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Λευτέρης 
Καλλινικίδης: 
Να προστατεύσουμε 
την ΔΕΚΠΟΤΑ

Κατεβάστε την εφαρμογή 
Taxaki ΔΩΡΕΑΝ

Καλέστε με αστική χρέωση στο 

2521 200 200 
η νέα εμπειρία στην μετακίνηση
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service
Αποκλειστικά με τη νέα υπηρεσία Vodafone Express Repair είσαι ξέγνοιαστος ό,τι κι αν πάθει η συσκευή σου

******

service

Όπως είχαν γράψει 
έγκαιρα προ ημερών, 

πρώτα τα ΧΡΟΝΙΚΑ, η 
ανακοίνωση του επιστη-
μονικού επιτεύγματος από 
τον δραμινό επιστήμονα 
και ερευνητή Δρ. Άγγελο 
Τσιάρα, που παρουσιά-
ζει διεθνές ενδιαφέρον, 
επρόκειτο να γίνει  στο 
πλαίσιο προγραμματισμέ-
νης αστροπαρατήρησης 
που διοργανώθηκε από 
τον Σύλλογο Ερασιτεχνι-
κής Αστρονομίας Δράμας 

“Πήγασος” στο Δημοτικό 
Σχολείο Ξηροποτάμου το 

βράδυ της Τετάρτης. 

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
Στην έρευνα 
για νέες ποικιλίες βρώμης 
επενδύει ο Καναδάς

ΣΕΛ. 18

Παρουσίαση της Bianco 
Monte Δράμα ’86 σελ.: 14-15

Κυριακή 
στις 4 μ.μ 
ο Πανδραμαϊκός 
Φιλοξενεί 
τον Ιωνικό

σελ.: 13

σελ.: 6-7

Συνέντευξη του νέου  
Δήμαρχου 
Κ. Νευροκοπίου 
Γιάννη Κυριακίδη 
στα ΧΡΟΝΙΚΑ

Αγώνας 
για ένα …καλύτερο 
λεκανοπέδιο

11 νέα αποκτήματα 
για την Δόξα Δράμας
Οι 25 παίκτες 
που θα απαρτίζουν 
την νέα ομάδα σελ.: 12-1312-13

Όλο το πρόγραμμα 
της 2ης αγωνιστικής 
στην Α’ της ΕΠΣ Δράμας

σελ.: 16-17

«ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΜΗΔΕΝΙΣΤΕΙ 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»
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1503 Ο Μιχαήλ Άγγελος αρχίζει την κατασκευή 
του «Δαυίδ», του γλυπτού αριστουργήματός 
του.

1928 Ο πρωθυπουργός, Ελευθέριος Βενιζέλος, 
με επιστολή του στον τούρκο ομόλογό του Ισμέτ 
Ινονού ζητά την επίλυση με ειρηνικό τρόπο του 
συνόλου των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν 
ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Λίγες 
μέρες αργότερα, ο τούρκος πρωθυπουργός θα 
τον προσκαλέσει στην Κωνσταντινούπολη.

1959 Ο Ολυμπιακός παραχωρεί ισοπαλία 2-2 στη 
Μίλαν στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, 
στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων, για το 
Κύπελλο Πρωταθλητριών Ομάδων Ευρώπης. 
Είναι η πρώτη εμφάνιση ελληνικής ομάδας στη 
διοργάνωση.

1965 Οι Beatles κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία 
τους «Yesterday» και την ίδια μέρα λαμβάνουν 
χρυσό δίσκο για το τραγούδι τους «Help».

1986 Σεισμός, μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας 
Ρίχτερ, συγκλονίζει την Καλαμάτα. 35 νεκροί ο 
απολογισμός.

2014 Εκλογές, όχι γιατί βιάζεται να κυβερνήσει, 
αλλά «επειδή αυτό επιτάσσει το συμφέρον του 
λαού», ζητά από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος εξαπο-
λύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και κα-

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΠΗΓΗ: sansimera.gr

ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΥΝ:
(08:00 έως 21:00)
13/09: ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, 
Ηπείρου 23 & 28ης Οκτωβρίου, 
Τηλ: 2521046711
14/11: ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ, Ευξείνου 
Πόντου 31Α, Τηλ: 2521046261
15/09: ΠΑΡΑΛΗ Μ., Πατριάρχου 
Διονυσίου 7, Τηλ: 2521034001

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ:
(Ανοικτά  21:00 έως 08:00)
13/09: ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, 
19ης Μαΐου 71, Τηλ: 2521032233
14/09: ΤΡΕΤΙΑΚ, Αγαμέμνωνος 
3, Τηλ: 2521027600
15/09: ΤΖΕΛΗ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ, 
Γ. Παπανδρέου 36, 
Τηλ: 2521036314

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 Τηλέφωνα: 25210-37237 & 25213 02809

Κινηματογράφος
ΟΛΥΜΠΙΑ

 ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 5 ευρώ

(SUPER Προσφορά την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 
με κάθε εισιτήριο + 1 Δωρεάν)

Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΙΜΑΤΙΖΕΤΑΙ 

Μπάτε Σκύλοι
αλέστε 2

Μ Ι Α Σ
Σ Τ Ι Γ Μ Η Σ
. . . Σ Ο Φ Ι Α

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ

Συνεχίζεται για 2η εβδομάδα 
Κάθε μέρα σε δυο προβολές 

19:30 & 22:00 

Η κοινωνία δεν είναι 
κατάλληλη γι’ αυτόν που είναι 
αντικοινωνικός.

Γουίλιαμ Σέξπιρ

Συνεχίζεται
για 2η εβδομάδα 

Καθημερινά
στις 17:30 

στα ελληνικά

Fast and Furious - 
Hobbs and Shaw 

τηγορεί τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ευάγγελο 
Βενιζέλο ότι «έχουν αναλάβει πρόθυμα τον 
ρόλο του υπάκουου μαθητή και του γραμμα-
τοκομιστή των γερμανικών συμφερόντων». 
Ο κ. Τσίπρας παρουσιάζει το «Εθνικό Σχέδιο 
Ανασυγκρότησης», με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ «θα 
αντικαταστήσει το Μνημόνιο από τις πρώτες 
κιόλας μέρες της νέας διακυβέρνησης», λέ-
γοντας ότι «είναι συγκεκριμένο, ρεαλιστικό 
και κοστολογημένο». Χαρακτηριστική δήλωσή 
του: «Θα σκίσω το μνημόνιο μόλις εκλεγώ».

1873Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, έλληνας μα-
θηματικός, από τους κορυφαίους της επιστή-
μης του παγκοσμίως. (Θαν. 2/2/1950)

1908 Κάρολος Κουν, έλληνας σκηνοθέτης του 
θεάτρου. (Θαν. 14/2/1987)

1948 Δημήτρης Νανόπουλος, έλληνας φυσικός 
και ακαδημαϊκός, από τους κορυφαίους της 
επιστήμης του παγκοσμίως. Είναι ο τέταρτος 
θεωρητικός φυσικός όλων των εποχών σε 
αναφορές άλλων επιστημόνων στο έργο του, 
σύμφωνα με τη λίστα που συνέταξε το αμερι-
κάνικο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡ. 1
[...]

Και σµίγουν και χωρίζουν οι άνθρωποι 
και δεν παίρνει τίποτα ο ένας απ’ τον άλλον. 
Γιατί ο έρωτας είναι ο πιο δύσκολος δρόµος 
να γνωριστούν. Γιατί οι άνθρωποι, σύντροφε, 
ζουν από τη στιγµή που βρίσκουν µια θέση 

στη ζωή των άλλων. 
Kαι τότε κατάλαβες γιατί οι απελπισµένοι 
γίνονται οι πιο καλοί επαναστάτες. 
Και µένουµε ανυπεράσπιστοι ξαφνικά, 
σαν ένα νικητή µπροστά στο θάνατο 
ή ένα νικηµένον αντίκρυ στην αιωνιότητα.
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Όπως είχαν 
γράψει έγκαιρα 

προ ημερών, πρώτα 
τα ΧΡΟΝΙΚΑ, η 
ανακοίνωση του 
επιστημονικού 
επιτεύγματος από τον 
δραμινό επιστήμονα 
και ερευνητή Δρ. 
Άγγελο Τσιάρα, 
που παρουσιάζει 
διεθνές ενδιαφέρον, 
επρόκειτο να 
γίνει  στο πλαίσιο 
προγραμματισμένης 
αστροπαρατήρησης 
που διοργανώθηκε 
από τον Σύλλογο 
Ερασιτεχνικής 
Αστρονομίας Δράμας 
“Πήγασος” στο 
Δημοτικό Σχολείο 
Ξηροποτάμου το 
βράδυ της Τετάρτης.  

Η εκδήλωση που τελι-
κώς στέφθηκε από από-
λυτη επιτυχία, έγινε στο 
προαύλιο του σχολείου 
και την παρακολούθη-

σαν εκατοντάδες συ-
μπολίτες μας.  Ομιλητής 
μέσω skype από το Λον-
δίνο ήταν  ο δραμινός 
επιστήμονας ο οποίος  
μιλώντας για περίπου 
25 λεπτά, προκάλεσε 
δικαιολογημένα θαυμα-
σμό και φυσικά ενθουσι-
ασμό. Στο προαύλιο του 
σχολείου στήθηκε από 
νωρίς γιγαντοοθόνη 
και τηλεσκόπιο για την 
αστροπαρατήρηση ενώ 
αξίζει να σημειωθεί ότι 
στην πρόσκληση της εκ-
δήλωσης που περιελάμ-
βανε τις ανακοινώσεις 
του δραμινού επιστή-
μονα ανταποκρίθηκαν 
περισσότεροι από 500 
επισκέπτες.

Την εκδήλωση στο 
πλαίσιο της οποίας έγινε 
η ανακοίνωση, παρακο-
λούθησαν πέραν των 
άλλων, ο Δήμαρχος 
Δράμας Χριστόδουλος 
Μαμσάκος με τον Γενι-
κό Γραμματέα του Δήμου 
Δράμας κ. Δημήτρη Δα-
λακάκη, ο Αντιδήμαρχος 
Προγραμματισμού κ. 

Μιχάλης Τάσου, όπως 
και πολλά μέλη του Δη-
μοτικού Συμβουλίου της 
Δράμας,  ο Δήμαρχος 
Παρανεστίου Αναστά-
σιος Καγιάογλου και 
πολλοί ακόμη…

Σχετικά 
με την επιστημονική 
ανακάλυψη

Όπως αναφέρει το 
University College 
London σε σχετική ανα-
κοίνωσή του, σε αέρια 
μορφή στην ατμόσφαιρα 
ενός πλανήτη με θερμο-
κρασία παρόμοια με της 
Γης εντοπίστηκε νερό 
για πρώτη φορά σε πα-
γκόσμιο επίπεδο, από 
ερευνητές του University 
College London (UCL) 
με δεδομένα από το 
διαστημικό τηλεσκόπιο 
Hubble (NASA/ESA)…

“Ο πλανήτης είναι ο 
K2-18b, ο οποίος ζυγίζει 
οκτώ φορές περισσότε-
ρο από τη Γη, είναι πλέ-
ον ο μόνος πλανήτης 
εκτός Ηλιακού Συστήμα-

τος, ή αλλιώς εξωπλα-
νήτης, που γνωρίζουμε 
ότι έχει νερό αλλά και 
θερμοκρασία που θα 
μπορούσε να υποστη-
ρίξει ζωή. Η ανακάλυψη, 
που δημοσιεύθηκε στο 
επιστημονικό περιοδικό 
Nature Astronomy, είναι 
η πρώτη επιτυχημένη 
ανίχνευση ατμόσφαιρας 
σε εξωπλανήτη εντός 
της κατοικήσιμης ζώνης 
του αστέρα του, δηλαδή 
στην περιοχή όπου το 
νερό μπορεί να υπάρξει 
σε υγρή μορφή.

Ο Έλληνας επικεφα-
λής της ανακάλυψης, 
Δρ. Άγγελος Τσιάρας 

(UCL Centre for Space 
Exochemistry Data, 
CSED), δήλωσε σχετι-
κά: “Η ανακάλυψη νερού 
σε έναν πιθανά κατοική-
σιμο κόσμο πέρα από 
τη Γη, μου δημιουργεί 
πρωτόγνωρα συναισθή-
ματα. Ο K2-18b σίγουρα 
δεν είναι μια δεύτερη Γη, 
καθώς έχει αρκετά με-
γαλύτερη μάζα και πολύ 
διαφορετική ατμοσφαι-
ρική σύνθεση. Ωστόσο, 
ερχόμαστε λίγο πιο κο-
ντά σε απαντήσεις που 
αφορούν το θεμελιώδες 
ερώτημα: Είναι η Γη μο-
ναδική στο σύμπαν; 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: 
Βαγγέλης Ψωµάς

Η ανακάλυψη έγινε από επιστήµονες του UCL 
µε επικεφαλής τον δραµινό ερευνητή  ∆ρ.  Άγγελο Τσιάρα

Νερό σε πλανήτη πιθανώς κατοικήσιμο 

συνέχεια στη σελ. 4
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Γωγώ Καραγιάννη

Θεραπεία: ατομική, ζευγαριού, ομάδας 
Διαχείριση κρίσεων, απώλειας

Eιδικός παιδαγωγός 
Παράλληλη στήριξη      Εκμάθηση δεξιοτήτων

� Ψυχολόγος Α.Π.Θ.
� Ψυχοθεραπεύτρια

gwkarag@gmail.com

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

ΧΡΟΝΟ
ΚΛΙΚ

�             συνέχεια από τη σελ. 3

Αλέξανδρος πιστοποιημένος κλειδαράς

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

l ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MASTER

“Η ομάδα χρησιμοποίησε πα-
ρατηρήσεις από το 2016 και το 
2017 του διαστημικού τηλεσκο-
πίου Hubble της NASA/ESA και 
δημιούργησε εξειδικευμένους 
αλγόριθμους (που είναι διαθέ-
σιμοι σε όλους) για να αναλύσει 
το φως του αστέρα που φιλτρά-
ρεται μέσα από την ατμόσφαι-
ρα του πλανήτη K2-18b.

