδοξη εκκλησία, στην 
μητέρα μας λοιπόν και στη 
πολυπλοκότητα της πιο απλής 
ανθρώπινης σχέσης είναι αφι-
ερωμένο το βιβλίο της Μαρίας 
Καμπάνταη. 

@

ΜΕ τις καλύτερες εντυπώ-
σεις ξεκίνησε η φετινή χρονιά 
για τις Δραμινές μας αθλήτρι-
ες, λαμβάνοντας μέρος στο 
διεθνές τουρνουά Erkyna Cup 
στη Λειβαδιά, ανακοίνωσε ο 
ΣΕΡΓ Δράμας. Οι αθλήτριές 
του κατέκτησαν την 2η θέση 
στην κατηγορία κορασίδων 
(pre-junior) στα 5 στεφάνια. 

Ο σύλλογος έδωσε συγχα-
ρητήρια στις αθλήτριες Αθα-
νασιάδου Χρύσα, Κουφογλου 
Παναγιώτα, Ράλλη Αναστασία, 
Ράλλη Χριστίνα, Τσέλιου Κυ-

ριακή και στην προπονήτρια 
τους Βασιλεία Κερατίδου. 

@

ΤΗ Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 
και ώρα 10.30, στο ΚΑΠΗ Δρά-
μας, θα πραγματοποιηθεί ενη-
μερωτική ομιλία από την ψυχο-
λόγο της εταιρείας Alzheimer 
Δράμας, Σούλιου Φωτεινή 
με θέμα «Άνοια – Νόσος Αλ-
τσχάιμερ: Παράγοντες κινδύ-
νου – Δράσεις Πρόληψης». Η 
εταιρεία Alzheimer Δράμας 
διενεργεί καθημερινά δωρεάν 
προληπτικό έλεγχο μνήμης 
και ενημέρωση, για όσους 
ενδιαφέρονται να το κάνουν. 
Καθημερινά, από Δευτέρα έως 
και Παρασκευή, από τις 08.00 
έως και 15.00, οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να απευθύνονται 
στο ΚΗΦΗ του Δήμου Δράμας 
(Χελμού 12, στην ανάπλαση) 
και στα τηλέφωνα 6947504780 
και 2521048023 (κατόπιν 
ραντεβού) – Επίσης στο τη-
λέφωνο του ΚΑΠΗ Δράμας, 
2521030651.

@

ΙΣΟΠΑΛΟ 1-1 τελείωσε το 
παιχνίδι της ομάδας της Δόξας 
Δράμας στην Ξάνθη με αντίπα-
λο τον τοπικό Ορφέα καθώς οι 
γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 7ο 
λεπτό των καθυστερήσεων, κυ-
ριολεκτικά στην τελευταία φά-
ση του παιχνιδιού με τον Καλα-
ϊτζόπουλο, σε ένα παιχνίδι που 
η ομάδα της Δόξας δικαιούνταν 
τη νίκη και τους τρεις βαθμούς, 
όπως ανακοίνωσε η Δραμινή 
ομάδα.

[ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ]

Βαγγέλης Ψωμάς

ΧΙΛΙΩΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
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