Τα αποτελέσματα αποκαλύ-
πτουν μόρια νερού σε αέρια 
μορφή, υποδεικνύοντας επι-
πλέον την παρουσία υδρογό-
νου και ηλίου στην ατμόσφαιρα 
του πλανήτη. Οι ερευνητές 
πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρ-
χουν και άλλες μοριακές ενώ-
σεις, συμπεριλαμβανομένου 
του αζώτου και του μεθανίου, 
αλλά δεν είναι ανιχνεύσιμες με 
τις συγκεκριμένες παρατηρή-
σεις. Απαιτούνται περαιτέρω 
μελέτες για την ακριβή εκτίμη-
ση του ποσοστού του νερού 
καθώς επίσης και της νεφοκά-
λυψης στον πλανήτη.

Ο πλανήτης περιστρέφεται 
γύρω από τον ψυχρό κόκκι-
νο αστέρα K2-18, ο οποίος 
βρίσκεται σε απόσταση 110 
ετών φωτός από τη Γη, στον 
αστερισμό του Λέοντα. Δεδο-
μένου του υψηλού επιπέδου 
ακτινοβολίας του αστέρα του, ο 

K2- 18b ενδέχεται να είναι πιο 
αφιλόξενος από τη Γη καθώς 
είναι εκτεθειμένος σε περισσό-
τερη ακτινοβολία.

Ο πλανήτης K2-18b ανακα-
λύφθηκε το 2015 και είναι μία 
από τις εκατοντάδες υπερ-Γαί-
ες – πλανήτες με μάζες μεταξύ 
της Γης και του Ποσειδώνα 
– που έχουν εντοπιστεί από 
τη διαστημική συσκευή Kepler 
της NASA. Η αποστολή TESS 
της NASA αναμένεται να ανι-
χνεύσει εκατοντάδες επιπλέον 
υπερ-Γαίες μέσα στα επόμενα 
χρόνια.

Ο συνερευνητής Δρ. Ingo 
Waldmann (UCL CSED) δή-
λωσε: “Με τόσες πολλές νέες 
υπερ-Γαίες που αναμένεται να 
ανακαλυφθούν τις επόμενες 
δύο δεκαετίες, ενδέχεται αυτή 
να είναι η πρώτη ανακάλυψη 
πολλών δυνητικά κατοικήσιμων 
πλανητών. Όχι μόνο επειδή οι 
υπερ-Γαίες όπως ο K2-18b 
είναι οι πιο συνηθισμένη κατη-
γορία πλανητών στο Γαλαξία 
μας, αλλά και επειδή οι κόκκινοι 
νάνοι – αστέρες μικρότερες 
από τον Ήλιο μας – είναι οι πιο 
συνήθεις αστέρες.

Η επόμενη γενιά διαστημικών 
τηλεσκοπίων, συμπεριλαμβα-
νομένου του διαστημικού τηλε-

σκοπίου James Webb (NASA/
ESA/CSA) και της αποστολής

ARIEL (ESA), θα είναι σε 
θέση να χαρακτηρίσουν τις 
ατμόσφαιρες αυτών των πλα-
νητών με περισσότερη λεπτο-
μέρεια, καθώς θα μεταφέρουν 
πιο εξελιγμένα όργανα. Το 
ARIEL αναμένεται να ξεκινήσει 
την έρευνά του το 2028 και θα 
παρατηρήσει λεπτομερώς 1000 
πλανήτες για να αποκτήσει μια 
πραγματικά αντιπροσωπευτική 
εικόνα της φύσης τους.

Η καθηγήτρια Giovanna 
Tinetti (UCL CSED), συνερευ-
νήτρια και κύρια υπεύθυνη για 
την αποστολή ARIEL, δήλωσε: 
“Η ανακάλυψή μας κάνει τον 
K2-18b έναν από τους πιο 
ενδιαφέροντες στόχους για 
μελλοντική μελέτη. Έχουν εντο-
πιστεί πάνω από 4000 εξω-
πλανήτες μέχρι σήμερα, αλλά 
δεν γνωρίζουμε πολλά για τη 

σύσταση και τη φύση τους. Πα-
ρατηρώντας ένα μεγάλο δείγμα 
πλανητών, ευελπιστούμε να 
αποκαλύψουμε μυστικά για τη 
χημική σύσταση, τη δημιουργία 
και την εξέλιξή τους ».

Η μελέτη αυτή συμβάλλει 
σημαντικά στην κατανόηση των 
κατοικήσιμων κόσμων πέρα 
από το Ηλιακό μας Σύστημα 
και σηματοδοτεί μια νέα επο-
χή στην έρευνα των εξωπλα-
νητών, μια εποχή σημαντική 
ώστε να κατανοήσουμε ποια 
θέση κατέχει η Γη, το μοναδικό 
μας σπίτι, στην απεραντοσύνη 
του Σύμπαντος», τόνισε ο Δρ. 
Τσιάρας.

Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Έρευνας και το Συμβούλιο Επι-
στημών και Τεχνολογίας του 
Ηνωμένου Βασιλείου, μέλους 
του UKRI”.

Επιδεικνύοντας τον ολοκληρωτικό χαρακτήρα του κράτους του Τρίτου Ράιχ με την 
αψεγάδιαστη ομοιομορφία των στρατιωτικών τους ενδυμασιών, περίπου 100.000 μέλη 
των Ταγμάτων Εφόδου (SA), του σώματος που συνέβαλε καθοριστικά στην άνοδο του 

Αδόλφου Χίτλερ στην εξουσία και αποδυναμώθηκε σημαντικά μετά τη «Νύχτα των 
Μεγάλων Μαχαιριών» το 1934, έχουν κατακλύσει ένα μεγάλο στάδιο της Νυρεμβέργης, 
για να ακούσουν την ομιλία του Γερμανού δικτάτορα, την ημέρα του ετήσιου συνεδρίου 

του Ναζιστικού Κόμματος, το 1937. ASSOCIATED PRESS (kathimerini.gr)
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Βαγγέλης Ψωµάς

Την άποψη ότι θα πρέπει 
προστατευτεί το κύρος 

της ΔΕΚΠΟΤΑ και ότι η 
Δημοτική Επιχείρηση δεν 
είναι για κλείσιμο εξέφρασε 
χθες μιλώντας στα ΧΡΟΝΙΚΑ 
ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 
Λευτέρης Καλλινικίδης, που θα 
προταθεί όπως ανακοίνωσε 
ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χρ. 
Μαμσάκος για πρόεδρός 
της κατά την νέα περίοδο. 
Λίγη ώρα πριν από τις 
χθεσινές δηλώσεις του στα 
ΧΡΟΝΙΚΑ ο κ. Καλλινικίδης 
είχε παραχωρήσει συνέντευξη 
τύπου για το ίδιο ζήτημα 
στα τοπικά Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης.

Όπως είπε ο κ. Καλλινικί-
δης, από την πλευρά των 
δημοτικών παρατάξεων της 
αντιπολίτευσης γίνεται προ-

σπάθεια να μηδενιστεί το έργο 
της δημοτικής επιχείρησης, η 
οποία λειτουργεί με ελάχιστο 
προσωπικό και έχει μια ιστο-
ρία που είναι μέρος της ίδιας 
της ιστορίας της πόλης μας. 
Προσέθεσε ακόμη ότι εάν δεν 
υπήρχε η ΔΕΚΠΟΤΑ δεν θα κα-
ταγραφόταν ίσως ποτέ η τοπική 
ιστορία και διευκρίνησε “Για όλα 
αυτά που λένε περι κλεισίματος 
της ΔΕΚΠΟΤΑ, βιάζονται διότι 
δεν περίμεναν καν να γίνει 
παράδοση και παραλαβή. Δεν 
περίμεναν να καταθέσω τις 
προγραμματικές μου θέσεις 
και να πω τι έχουμε σκοπό να 
κάνουμε μέσω της ΔΕΚΠΟΤΑ 
αυτή την τετραετία και να κά-
νουμε συζήτηση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο παρουσιάζοντας τα 
στοιχεία της. Μιλούν για κακο-
διαχείριση και αδιαφάνεια αυτοί 
που δεν θα έπρεπε και για ξέ-
πλυμα χρήματος όπως και για 
μια αμαρτωλή επιχείρηση. Ο κ. 
Ψαρράς έκανε άριστη δουλειά 
και κατάφερε να φέρει έναν 
εξορθολογισμό στα οικονομικά 
σε σημείο τέτοιο που κάλυψε 

ακόμη και τους ισολογισμούς 
παρελθόντων ετών της προ-
ηγούμενης διοίκησης. Έφερε 
πλήρεις και ολοκληρωμένους 
φακέλους με ισολογισμούς και 
όσα προβλέπονται, όπως θα 
έπρεπε να είναι. Αυτό έγινε για 
πρώτη φορά. Τώρα λοιπόν μι-
λούν κάποιοι για αδιαφάνεια;”.

Ο κ. Καλλινικίδης αναρω-
τήθηκε, πως αποδεικνύονται 
όλες αυτές οι καταγγελίες, πως  
η δημοτική επιχείρηση είναι για 
κλείσιμο ενώ τα στοιχεία μιλούν 
για βιώσιμη επιχείρηση που 
το 2018 μάλιστα ήταν η πιο 
κερδοφόρα της χρονιά. Επε-
σήμανε επίσης “Μιλούν για τον 
καταλογισμό  για τον οποίο δεν 
έχουν την υπομονή να δουν τι 
θα αποφασίσει το δικαστήριο. 
Εγώ έχω επικοινωνία και έχω 
ενημερωθεί για όλα τα θέματα 
τα οποία σε καμία περίπτωση 
δεν έχουν να κάνουν με όσα 
καταγγέλλουν οι αντιπολιτεύ-
σεις ψευδώς. Ίσως το κάνουν 
για μικροπολιτικούς λόγους. 
Τα 148.000 έλλειμμα δεν αφο-
ρούν την διοίκηση Μαμσάκου. 

Θα πρέπει λοιπόν να κλείσει η 
ΔΕΚΠΟΤΑ επειδή κάποιοι αιρε-
τοί ήταν ίσως επίορκοι; Βέβαια 
αυτό είναι κάτι που θα το δείξει 
η δικαιοσύνη”.

“Θα ήθελα να δώσω το στίγ-
μα -είπε ο κ. Καλλινικίδης και 
εξήγησε- Για την ΔΕΚΠΟΤΑ 
δεν θα σηκώνουμε κουβέντα 
όταν πρόκειται για ζητήματα 
διαφάνειας. Η ΔΕΚΠΟΤΑ κάνει 
τεράστιο έργο στηριζόμενη σε 
4-5 ανθρώπους παρόλο που 
το οργανόγραμμά της προ-
βλέπει 28 άτομα. Όταν λοιπόν 
κάποιος καταγγέλλει αυτήν 
την επιχείρηση ως αμαρτωλή 
αυτό αγγίζει και την διοίκηση 
αλλά και τους υπαλλήλους. Η 
επόμενη διοίκηση λοιπόν της 
οποίας θα είμαι πρόεδρος δεν 
θα ανεχτεί τέτοιου είδους κα-
ταγγελίες εάν δεν αποδεικνύο-
νται. Πρώτος μου στόχος είναι 
να διατηρήσω την καλή φήμη 
που είχε κάποτε η ΔΕΚΠΟΤΑ. 
Δεν θα επιτρέψουμε το κλείσι-
μο της δημοτικής επιχείρησης 
γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν πολιτι-
κό έγκλημα”

«Γίνεται προσπάθεια να µηδενιστεί 
το έργο της δηµοτικής επιχείρησης»

Λευτέρης Kαλλινικίδης:  
«Nα προστατεύσουμε την ΔΕΚΠΟΤΑ»

ΓΑΛΛΙΑ: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΝΩ ΕΚΑΝΕ 
ΣΕΞ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ

ΜΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΙΘΗΚΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ 
ΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΥΠΕΣΤΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΗΝ ΩΡΑ 
ΤΟΥ ΣΕΞ ΜΕ ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΩ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΣΕ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ, ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟ BBC. 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΚΡΙΝΕ ΟΤΙ Ο ΘΑΝΑ-
ΤΟΣ ΤΟΥ ΗΤΑΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΧΕ ΥΠΟΣΤΗ-
ΡΙΞΕΙ ΟΤΙ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΣΕ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-
ΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕ-
ΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΕΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ. ΩΣΤΟΣΟ, Ο ΓΑΛ-
ΛΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΑΠΟΦΑΝΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ. Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΞΑΒΙΕ Ξ. ΕΡΓΑΖΟΤΑΝ ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΗΝ TSO, ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ 
ΠΑΡΙΣΙ. ΠΕΘΑΝΕ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΑΛΛΙΑ ΤΟ 2013. 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟΥ, Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ 
ΣΕ «ΜΙΑ ΕΞΩΣΥΖΥΓΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΓΝΩΣΤΗ». Η 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΤΑΝ ΕΙΧΕ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑ-
ΚΤΗΡΙΖΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ.

Viral...
... περίεργα

Ανακοινώθηκαν επίσημα 
και για το Νομό Δράμας. 5 

οι άνδρες στο ψηφοδέλτιο 
της Ν. Δημοκρατίας. Τελικά 

δεν περιλαμβάνει γυναίκα

Σήμερα θα γίνει η επίσημη 
ανακοίνωση για τους υποψή-

φιους Μακεδονίας και Θράκης 
του ΛΑΟΣ. “Κλείδωσε” το 

ψηφοδέλτιο Δράμας

Ο Δήμος Δράμας καθιερώνει μια 
νέα μεγάλη γιορτή με στόχο την 

ανάδειξη του ιστορικού κέντρου. 
“Εντός των τείχων”

Βλέπουν μπροστά στη Δόξα μετά το 
άτυχο 1-1 με την Ηλιούπολη. Το τρίτο 

ημίχρονο και τα παραλειπόμενα από την 
πρεμιέρα

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009
ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ...

...ΠΡΙΝ AΠΟ 10 ΧΡΟΝΙΑ

ΧΡΟΝΙΚΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

TΡΙΤΗ 15ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009Αρ. Φύλλου 3455Τιμή φύλλου 0.60 Ε

24
ΣΕΛΙΔΕΣ

ΣΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ Ν. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

5 ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ���������������������������������

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

���. 4

Α2 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Υποσχέσεις για το μέλλον άφησαν οι Αμαζόνες 
Μιχάλης Γαϊτανίδης: 

Η ομάδα έχει δυνατότητες 
για μια πολύ καλή πορεία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑΌσα φέρνει......ο αθλητικός άνεμος
σελ.: 15

Το τρίτο ημίχρονο και τα παραλειπόμενα από την πρεμιέρα

�������������������������������������

�������������������

�������������������������������

σελ.: 14

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΔύο μόνο ομάδες 
διατηρούν το απόλυτο

Δηλώσεις προπονητών 
και η ιδανική ενδεκάδα

Βλέπουν μπροστά στη Δόξα μετά 

το άτυχο 1-1 με την Ηλιούπολη

Τ ελικά μετά από πολλές 
πάρα πολλές συζητή-

σεις η Νέα Δημοκρατία 

ανακοίνωσε τα ψηφοδέλτια για 

ολη τη χώρα.Έτσι για το ν. Δράμας ανακοι-

νώθηκε το ακόλουθο ψηφοδέλ-

τιο (κατά αλφαβητική σειρά):

Αντριόπουλος Δημοσθένης, 

Δαϊλάκης Σταύρος, Κυριαζίδης 

Δημήτρης και Τζίμας Μαργα-

ρίτης.
Εχουμε δηλαδή τελικά πέντε 

άνδρες, την στιγμή που άρχι-

σαν με δύο  γυναίκες ακολού-

θως περιορίστηκαν σε μία  και 

τελικά καμία.Ο αγώνας μετά απ’ αυτό  

προβλέπεται   θυελλώδης στο 

βαθμό που όλοι θεωρούνται  

δυνατοί παίχτες! ���������������
�������������������
�����������������

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

“Εντός των τείχων”

“Κλείδωσε” το ψηφοδέλτιο Δράμας

Τρεις οι ομάδες 
στην κορυφή μετά 

από δύο αγώνες
Οι κορυφαίοι και τα παραλειπόμενα 

των αγώνων

σελ.: 16

σελ.: 16

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

σελ. 10

σελ.: 12

Από πάνω αριστερά: 
Ανδριόπουλος Δημοσθένης, 

Δαϊλάκης Σταύρος, 
Κυριαζίδης Δημήτρης. 

Κάτω:Παπαδόπουλος Σταύρος, 

Τζίμας Μαργαρίτης. Οι υποψήφιοι στην Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη και στην περιφέρεια 

Α.μα.Θ.  στη σελ. 5
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Ο νέος Δήμαρχος του 
Δήμου Κ. Νευροκοπίου 

κ. Γιάννης Κυριακίδης 
μιλά για τις πρώτες 
ημέρες άσκησης των 
καθηκόντων του στον 
Δήμο, το θετικό κλίμα που 
έχει δημιουργηθεί, τις 
συνεργασίες στο Δημοτικό 
Συμβούλιο αλλά και για τις 
αναξιοποίητες σε μεγάλο 
βαθμό, δυνατότητες της 
περιοχής του λεκανοπεδίου. 
Στην συνέντευξη που 
παραχώρησε στα ΧΡΟΝΙΚΑ 
επισημαίνει τις ελλείψεις 
που υπάρχουν αλλά 
και τους στόχους του το 
αμέσως επόμενο χρονικό 
διάστημα…

Κύριε Κυριακίδη, αναλάβα-
τε πρόσφατα την διοίκηση 
του Δήμου. Ποιες είναι οι 
πρώτες εντυπώσεις σας, 
αυτό το μικρό διάστημα 
στην διοίκησή του;

Κύριε Ψωμά, είναι σαφές 
ότι στον Δήμο Κάτω Νευρο-
κοπίου υπάρχουν μεγάλες 
ελλείψεις προσωπικού, οι 
οποίες σε συνδυασμό με τις 
αυξημένες δυσκολίες που 

θα αντιμετωπίσει η δημοτική 
“μηχανή” λόγω του δύσκολου 
χειμώνα που έχουμε μπροστά 
μας, καθιστούν την διοίκηση 
του Δήμου ένα μεγάλο στοίχη-
μα για τη νέα δημοτική αρχή. 
Στο σημείο αυτό όμως, θέλω 
να τονίσω και το λανθασμένο 
κατά τη γνώμη μου νομοθετικό 
πλαίσιο, δηλαδή την ανάληψη 
των καθηκόντων της νέας δη-
μοτικής αρχής 3 μήνες μετά το 
αποτέλεσμα των εκλογών που 
ουσιαστικά γεννά ένα κενό και 
μη παραγωγικό χρονικό διά-
στημα. Το θετικό κλίμα όμως 
που έχει δημιουργηθεί, αλλά 
και η αγαστή συνεργασία με 
τους υπαλλήλους του Δήμου , 
μας κάνουν να αισιοδοξούμε.

Τι σκέφτεστε σχετικά με 
τις συνεργασίες στην νέα 
αυτοδιοικητική περίοδο. 
Βλέπετε εφικτές ίσως κά-
ποιες προσεγγίσεις με άλ-
λες δυνάμεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου;

Για πρώτη φορά στο Δήμο 
μας, η συναίνεση μεταξύ των 
δημοτικών παρατάξεων είναι 
πραγματικότητα και φυσικά 
αυτό προκύπτει  από την 
ολοφάνερη απαίτηση του 
δημότη για συνεργασία. Η συ-

νεργασία μεταξύ μας είναι το 
ζητούμενο και όχι η παραταξι-
ακή σύμπραξη με την νομική 
της μορφή σε αυτή τη φάση. 
Η ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ, ζητά την 
ουσιαστική συνεργασία και σε 
αυτή την κατεύθυνση έχουν 
γίνει όλες οι προσεγγίσεις με 
όλους τους συναδέλφους της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, για 
το καλό του τόπου και του 
δημότη.

Πολλά τα προβλήματα ενός 
ορεινού Δήμου, αλλά πολ-
λές και οι δυνατότητες που 
έχει το Νευροκόπι. Αξιοποι-
ήθηκαν τα πλεονεκτήματα 
της περιοχής μέχρι σήμερα; 
Tί πιστεύετε;

Δυστυχώς όχι. Χωρίς να 
θέλω να μηδενίσω τις αναμ-
φισβήτητες προσπάθειες των 
προηγούμενων διοικήσεων 
σε θέματα αξιοποίησης των 
φυσικών πλεονεκτημάτων 
της περιοχής μας, δεν πετύ-
χαμε ως Δήμος. Θα αναφέρω 
χαρακτηριστικά δύο παρα-
δείγματα ανεκμετάλλευτων 
δυνατοτήτων για την περιοχή. 
Το ένα είναι το πασίγνωστο 
σε όλους προιόν της πατάτας 
Νευροκοπίου, η οποία δεν 
έτυχε της κατάλληλης προβο-

λής και προώθησης, αλλά και 
προστασίας, ώστε να κατα-
κτήσει τη θέση που της αξίζει 
στην ελληνική αγορά τροφί-
μων. Ως Δήμος μπορούμε να 
στηρίξουμε τους αγρότες μας, 
σε θέματα προβολής και δια-
φήμισης της πατάτας ως του 
κύριου τοπικού προϊόντος και 
να της δώσουμε την χαμένη 
της υπεραξία. Παράλληλα η 
τουριστική προβολή του τό-
που μας με κύριο πόλο έλξης 
τα Οχυρά της γραμμής Μετα-
ξά, που αποτελούν ζωντανά 
κομμάτια της σύγχρονης 
ελληνικής και ευρωπαϊκής 
ιστορίας, παραμένουν αναξιο-
ποίητα. Η προσπάθεια για την 
λειτουργία του Οχυρού Λίσσε 
ως Μουσείου και θεματικού 
πάρκου έχει ήδη ξεκινήσει 
και είναι στοίχημα της νέας 
δημοτικής αρχής η πλήρης 
αξιοποίηση τους.

Ζητούμενο για τους κατοί-
κους του Λεκανοπεδίου 
είναι να αποκτήσουν κίνη-
τρα ικανά να τους επιτρέ-
ψουν να παραμείνουν στον 
τόπο τους, κυρίως οι νέοι. 
Πώς μπορεί ο Δήμος να 
εμπλακεί σε αυτό και να δι-
αμορφώσει τις κατάλληλες 

Συνέντευξη του νέου  ∆ήµαρχου 
Κ. Νευροκοπίου Γιάννη Κυριακίδη 
στα ΧΡΟΝΙΚΑ

Αγώνας 
για ένα …καλύτερο 
λεκανοπέδιο

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: 
Βαγγέλης Ψωµάς

�
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Σε πρώτη φάση αυτό 
που χρειάζεται ο Δήμος 

είναι αλλαγή στον τρόπο 
επικοινωνίας με τον 

δημότη. 
Η προβληματική αυτή 

επικοινωνία μεταξύ 
δημότη-δημοτικής 

αρχής που γίνεται με 
τον παραδοσιακό τρόπο, 
δυσκολεύει την επίλυση 

των πραγματικών 
προβλημάτων και 

ευνοεί την εξυπηρέτηση 
προσωπικών χατηριών 

και εξυπηρετήσεων

Χτύπησε την Τετάρτη το 
πρώτο κουδούνι για 

την επίσημη έναρξη της 
φετινής σχολικής χρονιάς. 
Η Γενική Γραμματεία εμπο-
ρίου υπενθυμίζει ότι για τις 
τιμές στα σχολικά κυλικεία 
ισχύουν τα κάτωθι:

Για τα σημεία πώλησης 
(κυλικεία, αναψυκτήρια, 
καντίνες κ.λ.π.) που δρα-
στηριοποιούνται εντός των 
δημοσίων και ιδιωτικών 
σχολείων (δημοτικών, 
γυμνασίων, λυκείων, ημε-
ρήσιων και νυχτερινών), 
τα είδη που αναγράφονται 
στον πίνακα διατίθενται σε 
ανώτατες προκαθορισμέ-
νες τιμές.

Επιπλέον, απαγορεύεται 
η διάθεση στους μαθητές 
των δημοσίων και ιδιωτι-
κών σχολείων ροφημάτων 
καφέδων. Τα είδη αυτά 
προορίζονται μόνο για το 
διδακτικό και λοιπό προ-
σωπικό του σχολείου.

Στους χώρους όπου δι-

ατίθενται τα ανωτέρω είδη 
τοποθετείται υποχρεωτικά 
τιμοκατάλογος, ορατός 
από τους μαθητές και το 
προσωπικό του σχολείου, 
στον οποίο με κεφαλαία 
και ευανάγνωστα γράμ-
ματα αναγράφονται του-
λάχιστον στην ελληνική 
γλώσσα τα εξής:

• «Διατίθενται Σάντουιτς, 
Τόστ Απλό, Αρτοσκευά-
σματα (Σησαμένιο Κου-
λούρι), Τυρόπιτα, Σπα-
νακόπιτα Εμφιαλωμένο 
Νερό, Φυσικοί Χυμοί, σε 
ελεγχόμενες τιμές». 

Η παρασκευή, κατοχή 

και διάθεση των ανωτέρω 
ειδών είναι υποχρεωτική 
όλες τις ώρες λειτουργίας 
των πωλητών, που δρα-
στηριοποιούνται εντός 
των χώρων δημοσίων και 
ιδιωτικών σχολείων.

Η εν λόγω υποχρέωση 
δεν αναιρεί το δικαίωμα 
στον υπόχρεο να επιλέξει 
ανάμεσα στα είδη «τοστ με 
τυρί - σάντουιτς με τυρί» 
την διάθεση ενός εξ αυτών 
ή και των δύο και ανάμεσα 
στα είδη «τοστ με τυρί και 
γαλοπούλα - σάντουιτς με 
τυρί και γαλοπούλα» την 
διάθεση ενός εξ’ αυτών ή 

και των δύο.
Για την προστασία της 

σωματικής ακεραιότητας 
των μαθητών των δημοσί-
ων και ιδιωτικών σχολείων, 
επιτρέπεται η κατοχή και 
διάθεση εμφιαλωμένων 
νερών μόνο σε πλαστικές 
φιάλες και φυσικών χυμών 
σε πλαστική ή χάρτινη συ-
σκευασία.

Κατά τα λοιπά εφαρ-
μόζονται οι υγειονομικές 
διατάξεις περί κανόνων 
υγιεινής σχολικών κυλικεί-
ων, καντινών και χώρων 
εστίασης εντός των σχο-
λείων και ο καθορισμός 

των προϊόντων που δια-
τίθενται από αυτά εντός 
δημοσίων και ιδιωτικών 
σχολείων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης, όπως κάθε φορά 
ισχύουν.

Οι παραβάτες τιμωρού-
νται με διοικητικό πρόστι-
μο ως κάτωθι:

Α. Για έλλειψη τιμοκατα-
λόγου, χίλια ευρώ (1.000 
€).

Β. Για υπέρβαση τιμής, 
χίλια ευρώ (1.000 €) ανά 
είδος.

Γ. Για έλλειψη είδους, 
χίλια ευρώ (1.000 €) ανά 
είδος.
Σχετικά με μη τήρηση των 
ανωτέρω υποχρεώσεων 
οι καταναλωτές μπορούν 
να ενημερώνουν ως προς 
αυτό στην τηλεφωνική 
γραμμή καταγγελιών της 
Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή «1520».

Τι ισχύει με τις τιμές 
των προϊόντων στα σχολικά κυλικεία 

συνθήκες;

Η παραμονή των νέων 
ανθρώπων στον τόπο τους 
είναι πρωτίστως θέμα ψυ-
χολογίας και μετέπειτα θέμα 
οικονομίας! Η δημιουργία 
προοπτικής για τους νέους 
συνδέεται άμεσα με τα προ-
ηγούμενα δύο παραδείγματα 
– πλεονεκτήματα της περιο-
χής μας, που σε συνδυασμό 
με την λογική μας, δηλαδή 
την επένδυση σε έργα υπο-
δομής και στήριξης των πα-
ραγωγικών τάξεων και όχι σε 
έργα βιτρίνας και αισθητικής, 
νομίζω ότι θα συγκινήσει τους 
νέους μας και θα τους ενώσει 
στον αγώνα για ένα καλύτερο 
λεκανοπέδιο. Θα στηρίξουμε 
τον νέο αγρότη - κτηνοτρόφο, 
υλοποιώντας έργα υποδομής, 
στην πολιτική επιλογή για 
παράδειγμα ενός νέου κτιρίου 
μεγάλης αξίας που θα ομορ-
φύνει αισθητικά μια πλατεία ή 
στην βελτίωση αγροτικών και 
κτηνοτροφικών υποδομών (α-

γροτική οδοποιία) η θέση μας 
είναι ξεκάθαρη. Θα στηρίξου-
με τους νέους που επέλεξαν 
να μείνουν στον τόπο τους και 
να αγωνιστούν.  

Ποια θα είναι τα βήματα 
της νέας Δημοτικής Αρχής 
τους επόμενους μήνες;

Σε πρώτη φάση αυτό που 
χρειάζεται ο Δήμος είναι αλλα-
γή στον τρόπο επικοινωνίας 
με τον δημότη. Η προβλημα-
τική αυτή επικοινωνία μεταξύ 
δημότη - δημοτικής αρχής 
που γίνεται με τον παραδο-
σιακό τρόπο, δυσκολεύει την 
επίλυση των πραγματικών 
προβλημάτων και ευνοεί την 
εξυπηρέτηση προσωπικών 
χατηριών και εξυπηρετήσεων. 
Θα θεσμοθετήσουμε τρόπους 
επικοινωνίας με τον δημότη 
ώστε να συμμετέχει στη δια-
δικασία των αποφάσεων και 
στον σχεδιασμό των ενεργει-
ών του δήμου με διαφάνεια. 

Παράλληλα έχουμε δεσμευτεί 
για επίλυση των προβλη-

μάτων της καθημερινότητας 
που για να επιτευχτεί απαιτεί 
οργάνωση και στελέχωση των 
υπηρεσιών αλλά και ιεράρχι-
ση των αναγκών. 

Στο σημείο αυτό σημαντικό 
ρόλο θα διαδραματίσουν τα 
τοπικά συμβούλια των κοινο-
τήτων και οι πρόεδροι τους, 
ώστε να προσδιορίσουμε τις 
πραγματικές ανάγκες της κάθε 
κοινότητας και να σχεδιάσου-
με μαζί τα επόμενα 4 χρόνια. 
Δέσμευση μας ήταν και είναι 
η εξωστρεφής διοίκηση του 
Δήμου, με τη συμμετοχή όλων 
των δυνάμεων θεσμικών και 
μη, και γι αυτό το λόγο τους 
επόμενους μήνες θα προ-
βούμε σε διαβουλεύσεις με 
φορείς - συλλόγους - δημότες 
και θα συναποφασίσουμε συ-
γκεκριμένα βήματα-δράσεις 
αλλά και κανόνες.

�

�
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Αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου: «Ο 
Ρασπούτιν ήταν σαν τον Θεό, πανταχού 
παρών». Μήπως τελικά είναι πνεύµα; 

18:42 

Aς πει και τα περσινά της ΔΕΘ ο Τσί-
πρας. Δεν έχει καµία σηµασία 

18:00 

Bλέπουµε και φωτογραφίες του σκύλου 
από τα Γλυκά Νερά. Τι άλλο θα δούµε; 

15:29 

Η ποιότητα των νέων εκποµπών είναι η 
χαρά του Netflix 

14:59

 Επενδύεις δυο εκατοµµύρια σε ακίνητα 
και παίρνεις υπηκοότητα. Με τον ΕΝ-
ΦΙΑ που θα πληρώνεις έπρεπε να παίρ-
νεις και παράσηµο 

11:56 

Επτά στους δέκα αποτιµούν θετικά το 
δίµηνο της κυβέρνησης. Είναι και το 
δίµηνο που στο µέλλον θα νοσταλγεί ο 
Μητσοτάκης 

08:56 

Ο διοικητής του Κέντρου στη Μόρια πα-
ραιτήθηκε επειδή κουράστηκε. Φαντά-
σου οι άλλοι που ζουν εκεί µέσα… 

06:26

Θα µας αφήσει πληγές αυτό το Παγκό-
σµιο του µπάσκετ. Χάσαµε και το «εί-
µαστε οι τελευταίοι που νικήσαµε τους 
Αµερικανούς» 

22:56 

Η Ελευθερία Χατζηγεωργίου έγινε από 
υφυπουργός µετακλητή. Υποθέτω θα 
βρει και κανένα επίδοµα για να καλύ-
πτει κάτι από τη χασούρα 

19:43 

Αυτό που µετατρέπετε το ρεπορτάζ µίας 
κηδείας σε κοσµικό, πώς το κάνετε; 

16:52 

tweets best of

Την 14η Σεπτεμβρίου θα 
αρχίσει να ισχύει νέος 

Κανονισμός της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, ο οποίος 
εξειδικεύει συγκεκριμένες 
διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 
2015/2366 «για τις υπηρε-
σίες πληρωμών» (PSD 2). 
Ως εκ τούτου, θα εφαρμό-
ζονται στην Ελλάδα αλλά 
και πανευρωπαϊκά νέες 
απαιτήσεις ασφαλείας 
στις συναλλαγές που δι-
ενεργούνται με τη χρήση 
καρτών πληρωμών (χρε-
ωστικών, πιστωτικών και 
προπληρωμένων).
Σύμφωνα με την Ελλη-
νική Ένωση Τραπεζών, 
οι νέες αυτές απαιτήσεις 
ασφαλείας θα αφορούν 
τις ακόλουθες περιπτώσεις 
συναλλαγών:

w Ανέπαφες πληρωμές 
με κάρτα σε τερματικά 
αποδοχής συναλλαγών 

των εμπόρων (POS). Θα 
απαιτείται από τον κάτοχο 
της κάρτας η χρήση του 
κωδικού (ΡΙΝ) για την 
ολοκλήρωση ανέπαφων 
συναλλαγών του, όταν αυ-
τές υπερβαίνουν ένα συ-
γκεκριμένο ποσό ή αριθμό. 
Σε κάθε περίπτωση ακο-
λουθήστε απλά τις οδηγίες 
που θα δείτε στην οθόνη 
του τερματικού (POS).

w Μεμονωμένες πληρω-
μές σε περιβάλλον «ηλε-
κτρονικού εμπορίου» (e-
commerce). Θα απαιτείται 
από τον εκδότη της κάρτας 
(π.χ. τράπεζα, ίδρυμα 
ηλεκτρονικού χρήματος, 
κ.λπ), η ισχυρή ταυτοποίη-
ση του κατόχου της και της 
συναλλαγής του.

Πιο συγκεκριμένα, για 
να επιτευχθεί η ισχυρή 
ταυτοποίηση θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν 

συνδυαστικά παράγοντες 
ασφαλείας όπως ενδεικτι-
κά δακτυλικό αποτύπωμα, 
κωδικοί e-banking, PIN 
κάρτας, Password, μονα-
δικός κωδικός μιας χρήσης 
με μήνυμα SMS (SMS 
OTP), push notification στο 
κινητό τηλέφωνο, κ.λπ.

Όπως αναφέρεται, οι 
τράπεζες-μέλη της Ελλη-
νικής Ένωσης Τραπεζών 
έχουν ήδη προβεί στις 
αναγκαίες ενέργειες για 
να ανταποκριθούν έγκαι-
ρα στις παραπάνω νέες 
υποχρεωτικές ρυθμίσεις. 
Οι πελάτες-καταναλωτές 
των τραπεζών έχουν λάβει 
ή θα λάβουν το αμέσως 
επόμενο χρονικό διάστημα 
λεπτομερή ενημέρωση και 
περαιτέρω πληροφορίες 
από τις τράπεζες συνεργα-
σίας τους.

ΕΕΤ: Νέες απαιτήσεις ασφαλείας 
στις συναλλαγές με κάρτες
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Μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστη-
μα άνοιξε ξανά τις πύλες του προς 

το κοινό, το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αιμίλιος 
Θεοχάρη Καλαϊτζίδης», στην Καλλίφυτο 
Δράμας.

Δεκάδες κινηματογραφόφιλοι παρα-
κολούθησαν στην αίθουσα θεάτρου του 
ιδρύματος, το βράδυ της Τρίτης 11 Σε-
πτεμβρίου, επιλεγμένες ταινίες του περσι-
νού  φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της 
Δράμας και ξεναγήθηκαν στους χώρους 
του οικήματος. 

Το νέο Διοικητικό συμβούλιο του ιδρύμα-
τος συγκροτήθηκε σε σώμα τον προηγού-
μενο Ιούλιο. Απαρτίζεται από τους:
Αιμίλιος Καλαϊτζίδης, Πρόεδρος
Ειρήνη Γιουλβάνη, Αντιπρόεδρος
Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, 

Γραμματέας
Άνθιμος Παπαδόπουλος, Ταμίας
Κυριάκος Σαχανίδης, μέλος
Βασίλης Πολυτάρχης, μέλος
Δημήτρης Κουκουτσολίδης, μέλος
Σουλτάνα Μάντζιου, μέλος

Αναστασία Ιορδανίδου, μέλος

Στόχος της νέας διοίκησης του ιδρύμα-
τος είναι η ανάπτυξη ουσιαστικών δρά-
σεων για την πολιτισμική, πνευματική και 
κοινωνική αναβάθμιση του τόπου.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για το Κοινω-
φελές Ίδρυμα «Αιμίλιος Θεοχάρη Καλαϊτζί-
δης», στην διεύθυνση: https://www.idrima-
kalaitzidis.gr/

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι∆ΡΥΜΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙ∆ΗΣ»

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Η 4η Υγειονομική Περιφέρει-
α Μακεδονίας και Θράκης 

σε συνεργασία με το Τμήμα 
Ιατρικής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, το Γενικό Νοσοκομείο του 
Άρντινο, το Δήμο Χάρμανλι 
και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης 
Βοήθειας υλοποιεί στο πλαίσι-
ο του Προγράμματος  Συνερ-
γασίας Interreg V-A «Ελλάδα 
- Βουλγαρία 2014-2020» το 
έργο SMiLe  «Ενισχύοντας 
την πρωτοβάθμια υγειονομική 
φροντίδα σε απομονωμένες 
και υποβαθμισμένες διασυ-
νοριακές περιοχές». Το έργο 
έχει συνολικό προϋπολογισμό 
1.327.661,62 ευρώ και συγ-
χρηματοδοτείται κατά 85% 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης) και κατά 
15% από την Εθνική Συμ-
μετοχή της Ελλάδας και της 
Βουλγαρίας. 

Το SMiLe αποτελεί έργο δι-
μερούς συνεργασίας μεταξύ 
της Ελλάδας και της Βουλγα-
ρίας και στοχεύει στη βελτίωση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας στη διασυνοριακή πε-
ριοχή, με έμφαση ειδικά στις 
απομονωμένες περιοχές της 
Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης όπως το Παρανέστι, 
το Κάτω Νευροκόπι, το Διδυ-
μότειχο, το Σουφλί, τον Ίασμο, 

τον Εχίνο και τη Σταυρούπολη 
Ξάνθης. 

Με γνώμονα την εξασφά-
λιση ισότιμης πρόσβασης σε 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 
πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας η 4η Υγειονομική Πε-
ριφέρεια Μακεδονίας και 
Θράκης με πόρους του έργου 

αναβάθμισε τον εξοπλισμό 
έξι Κέντρων Υγείας και του 
Γενικού Νοσοκομείου Διδυ-
μοτείχου στη διασυνοριακή 
περιοχή της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, μεταξύ των οποίων 
και τα Κέντρα Υγείας Παρα-
νεστίου και Νευροκοπίου στο 
νομό Δράμας.  

Στο K.Y. Παρανεστίου εγκα-
ταστάθηκε νέο ακτινολογικό 
μηχάνημα με ψηφιακό εμφανι-
στήριο (σύστημα ψηφιοποίη-
σης εικόνων). Το ακτινολογικό 
παρέχει εξαιρετική απεικόνιση, 
γεγονός που επισημάνθηκε 
από όλους τους γιατρούς που 

το χρησιμοποιούν δίνοντάς 
τους έτσι την δυνατότητα για 
μεγαλύτερη ακρίβεια στις δι-
αγνώσεις με τελικό αποδέκτη 
της αναβάθμισης των υπηρε-
σιών τους ίδιους τους ασθε-
νείς. Επιπλέον η τεχνολογία 
του μηχανήματος επιτρέπει 
εφόσον εγκατασταθεί η κα-
τάλληλη υποδομή, μεταφορά 
της εικόνας ώστε να μπορεί ο 
ιατρός ο οποίος βρίσκεται στο 
Κέντρο Υγείας να μεταδίδει 
την εικόνα στους γιατρούς ει-
δικοτήτων (π.χ. Ορθοπεδικός, 
Πνευμονολόγος κλπ) που 
βρίσκονται σε δευτεροβάθμια 
δομή υγείας (Νοσοκομείο) και 
να έχει άμεσα μια εκτίμηση για 
τον ασθενή από την εξειδικευ-
μένη ειδικότητα.  

Στο K.Y. Νευροκοπίου, 
καθώς και στο Κ.Υ. Παρανε-
στίου, εγκαταστάθηκε νέος 
ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός 
(ηλεκτροκαρδιογράφοι, οξύ-
μετρα, πιεσόμετρα) ο οποίος 

διευκολύνει την καθημερινό-
τητα του ιατρονοσηλευτικού 
προσωπικού παρέχοντας 
τους την ασφάλεια από την 
χρήση νέων σύγχρονων και 
αξιόπιστων μηχανημάτων που 
τους επιτρέπουν γρήγορα και 
με ακρίβεια να ανταποκρίνο-
νται στις υγειονομικές ανάγκες 
του πληθυσμού του Κέντρου 
Υγείας. 

Εκτός από την προμήθεια 
βασικού εξοπλισμού το έργο 
περιλαμβάνει την εκπόνηση 
πιλοτικών μελετών για τη βελ-
τίωση της προσβασιμότητας 
στα Κέντρα Υγείας Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας, ειδικά 
για τα άτομα με περιορισμένη 
κινητικότητα, και τη δημιουργί-
α ενός σύγχρονου Εκπαιδευ-
τικού Κέντρου στο ΑΠΘ που 
θα προσφέρει εξειδικευμένα 
εκπαιδευτικά προγράμματα 
στους επαγγελματίες της ΠΦΥ 
στην αντιμετώπιση ατόμων 
με περιορισμένη κινητικότη-
τα και γενικότερα σε θέματα 
επικοινωνίας με άτομα με 
αναπηρία.

Μέσω της αξιοποίησης και 
κεφαλαιοποίησης των δράσε-
ων του έργου θα ωφεληθεί το 
σύνολο  του πληθυσμού που 
διαμένει στην Ελληνοβουλγα-
ρική διασυνοριακή γραμμή και 
θα απολαμβάνει πιο αναβαθ-
μισμένες υπηρεσίες υγείας.

Νέος ιατρικός εξοπλισμός εγκαταστάθηκε 
στα Κέντρα Υγείας Παρανεστίου και Νευροκοπίου 
και σε 4 ακόμη Κέντρα Υγείας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
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Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών για την αναστολή των δρομολογίων 
όλων των τρένων από τη Δράμα προς τη Θράκη
Ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος 

Ξανθόπουλος μαζί με άλ-
λους συναδέλφου του, βουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσαν ερώτηση 
προς τον κ. Υπουργό Υποδομών 
και Μεταφορών, με αφορμή την 
αναστολή των δρομολογίων όλων 
των αμαξοστοιχιών από την πόλη 
της Δράμας και ανατολικότερα, 
μέχρι την Αλεξανδρούπολη, την 
Ορεστιάδα και τα σύνορα της 
χώρας, που ανακοίνωσε ξαφνικά 
στα τέλη Ιουλίου, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ. 

Η εξέλιξη αυτή, μεσούσης της 
τουριστικής περιόδου, έχει ως 
αποτέλεσμα ολόκληρη η Θράκη 
αλλά και τμήμα του νομού Δρά-
μας, να μείνουν δίχως σιδηρο-
δρομική επικοινωνία. 

Η χρησιμοποίηση λεωφορείων 
από την εταιρεία για την μετακί-
νηση από και προς την Δράμα, 
επιδείνωσε την ταλαιπωρία των 
επιβατών. 

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεσμεύθηκε 
ότι από τα τέλη Σεπτέμβρη θα 
αποκατασταθούν τα «κομμένα» 
δρομολόγια και μετά τις έντονες 
αντιδράσεις και των βουλευτών 
του ΣΥΡΙΖΑ, υποσχέθηκε να επα-
νεξετάσει την απόφασή της, όμως  
μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια 
αλλαγή στη στάση της εταιρείας. 
Ο σιδηροδρομικός αποκλεισμός 
της Αν. Μακεδονίας και της Θρά-
κης, συνεχίζεται.

Και όλα αυτά γίνονται σε μια 
ιδιαίτερα ευαίσθητη και ακριτική 
περιοχή, την στιγμή που όλοι 
γνωρίζουν την σημασία της σι-
δηροδρομικής επικοινωνίας στον 
Εβρο και την περιοχή της Αν. Μα-
κεδονίας και Θράκης, γενικότερα. 

Πρέπει επίσης να υπενθυμί-
σουμε και τον πρωτόγνωρο, πο-
λυήμερο αποκλεισμό του νησιού 
της Σαμοθράκης τον Αύγουστο, 
που οδήγησε σ΄έναν πρωτοφανή 
διασυρμό συνολικά της περιοχής 
της Θράκης.

Στο γενικό αυτό πλαίσιο, ερω-
τάται ο κ. Υπουργός, σε ποια 
μέτρα προτίθεται να προβεί ώστε 
να αποκατασταθεί η κανονικό-
τητα των σιδηροδρομικών δρο-
μολογίων στην περιοχή της Αν. 
Μακεδονίας και Θράκης και να 

μην υπάρξουν άλλες παρόμοιες 
προβληματικές αποφάσεις στο 
μέλλον που θα στερούν από τους 
κατοίκους της ως άνω περιοχής, 
την σιδηροδρομική επικοινωνία.

Ακολουθεί αναλυτικά 
η ερώτηση:

ΘΕΜΑ: «Η άνοδος 
του κ. Μητσοτάκη 
στη φετινή ΔΕΘ βρήκε 
τη Θράκη χωρίς τρένα».

Όπως είναι γνωστό στα τέλη 
του Ιουλίου του τρέχοντος έτους 
(2019), η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ανακοί-
νωσε ξαφνικά την αναστολή των 
δρομολογίων όλων των αμαξο-
στοιχιών από την πόλη της Δρά-
μας και ανατολικότερα, μέχρι την 
Αλεξανδρούπολη, την Ορεστιάδα 
και εν τέλει τα σύνορα της χώρας, 
αφήνοντας κατά αυτόν τον τρόπο 
ολόκληρο το γεωγραφικό διαμέ-
ρισμα της Θράκης και τμήμα του 
Νομού Δράμας δίχως τρένα.

Το κοινό που ήθελε να μετακι-
νηθεί από και προς την Ανατολική 
Μακεδονία και την Θράκη, ενη-
μερώθηκε ότι θα μπορούσε να 
μετεπιβιβαστεί σε λεωφορεία αντί 
των τρένων από την πόλη της 
Δράμας και μετά. Αυτό το γεγονός 
όμως στην πράξη γιγάντωσε την 
ταλαιπωρία και την επιβάρυνση 
όσων επιβατών επιχείρησαν να 
μετακινηθούν επί παραδείγματι 
από την πόλη της Ορεστιάδας 
μέχρι την Θεσσαλονίκη ή και το 
αντίστροφο. Ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε μαρτυρίες κατοίκων του 
Έβρου που περιγράφουν σκηνές 

απίστευτης ταλαιπωρίας με πολύ-
ωρες καθυστερήσεις. Σκηνές που 
δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν  και 
δεν συνάδουν με την λειτουργία 
ενός σύγχρονου κράτους.

Για την αναστολή των δρομο-
λογίων των αμαξοστοιχιών σε 
όλη τη Θράκη, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 
επικαλέστηκε την «έλευση της θε-
ρινής περιόδου» και τη «μειωμένη 
επιβατική κίνηση», επιχειρηματο-
λογία που και από μόνη της αρκεί 
για να βληθεί ακόμη παραπάνω η 
φερεγγυότητα του τρένου ως μέ-
σου και να ενισχυθεί η περαιτέρω 
απαξίωσή του.

 Η εταιρεία, αφού ανακοίνωσε 
αρχικά πως «κάποια στιγμή» στα 
τέλη του Σεπτέμβρη τα δρομο-
λόγια και τα τρένα πρόκειται να 
επανέλθουν, για να «χρυσώσει το 
χάπι», μετά και από τις επιστολές 
διαμαρτυρίας Βουλευτών του ΣΥ-
ΡΙΖΑ από την περιοχή, δεσμεύτη-
κε ότι θα επανεξετάσει την αρχική 
της απόφαση.

Μέχρι και αυτή την στιγμή όμως 
οι πολίτες στην Ανατολική Μακε-
δονία και την Θράκη δεν βλέπουν 
καμία αλλαγή στάσης από την 
διοίκηση της εταιρείας. Αντιθέ-
τως τα δρομολόγια και τα τρένα 
στην περιοχή συνεχίζουν να είναι 
«κομμένα». 

Παραμένει απορίας άξιο και δη-
μιουργεί επιπρόσθετα ερωτηματι-
κά το πως και το γιατί από το σύ-
νολο του σιδηροδρομικού δικτύου 
της χώρας επιλέχθηκε ξαφνικά να 
ανασταλούν τα δρομολόγια των 
τρένων μόνο στη Θράκη. Είναι 
προφανές ότι κάποιοι δεν τυχαίνει 
να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες 
που έχει η ακριτική Ελλάδα, ο 
Έβρος, η Θράκη, η Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θρά-
κης (ΑΜ-Θ). Ούτε φαίνεται πως 
κάποιοι είναι διατεθειμένοι να 
δείξουν τον απαραίτητο σεβασμό 
προς τους κατοίκους αυτών των 
ακριτικών περιοχών.  

Πόσο μάλλον όταν αυτή η 
διακοπή των δρομολογίων επιλέ-
χθηκε να γίνει «στην καρδιά» της 
τουριστικής περιόδου, τη στιγμή 
που χιλιάδες επισκέπτες βρίσκο-
νται στην ΑΜ-Θ και επιζητούν να 

γνωρίσουν τους ανθρώπους και 
τις ομορφιές της. Πόσο μάλλον 
όταν οι πάντες γνωρίζουν - ή θα 
έπρεπε να γνωρίζουν -  ότι σε 
νομούς όπως επί παραδείγματι 
ο Έβρος το τρένο παίζει ση-
μαίνοντα ρόλο για την εύρυθμη 
κοινωνική και οικονομική ζωή του 
τόπου: μεγάλος αριθμός πολιτών 
(εργαζόμενοι, στρατιωτικοί, ασθε-
νείς που θέλουν να επισκεφθούν 
τα νοσοκομειακά ιδρύματα κλπ) 
μετακινείται καθημερινά από το 
Βόρειο κομμάτι του Νομού προς 
το Νότιο Έβρο και αντίστροφα.

Παραμένει επιπλέον απορίας 
άξιο πως το Υπουργείο Υποδο-
μών και Μεταφορών της Κυβέρ-
νησης της Νέας Δημοκρατίας, ο 
ίδιος ο Πρωθυπουργός, κ. Μη-
τσοτάκης, οι τοπικοί Βουλευτές 
του κυβερνώντος κόμματος από 
την Ανατολική Μακεδονία και τη 
Θράκη, επέτρεψαν να υλοποιηθεί 
αυτή η απόφαση που αφήνει την 
περιοχή έκθετη και χωρίς τρένο 
για σημαντικό χρονικό διάστημα. 
Μία ενέργεια που στέλνει εντελώς 
λάθος μηνύματα για το τι ακριβώς 
συμβαίνει και ισχύει στην Περιφέ-
ρεια της χώρας μας.

Επειδή τα γεγονότα το φετινό 
καλοκαίρι με τον πρωτόγνωρο, 
πολυήμερο αποκλεισμό του νη-
σιού της Σαμοθράκης είναι ακόμη 
νωπά και οδήγησαν σε έναν πρω-
τοφανή διασυρμό συνολικά της 
περιοχή της Θράκης,

Επειδή η απόφαση να μείνει 
σχεδόν το σύνολο της ΑΜ-Θ χω-
ρίς τρένα για σημαντικό, μάλιστα, 
χρονικό διάστημα είναι και προ-
βληματική αλλά και προσβλητική 
για τους κατοίκους της περιοχής,

Επειδή οι δύο παραπάνω δεδο-
μένες συνθήκες, που συνέβησαν 
και συμβαίνουν με αποκλειστική 
ευθύνη της σημερινής Κυβέρνη-
σης, στέλνουν ένα ολωσδιόλου 
λάθος μήνυμα προς όλες τις 
κατευθύνσεις για αυτήν την ευαί-
σθητη περιοχή,

Επειδή κατά τη διάρκεια της 
θητείας της Κυβέρνησης του 
ΣΥΡΙΖΑ είχε μπει «το νερό στο 
αυλάκι» για να υλοποιηθεί - σε 
συνεργασία και σύμπραξη με γεί-
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τονες χώρες -  το μεγάλο έργο της 
Σιδηροδρομικής Εγνατίας, ένα 
έργο που αναβαθμίζει σημαντικά 
τις οικονομικές και αναπτυξιακές 
προοπτικές για όλη τη Βόρεια Ελ-
λάδα και ιδιαίτερα για την Ανατολι-
κή Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ, 
δυστυχώς, σήμερα πάλι συζητάμε 
και αιτούμαστε για τα αυτονόητα, 
να επανέλθει δηλαδή το τρένο της 
γραμμής στη Θράκη,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 
1) Σε ποιες ενέργειες δεσμεύ-

εστε ώστε να επανέλθει άμεσα η 
κανονικότητα στην περιοχή της 
Θράκης με την επαναφορά όλων 
των δρομολόγιων  των τρένων 

από και προς την Θράκη και μέ-
χρι το Ορμένιο, όπως ίσχυε μέχρι 
πρότινος;

2) Σε ποιες ενέργειες δεσμεύ-
εστε ώστε να μην ξαναδούμε 
να επαναλαμβάνονται τέτοιες 
προβληματικές αποφάσεις που 
αφήνουν την ευρύτερη περιοχή 
της Ανατολικής Μακεδονίας και 
της Θράκης δίχως ένα τόσο απα-
ραίτητο μεταφορικό μέσο όπως 
είναι το τρένο;

3)  Σε ποιες ενέργειες δεσμεύ-
εστε ώστε να συνεχίσει να υλο-
ποιείται το μεγάλο αναπτυξιακό 
project της Σιδηροδρομικής Εγνα-
τίας, ένα έργο εξαιρετικά κρίσιμο 
για την αναβάθμιση συνολικά των 

υποδομών και των μεταφορών σε 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Γκαρά Αναστασία

Αβραμάκης Λευτέρης
Αγαθοπούλου Ειρήνη

Αλεξιάδης Τρύφων
Αμανατίδης Ιωάννης

Βαγενά Άννα
Βαρδάκης Σωκράτης
Βαρεμένος Γιώργος

Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Ελευθεριάδου Τάνια

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ηγουμενίδης Νίκος

Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρά
Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Μουζάλας Γιάννης
Μωραΐτης Θάνος

Νοτοπούλου Κατερίνα
Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Πολάκης Παύλος
Πούλου Γιώτα

Σκουρλέτης Πάνος
Σκουρολιάκος Πάνος

Τζάκρη Θεοδώρα
Τσίπρας Γιώργος

Χαρίτου Τάκης
Χατζηγιαννάκης Μίλτος

Χρηστίδου Ραλλία

ΤΟΠΙΚά

Ο Τοίχος της ανι-
διοτελούς προ-

σφοράς και αγάπης, ο 
Τοίχος της Καλοσύνης 
όλων για δεύτερη συ-
νεχόμενη χρονιά σας 
κάλεσε  να χαρίσετε 

σχολικά είδη σε μαθη-
τές που τα χρειάζονται. 
«Από παιδί σε παιδί» 
με αγάπη και σεβασμό 
στην αξιοπρέπεια των 
συνανθρώπων μας σε 
ανάγκη. Στα 55 σημεία 

συλλογής της πόλης 
(φροντιστήρια, κέ-
ντρα ξένων γλωσσών, 
χώροι δημιουργικής 
απασχόλησης παιδιών) 
συγκεντρώθηκαν 162 
σχολικές τσάντες και 

αμέτρητα σχολικά είδη 
(τετράδια, κασετίνες, 
μολύβια, γόμες, σχο-
λικά βοηθήματα κτλ.), 
τα οποία μοιράστηκαν 
από εθελοντές της 
ομάδας του Τοίχου, σε 
παιδιά της πόλης και 
των χωριών του Νομού 
Δράμας, από νήπια ως 
φοιτητές.

Η δράση αυτή, που 
πραγματοποιείται για 
δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά, είχε μεγάλη 
ανταπόκριση και από 
τους Δραμινούς, αλλά 
και από άλλες πόλεις 
και περιοχές της Ελλά-
δας: Χαλκιδική, Πάργα, 
Κέρκυρα, Κρήτη, Σκύ-
ρος, Άργος, Θεσσαλο-
νίκη, Αθήνα, Καβάλα, 
Ιωάννινα, Κομοτηνή, 
Λάρισα, Θήβα και πολ-
λές άλλες. 

Με τον αριθμό των 
εθελοντών να αυξά-
νεται σε πανελλήνιο 
επίπεδο, ο «Τοίχος της 

Καλοσύνης» ελπίζει 
να είναι σε θέση να 
προσφέρει βοήθεια σε 
ακόμα  περισσότερους 
συνανθρώπους μας, 
πάντα με σεβασμό στην 
αξιοπρέπειά τους. 

Ευχαριστούμε θερμά 
και τα 55 σημεία συλ-
λογής για την άψογη 
συνεργασία, την αγά-
πη τους και την θετική 
τους στάση απέναντι 
στην πρωτοβουλία 
μας, καθώς επίσης και 
όλους όσοι έσπευσαν 
να χαρίσουν τσάντες 
και σχολικά είδη εντός 
και εκτός Δράμας. Συ-
νεχίζουμε δυναμικά 
και ακατάπαυστα την 
προσπάθειά μας με 
νέες ιδέες και δράσεις, 
που θα ακολουθήσουν 
το Φθινόπωρο. Καλή 
σχολική χρονιά σε 
όλους τους μαθητές και 
εκπαιδευτικούς! 

ΤΟΙΧΟΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ ∆ΡΑΜΑΣ

Αυξάνεται 
ο αριθμός 
των εθελοντών 
σε πανελλήνιο 
επίπεδο
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Την Τετάρτη το μεσημέρι η 
Δόξα Δράμας ανακοίνωσε 

11 νέους ποιοτικούς ποδο-
σφαιριστές με παραστάσεις και 
σε μεγαλύτερες κατηγορίες.

Αρχικά έκανε δικό της τον 
Αλέξανδρο Κόντο. Ο 33χρο-
νος Δραμινός μεσοεπιθετικός 
γυρνά μετά από 12 χρόνια στις 
«ρίζες» του και την ομάδα που 
αναδείχτηκε, για να αναλά-
βει ηγετικό ρόλο, φέρνοντας 
άρωμα από Σούπερ Λιγκ.
Ο Κόντος έχει αγωνιστεί ακόμα 
σε ΠΑΣ Γιάννινα, Καστοριά, 
Πανσερραϊκό και μέχρι πρότι-
νος Κέρκυρα.

Χρήστο Ρόβα: 25χρονος 
Σερραίος επιθετικός έρχεται 
στους Μαυραετούς μετά από 
μια διετία στον Ηρακλή, με πα-
ρουσίες σε Γ΄ Εθνική και πέρυσι 
Φούτμπολ Λιγκ, ενώ πρόπερσι 
πέτυχε 31 γκολ στην πορεία 
ανόδου των «κυανόλευκων».

Ο Κώστας Πλέγας: κεντρι-
κός χαφ, που μπορεί να καλύ-
ψει αρκετές θέσεις στον άξονα, 
γεννήθηκε στα Καλάβρυτα το 
1997 και παρότι νεαρός σε 
ηλικία έχει παραστάσεις σε 
υψηλότερο επίπεδο, και από 
Σούπερ Λιγκ.

Νίκος Ιωαννίδης: ο οποίος 
είναι ένας από τους κορυφαί-
ους Δραμινούς επιθετικούς 
που ανέδειξε ο νομός μας. 
Με καριέρα και εκτός συνό-
ρων, παραστάσεις σε πολύ 
υψηλό επίπεδο, Δραμινός 
στην καταγωγή (γεννήθηκε 
στη Γερμανία), στην ατζέντα 
πολλών ομάδων και σε γό-
νιμη ποδοσφαιρικά ηλικία. Ο 
25χρονος επιθετικός (ύψους 
1.88), που είναι διεθνής με την 
Ελπίδων και ξεκίνησε στις ακα-
δημίες του Πανδραμαϊκού, στο 
πλούσιο βιογραφικό του έχει 
παρουσία στη Σούπερ Λιγκ με 
Ολυμπιακό και Αστέρα Τρίπο-
λης (πρόπερσι με ενεργό ρόλο 
στους Αρκάδες), τις γερμανικές 
Χάνσα Ροστόκ και Μπορούσια 
Ντόρτμουντ Β΄, την ολλανδική 
Τσβόλε, την ουγγρική Ντιο-
σγκιόρ και μέχρι πρότινος τη 

Μαρίτιμο στην Πορτογαλία, 
έχοντας βεβαίως αρκετά γκολ.

Ο Ιορδάνης Παπαργυρίου: 
27χρονος (γεννηθείς το 1992) 
αριστερός μπακ, με καταγωγή 
από τον Προφήτη Θεσσαλο-
νίκης, είναι ακόμα ένας νεο-
αποκτηθείς παίκτης για τους 
Μαυραετούς που φέρνει… 
αύρα Σούπερ Λιγκ, έχοντας 
θητεία στη Λαμία την τελευταία 
τριετία.

Ο Γιώργος Αποστολίδης: 
24χρονος εξτρέμ, που ξεχω-
ρίζει για την ταχύτητά του και 
καλύπτει και τις δυο πλευρές 
στην επίθεση, αγωνίστηκε πέ-
ρυσι στην Κέρκυρα, με 11 πα-
ρουσίες και 2 γκολ (συμπαίκτης 
του Κόντου), ενώ ξεχώρισε και 
πρόπερσι στη Φούτμπολ Λιγκ, 
με τη φανέλα του Κισσαμικού.

Ευθύμης Αργυρόπουλος:
29χρονος Πατρινός κεντρικός 

χαφ έχει εμπειρία στη Φού-
τμπολ Λιγκ, παίζοντας μέχρι 
πρότινος στην Παναχαϊκή (συ-
μπαίκτης με Πλέγα), ενώ ακόμα 
θήτευσε σε Παναιγιάλειο, Καλα-
μάτα, Πανηλειακό, Θύελλα Πα-
τρών και Δόξα Ν. Μανωλάδας.

Άγγελος Οικονόμου: Ο 
24χρονος Κατερινιώτης κε-
ντρικός χαφ (γεννημένος στη 
Θεσσαλονίκη, είναι κυρίως 
«οκτάρι»), που απασχόλησε 

ΟΙ 25 ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΝΕΑ ΟΜΑΔΑ

11 νέα αποκτήματα για την Δόξα Δράμας

Αλέξανδρος Κόντος Χρήστος Ρόβας Κώστας Πλέγας

Νίκος Ιωαννίδης Ιορδάνης Παπαργυρίου Γιώργος Αποστολίδης

Ευθύμης Αργυρόπουλος Άγγελος Οικονόμου Αλκιβιάδης Μαρκοπουλιώτης
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Την Κυριακή το μεσημέρι ο Παν-
δραμαϊκος φιλοξενεί τον Ιωνικό 

για την 3η φάση του κυπέλλου Ελλά-
δος στο γήπεδο της Δόξας Δράμας.

Ο Πανδραμαϊκος θέλει να συνεχίσει 
στην διοργάνωση και θέλει ένα θετικό 
αποτέλεσμα απέναντι σε μια ποιοτική 
και ιστορική ομάδα όπως είναι ο Ιω-
νικός.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Πανδραμαϊκος 
πριν δύο εβδομάδες απέκλεισε τον 
Μακεδονικό Φούφα για την 2η φάση 
του Κυπέλλου Ελλάδος και στην 
πρώτη φάση πέρασε χωρίς αγώνα 
λόγω της αδυναμίας του Ιάσμου να 
συμπληρώσει ομάδα.

Εμείς επικοινωνήσαμε με τον προ-
πονητή του Πανδραμαϊκου ο οποίος 
δήλωσε στα ΧΡΟΝΙΚΑ:

“Ένα σημαντικό παιχνίδι κυπέλ-
λου απέναντι σε μια ομάδα ιστο-
ρική και μεγαλύτερης κατηγορίας.
Εμείς από την πλευρά μας, θα δώ-
σουμε τον καλύτερο μας εαυτό, για 
να πάρουμε το μέγιστο που μπο-
ρούμε από αυτό το παιχνίδι, αλλά 

και για να εκπροσωπήσουμε επάξια 
τόσο το δραμινό ποδόσφαιρο, όσο 
και την ιστορία του Πανδραμαϊκού.
Περιμένουμε όλους τους Πανδραμαϊ-
κούς, αλλά και όλο τον φίλαθλο κόσμο 
της Δράμας να στηρίξει την προσπά-
θειά μας.

αρκετές ομάδες, έχει στο παλ-
μαρέ του  ως σημείο αναφοράς 
το «παράσημο» του αρχηγού 
στην Κ19 του γερμανικού «κο-
λοσσού» που λέγεται Μπάγερν 
Μονάχου, πριν μια πενταετία 
περίπου, παίρνοντας μέρος 
και σε προπονήσεις και φιλι-
κά με τους «μεγάλους» των 
Βαυαρών, δεχόμενος εντολές 
από τον Πέπ Γκουαρντιόλα 
και δίνοντας πάσες σε παίκτες 
βεληνεκούς… Φρανκ Ριμπερί 
και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (7 
χρόνια σύνολο στα τμήματα 
υποδομής της Μπάγερν).

Αλκιβιάδης Μαρκοπου-
λιώτη;: 23χρονος κεντρικός 
αμυντικός (ύψους 1.84), που 
θα συνθέσει το καρέ των στό-
περ με τους Καψάλη, Κουκόλη 
και Ενγκόνγκα, έπαιξε στη 
Φούτμπολ Λιγκ με τον ΑΟΧ/
Κισσαμικό, ενώ από το 2015 
είχε ενεργό ρόλο στα τμήματα 
υποδομής της ΑΕΚ (έχει κάνει 
προετοιμασία και με τους «με-
γάλους»), με ενεργό ρόλο στην 

Κ19 της Ένωσης.

Αντώνης Αναστασίου: 
23χρονος Αθηναίος αριστερός 
μπακ (γεννηθείς στο Μαρούσι 
τοι 1996) αγωνιζόταν πέρυσι 
στην Κέρκυρα, έχοντας συ-
μπαίκτες τους Κόντο-Αποστο-
λίδη, ενώ παλιότερα έπαιξε σε 
Αχαρναϊκό (επίσης Φούτμπολ 
Λιγκ), Κ20 ΠΑΟΚ και Σούρμε-
να. Ο Αναστασίου αναμένεται 

να συνθέσει ανταγωνιστικό δί-
δυμο στα αριστερά της άμυνας 
με τον Παπαργυρίου.

Χρήστος Κουκόλης: 29χρο-
νος κεντρικός αμυντικός, με 
καταγωγή από τη Βέροια, 
πέρυσι αγωνίστηκε στη Φού-
τμπολ Λιγκ με τον Ηρακλή 
(συμπαίκτης με Ρόβα), κατη-
γορία στην οποία έπαιξε και με 
Πανσερραϊκό (συμπαίκτης με 

Καψάλη), Αγροτικό Αστέρα, FC 
Σέρρες και Εθνικό Γαζώρου.
Μετά της μεταγραφές που 
ανακοινώθηκαν την Τετάρτη 
το ρόστερ των Μαυραετοών 
απαρτήζεται από 25 ποδο-
σφαιριστές και πληροφορίες 
μας λένε ότι το ρόστερ έχει 
κλείσει. 

Εμείς σας παρουσιάζουμε 
τους 25 παίκτες με τους οποί-
ους θα πορευτεί η Δόξα Δράμας 
την νέα αγωνιστική περίοδο.
Μένκα, Γουίνεϊ, Ηλιάδης (τερ-
ματοφύλακες), Σιώπης, Αυ-
λωνίτης, Αναστασίου, Παπαρ-
γυρίου, Κουκόλης, Καψάλης, 
Ενγκόνγκα, Μαρκοπουλιώτης 
(αμυντικοί), Πλέγας, Κόντος, 
Οικονόμου, Αργυρόπουλος, 
Παρασκευάς, Τάσιος, Ρούτσης, 
Παπαϊωάννου (μέσοι), Ιωαννί-
δης, Ρόβας, Κρητικός, Περέγι-
ο, Αποστολίδης, Σαμπανίδης 
(επιθετικοί).

Δημήτρης Μπουτζέκης

Αντώνης Αναστασίου Χρήστος Κουκόλης

Κυριακή στις 4 μ.μ 
ο Πανδραμαϊκος 

φιλοξενεί τον Ιωνικό

B1 όμιλος 
(1η αγωνιστική)

ΑΡΗΣ ΦΤΕΛΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ Ν. ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ
ΗΡ. ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ - ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ - ΓΣ ΦΙΛΙΠ   
     ΠΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΟΞΑ ΑΝΤ. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ
ΑΠ. ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ - Μ.ΑΛ. ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Β2 Όμιλος 
(1η αγωνιστική)

Μ. ΑΛ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ - ΜΑΚ. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ
Μ. ΑΛ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ -ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑ
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ - ΕΛΠΙΔΑ Κ. ΑΓΡΟΥ
ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ - ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ
ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ - ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β
ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ
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Σε μια όμορφη εκδήλωση και 
με την παρουσία 385 μελών 

αθλητών και φίλων του συλλό-
γου τιμήθηκαν την Παρασκευή 
6/9/2019 οι αθλητές που κάνουν 
υπερήφανη όχι μόνο τους αν-
θρώπους του συλλόγου αλλά όλη 
την Δράμα, σε μια βραδιά που 
δεν έλειψαν οι συγκινήσεις .Για 
το χρυσό μετάλλιο στους Μεσο-
γειακούς αγώνες με την Εθνική 
ομάδα από τους Δραμινούς παί-
κτες Ιωάννη Κοτσαμαρίκογλου, 
Κωνσταντίνο Γουργούμη, Χρυσό 
Παγκόσμιο και Χρυσό στους 
Μεσογειακούς από την Δραμινή 
αθλήτρια Ποιμενίδου Ελένη. 1ος 
σκόρερ στο πρωτάθλημα της Α1 
Handball Premier για δεύτερη 
χρονιά ο δραμινός μόλις 22 ετών 
παίκτης Ευγένιος Τουνγκελίδης 
που έλαμψε η μάλλον ξαναέλαμ-
ψε ανάμεσα σε παίκτες υψηλού 
επιπέδου από Δανία, Βραζιλία, 

Ισπανία Σερβία. 25 χρόνια πα-
ρουσίας και προσφοράς στο 
Handball από τον Αρχηγό μας 
Κωνσταντίνο Θωμίδη. 

Σε αυτή την ξεχωριστή βρα-
διά εμείς ήμασταν εκεί, όπου 
δήλωσαν οι πρωταγωνιστές στα 
ΧΡΟΝΙΚΑ:

Ο προπονητής της ομάδας 
Σάκης Βαλαβάνης:

Να φτάσουμε όσο ψηλότερα 
γίνεται την ομάδα

Σίγουρα ξεκινάει ένα καινούργι-
ο πρωτάθλημα, μια νέα πρόκλη-
ση για εμάς. Εμείς θέλουμε να 
παρουσιαστούμε καλύτεροι πιο 
ανταγωνιστικοί στα περισσότερα 
παιχνίδια σε σχέση με πέρσι και 
να φτάσουμε όσο ψηλότερα γίνε-
ται. Ο στόχος της ομάδας είναι να 
προσελκύσει περισσότερο κόσμο 
στο γήπεδο, να φανεί η ομάδα 
μας όσο γίνεται πιο ανταγωνιστι-

κή  με μεγαλύτερους αντιπάλους, 
να παίξουμε όμορφο και γρήγορο 
Χαντμπολ. Η ομάδα από την δι-
οίκηση από τον πρώτο μέχρι τον 
τελευταίο είναι πιστή στο πλάνο 
της ότι εμείς θα στηριχτούμε 
στα δραμινά παιδιά από εκεί και 
πέρα θα γίνουν 2-3 προσθήκες 
με ποιότητα όσο αναφορά τον 
χαρακτήρα και την διάθεση να 
παίξουν όμορφο Χάντμπολ, θέ-
λουμε να φτάσουμε ψηλότερα με 
τα δικά μας παιδιά και σε αυτό το 
πλάνο δουλεύουμε. Σήμερα (Πα-
ρασκευή 6/9/2019) έχουμε την 
τιμή να τιμήσουμε τρεις αθλητές 
οι οποίοι φέρανε παγκόσμιες δι-
ακρίσεις είναι ιδιαίτερη η βραδιά 
καθώς αυτά τα παιδιά είναι τρεις 
δραμινοί, που μεγάλωσαν και 
αθλήθηκαν στους συλλόγους της 
Δράμας. Θα τιμήσουμε τον αρχη-
γό μας τον Κώστα τον Θωμίδη 
για την πολυετή  του προσφορά 

στον σύλλογο μας. Όσο αναφο-
ρά για το ρόστερ της ομάδας, 
έχουμε καλυφτεί πλήρως καθώς 
η ομάδα παραμένει ίδια με πέρ-
σι έχουμε δύο προσθήκες του 
Θανάση Παπάζογλου και του 
Αντάμοβιτς δυο προσθήκες τις 
οποίες τις γνωρίζαμε, ο Λάζαρος 
έχει ξαναπαίξει στην ομάδα μας, 
γνωρίζει τα χνότα μας, τα θέλω 
μας και πιστεύω με την δική του  
συμβολή θα παρουσιαστούμε 
ανταγωνιστικοί και θα προσπα-
θήσουμε να φτάσουμε την ομάδα 
εκεί που πρέπει.

 

Θοδωρής Τογανίδης 
(Τεχνικός διευθυντής 

της Δράμας 86΄) δήλωσε 

Η σημερινή μέρα είναι μια τε-
λετή παρουσίασης της ομάδος, 
αλλά κυρίως είναι μια τελετή 
βράβευσης  των αθλητών μας 

Παρουσίαση της Bianco Monte Δράμα 86’

Ευγένιος Τουγκελίδης Κωνσταντίνος Γουργούμης Κώστας ΘωμίδηςΣάκης Βαλαβάνης
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που όπως ξέρετε τρείς από 
αυτούς κατέκτησαν το χρυσό 
μετάλλιο στους Μεσογειακούς 
αγώνες  beach Χαντμπολ με την 
εθνική. Τον Ευγένιο Τουγκελίδη  
για την διάκριση για δεύτερη 
χρονιά ως 1ο σκόρερ της Α1. Εί-
μαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε 
τέτοιες εκδηλώσεις σας σύλλογος 
και όσο τα παιδιά μας φτερουγί-
ζουν ψηλά, τόσο και εμείς θα τους 
τιμούμε. Η ομάδα θα παρουσια-
στεί  σήμερα, ξέρετε ότι  είμαστε 
πιστοί στο πλάνο μας καθώς κα-
ταφέραμε και κρατήσαμε όλο τον 
περσινό κορμό και αποκτήσαμε 
δύο νέα παιδιά οι οποίοι είναι 
παλιοί μας γνώριμοι. Το 80% 
αποτελείται από δραμινά παιδιά 
γιατί πιστεύουμε πως μόνο έτσι 
θα έχει μέλλον ο Σύλλογος, θέ-
λουμε ο νομός να μπορέσει να 
κρατήσει μια ομάδα στην Α1, ο 
κόσμος είναι μαζί μας και θέλου-
με να τον ευχαριστήσουμε για 
αυτό. Στις ακαδημίες την φετινή 
χρονιά λειτουργούν 7 τμήματα, 
που παίζουν από 15 – 20 παιδιά 
σε κάθε τμήμα. Μην ξεχνάμε ότι 
από αυτές τις ακαδημίες υπάρ-
χουν μεγάλοι επαγγελματίες στην 
ομάδα και στα κορυφαία ευρω-
παϊκά πρωταθλήματα που μας 
κάνουν περήφανους, σε εμάς αν 
έρθει ένα ταλέντο θα πάρει αυτό 
που του αξίζει.

Ευγένιος Τουγκελίδης πρώ-
τος σκόρερ της κατηγορίας:

Με νοιάζει πρώτα 
να πηγαίνει καλά 
η ομάδα και μετά 

οι προσωπικοί στόχοι

Σίγουρα είμαι πολύ περήφανος 
που σήμερα η ομάδα με βραβεύ-
ει, κατάφερα κάτι που δεν περίμε-
να ποτέ ότι θα γίνει. Για δεύτερη 
συνεχόμενη χρονιά είμαι ο πρώ-
τος σκόρερ της κατηγορίας, από 
την μια νιώθω καλά αλλά από 
την άλλη δεν μου αρκεί αυτό, με 
νοιάζει πρώτα να πηγαίνει καλά 
η ομάδα και μετά οι προσωπικοί 
στόχοι. Πρώτα απ΄όλα θέλω να 
ευχηθώ στην ομάδα να έχουμε 
υγεία μακριά από τραυματισμούς. 
Οι στόχοι μου με την ομάδα είναι 
να μπούμε στα πλέϊ όφ και από 
εκεί και πέρα να πάμε την ομάδα 
μας όσο πιο ψηλά γίνεται.

Κώστας  Θωμίδης αρχηγός 
της Δράμας ’86 δήλωσε:

Χαρούμενος 
που με βραβεύει σήμερα 

η ομάδα

Είναι μεγάλη τιμή για έναν 

αθλητή που ακόμα είναι ενεργός, 
η ομάδα θέλει να με τιμήσει για 
την πολυετή μου προσφορά στον 
σύλλογο. Αυτές είναι οι αξίες και 
οι στιγμές που μόνο ο αθλητισμός 
μπορεί να χαρίσει. Αν έχεις στην 
ζωή σου οργάνωση πειθαρχεία 
σε αυτό που κάνεις και διάθεση 
θα τα καταφέρεις, θα μπορέσεις 
να συνδυάσεις οικογένεια, αθλη-
τισμό, και ότι άλλο σε γεμίζει στην 
ζωή σου. Εύχομαι στους αθλητές 
του συλλόγου υγεία και πολλές 
επιτυχίες για την νέα χρονιά.

 

Κωνσταντίνος Γουργούμης:
Είναι τιμή για εμένα που 

αγωνίζομαι στην Δράμα ’86

Είναι τιμή για εμένα η κίνηση  
του συλλόγου σήμερα, νομίζω 
ότι είναι τιμή για εμένα που 
αγωνίζομαι σε μια τόσο μεγάλη 
ομάδα. Έχω να συναναστραφώ 
με άτομα τα οποία είναι  από τα 
καλύτερα που έχω συνεργαστεί 
σε όλη μου την καριέρα, είναι 
ένας από τους βασικούς λόγους 
που κάθομαι σε αυτή την ομάδα 
όπως επίσης ο Σάκης Βαλαβά-
νης και ο Θεόδωρος Τογανίδης 
που έφεραν στην ομάδα και με 
βοηθάνε καθημερινά.

Δημήτρης Μπουτζέκης

ΑΘΛΗΤΙΣΜόΣ
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Το Σάββατο το απόγευμα στις 
17.30 θα διεξαχθεί η 2η αγω-

νιστική στην Α’ της ΕΠΣ Δράμα, 
εκεί που για μια ακόμα αγωνιστι-
κή έχουμε πολλά ενδιαφέροντα 
παιχνίδια.

Το παιχνίδι που ξεχωρίζει 
φυσικά από το πρόγραμμα της 
2ης αγωνιστικής είναι αυτό που 
θα γίνει στο γήπεδο Κραχτίδη 
ανάμεσα στην τοπική ομάδα και 
την Δόξα Πετρούσας με τις δύο 
ομάδες την πρώτη αγωνιστική 
να βάζουν από τρία τέρματα και 
να έχουν καλή αγωνιστική κατά-
σταση και να παίζουν όμορφο και 
επιθετικό ποδόσφαιρο.

Ένα άλλο παιχνίδι που ξεχω-
ρίζει είναι αυτό που θα γίνει στο 
Καλαμπάκι με την ομάδα του 
Μιχάλη Τσοκακτσίδη να θέλει 
τους 3 βαθμούς της νίκης για 
να ξεκινήσει στην έδρα τους με 
θετικό πρόσημο.

Στο Αρκαδικό ο τοπικός Κεραυ-
νός θα αντιμετωπίσει την πολύ 
δυνατή Προσοτσάνη με την ομά-
δα του Φώτη Χατζηκυριάκου να 
θέλει την νίκη μετά την ισοπαλία 
της προηγούμενης αγωνιστικής.

Στο Νευροκόπι η τοπική ομάδα 
θα παίξει με τα Κύργια και θέλουν 
και οι δύο ομάδες την νίκη για να 
συνεχίσουν και να έχουν καλύτε-
ρο μέλλον στο πρωτάθλημα.

Στην Κ. Βρύση η τοπική ομά-
δα θα παίξει με την ομάδα του 
Δοξάτου σε ένα παιχνίδι που το 
θέλουν και οι δύο για να κάνουν 
σεφτέ στο πρωτάθλημα.

Στην Καλλίφυτο θα γίνει ένα 
ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι 
με την τοπική ομάδα να τίθεται 
αντιμέτωπη με το Φωτολίβος σε 
ένα παιχνίδι που το θέλουν πε-
ρισσότερο οι παίκτες του Τάσου 
Λευκοπουλου και θα ζητήσουν 
πράγματα από αυτή την αναμέ-
τρηση.

Στην Ν. Αμισό θα γίνει ένα 
πολύ όμορφο παιχνίδι απέναντι 
σε δύο ποιοτικές ομάδες που 
θέλουν και την φετινή χρονιά να 
κάνουν μια καλή και αξιοπρεπή 
πορεία.

 

Νευροκόπι – Κύργια

Το Σάββατο το απόγευμα στο 
γήπεδο του Νευροκοπίου θα 
γίνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι 

απέναντι σε δύο ποιοτικές ομά-
δες. Το Νευροκόπι επέστρεψε 
για να μείνει και σίγουρα θέλει να 
κάνει το δύο στα δύο στο φετινό 
πρωτάθλημα. Από την άλλη με-
ριά και τα Κύργια είναι ομάδα με 
στόχους και θέλει και αυτή με την 
σειρά της να πάρει κάτι από αυτό 
το παιχνίδι.

 

Αρκαδικός – Προσοτσάνη

Ένα πολύ όμορφο παιχνίδι 
πρόκειται να γίνει στο γήπεδο 
του Αρκαδικού, εκεί που η τοπική 
ομάδα θα φιλοξενήσει την ομάδα 
της Προσοτσάνης. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι ο Προπονητής της 
Προσοτσάνης είναι κάτοικος Αρ-
καδικού και την σεζόν 2000-2001 
κατέκτησε το πρωτάθλημα στην 
Α’ ΕΠΣ Δράμας με την φανέλα 
του Αρκαδικού. Όσο αναφορά 
της δύο ομάδες η Προσοτσάνη 
δεν έχει περιθώρια να χάσει βαθ-
μούς και θέλει να πάρει μόνο την 
νίκη, ενώ από την άλλη η ομάδα 
του Στέφανου Φεστερίδη έχει 
μόνο να κερδίσει από αυτήν την 
αναμέτρηση επίσης ο Αρκαδικός 
θα έχει πολλές απουσίες σε αυτή 
την αναμέτρηση κάτι που δυσκο-
λεύει το έργο των παικτών της 
ομάδας.

Δήλωση Φώτη Χατζηκυριάκου:

Ακολουθεί ένα παιχνίδι, το 
οποίο ασφαλώς κρύβει δυσκολί-
ες, μιας και ο νεοφώτιστος Αρκα-
δικός παίζει για πρώτη φορά στο 
γήπεδο του και θα διεκδικήσει με 
κάθε τρόπο την νίκη. Εμείς θα 
πρέπει να επιδείξουμε αρχικά 

σεβασμό και ωριμότητα, για να 
φτάσουμε στην πρώτη μας νίκη 
στο πρωτάθλημα.

Δήλωση Στέφανου Φεστερίδη 

‘Ένα δύσκολο παιχνίδι στο 
επίσης δύσκολο πρόγραμμα που 
έχουμε στην αρχή,  παρ’ όλα αυτά 
με τα στοιχεία του πάθους και της 
αγωνιστικότητας θα παλέψουμε 
για ένα θετικό αποτέλεσμα απέ-
ναντι στον σίγουρα υπολογίσιμο 
αντίπαλο της Προσοτσάνης. 
Στα συν είναι ότι το γήπεδο του 
Αρκαδικού μετά από χρόνια θα 
ξαναπάρει ζωή επιστρέφοντας 
η ομάδα στα σαλόνια της Α 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ,  ελπίζοντας ο 
κόσμος της ομάδας να στηρίξει 
αυτήν την προσπάθεια, η ομάδα 
μας έχοντας πολλές απουσίες 
ΜΕΛΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ,  ΤΣΙΤΣΟΣ, 
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ, ΤΑΓΙΚΑΣ .....

Κ. Βρύση – Φωτολίβος

Ένα πολύ όμορφο παιχνίδι 
πρόκειται να γίνει στην Κ. Βρύ-
ση, με την τοπική ομάδα που θα 
φιλοξενεί την ομάδα του Φωτολί-
βους. Η ομάδα του κ. Βασιλειάδη 
θέλει την νίκη για να ξεχαστεί η 
βαρειά ήττα από το Νευροκόπι 
και ταυτόχρονα για να έχει ένα 
πλεονέκτημα απέναντι σε μια 
ομάδα που στο τέλος του πρω-
ταθλήματος μπορεί να θέλει την 
διαφορά τερμάτων όπως επίσης 
και τους 3 βαθμούς,

 Από την άλλη το Φωτολίβος 
ξέρει, θέλει και μπορεί να πάρει 
το παιχνίδι και έχει τους παίκτες 
για να το κάνει καθώς η ομάδα 

ενισχύθηκε πολύ στην μεταγρα-
φική περίοδο.

 

Καλαμπάκι – Βώλακας

Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι 
θα γίνει στο Καλαμπάκι απέναντι 
σε δύο ομάδες που ζητάν κάθε 
χρόνο το κάτι παραπάνω και 
έχουν μια καλή λειτουργία.

 Το Καλαμπάκι θέλει τους 3 
βαθμούς της νίκης για να έχει την 
ευκαιρία να κοιτάει ψηλότερα, 
ενώ ο Βώλακας θέλει να κάνει το 
δύο στα δύο σε μια καλή έδρα η 
έστω να μην χάσει.

Αμπελόκηποι – Πετρούσα

Είναι φυσικά το ντέρμπι της 
αγωνιστικής αυτό που θα γίνει 
στους Αμπελόκηπους, με την 
τοπική ομάδα να φιλοξενεί την 
ομάδα της Πετρούσας.

Οι Αμπελόκηποι μετά την νίκη 
στο Δόξατο θέλουν να κάνουν 
το δυο στα δύο απέναντι σε 
ένα πολύ καλό αντίπαλο. Από 
την άλλη η Πετρούσα θέλει το 
παιχνίδι και βάζει υποψηφιότητα 
και αυτή με την σειρά της για την 
κατάκτηση του πρωταθλήματος, 
πρέπει να το δείξει άν μπορεί 
να το κάνει απέναντι σε έναν 
αντίπαλο που έχει τους ίδιους 
στόχους.

Δήλωση Γιάννη Ιωαννίδη 

Θέλουμε να διατηρηθούμε 
στην κορυφή. Εύκολα η δύσκολα 
θα κερδίσουμε το παιχνίδι. 

Όλο το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
Αμπελόκηποι – Πετρούσα και Καλαμπάκι – Βώλακας
ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

� συνέχεια στη σελ. 17
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� συνέχεια από τη σελ. 16

1 

Κατά την έναρξη της λειτουρ-
γίας του Προγράμματος 

«Υπηρεσιών Νοσηλείας Κατ’ 
οίκον», το οποίο αποτελεί επέ-
κταση των δράσεων του Κέντρου 
Ημέρας Δράμας «Πολυδεύκης», 
της Εταιρείας Ψυχικής Υγείας 
και Κοινωνικής Αποκατάστασης 
Ασθενών- Ε.Ψ.Υ.Κ.Α,  η διεπι-
στημονική ομάδα της μονάδας, 
πραγματοποίησε συναντήσεις με 
φορείς του Νομού Δράμας, στα 
πλαίσια ενημέρωσης και δικτύω-
σης με την τοπική κοινωνία.

Συγκεκριμένα κατά τους μήνες 
Ιούλιο και Αύγουστο πραγμα-
τοποιήθηκαν επισκέψεις όπως: 
Δήμο Δράμας, Εισαγγελία, Αστυ-
νομία, Πρόγραμμα «Βοήθεια 
στο σπίτι», Κέντρα κοινότητας, 
Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων, 
Κέντρο ψυχικής Υγείας, Γενικό 
Νοσοκομείο Δράμας, Κέντρο 
Φροντίδας οικογένειας Δήμου 
Κάτω Νευροκοπίου (ΚΕ.Φ.Ο), 
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων Δράμας (Κ.Η.Φ.Η.), 
ΚΔΑΠ-μεΑ του Δήμου Δράμας. 
Από τις  συναντήσεις διαπιστώ-
θηκε η θετικώς προσκείμενη 
στάση όλων των φορέων για 
συνεργασία, καθώς πρόκειται 
για μια αμιγώς νεοφερμένη και 
καινοτόμα  Δομή Ψυχικής Υγείας 
στο Νομό της Δράμας.

Πρωταρχική μέριμνα της ομά-
δας αποτελεί η ευαισθητοποίηση 
και η συνεργασία με τις υπηρεσί-
ες ψυχικής υγείας καθώς και τις 
υπηρεσίες πρόνοιας σε τοπικό 
επίπεδο, ώστε να διευκολύνεται 
η πρόσβασή των ωφελούμενων 
μας σ’ αυτές, οι δράσεις για την 
αποτροπή του στιγματισμού 
και της περιθωριοποίησης του 
ψυχικά πάσχοντα με στόχο την 
επανένταξή του στη τοπική κοι-
νότητα. Η έναρξη των νέων κα-
θηκόντων βρίσκει την ομάδα με 
αισιοδοξία, δημιουργικότητα και 
προσήλωση  στο έργο της. 

Το παραπάνω Πρόγραμμα 
εντάσσεται στα πλαίσια  του 
Υποέργου 1 «Ανάπτυξη Υπη-
ρεσιών Ολοκληρωμένης Κοινο-
τικής Θεραπείας και υπηρεσιών 
νοσηλείας κατ’ οίκον μέσω της 

ενίσχυσης του Κέντρου Ημέρας 
«Πολυδεύκης» στο Ν. Δράμας 
της Εταιρείας Ψυχικής Υγείας 
και Κοινωνικής Αποκατάστα-
σης Ασθενών – Ε.Ψ.Υ.Κ.Α», με 
κωδικό ΟΠΣ 5035547 στο Ε.Π. 
«Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 
2014-2020» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙ-
ΟΤΗΤΑΣ 4 «Ανθρώπινοι Πόροι 
και Κοινωνική Συνοχή - (ΕΚΤ)».

Επίσκεψη στο Δημαρχείο 
Καλαμπακίου 

Συνεχίζοντας τις επισκέψεις 
σε Κοινωνικούς Φορείς του Ν. 
Δράμας, η ομάδα του Κέντρου 
Ημέρας Δράμας «Πολυδεύκης» 
- Υπηρεσίες Νοσηλείας Κατ’ 
οίκον, της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α (Εταιρείας 
Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής 
Αποκατάστασης Ασθενών), 
πραγματοποίησε την 11/09/
2019 επίσκεψη στο Δημαρχείο 

Καλαμπακίου του Δ. Δοξάτου, 
στα πλαίσια της δικτύωσης και 
της ενημέρωσης. 

Συγκεκριμένα, στη συνάντηση 
ήταν παρόντες η Αντιδήμαρχος 
Δ. Δοξάτου,  κα Παπαζώτου Κ., 
ο Αντιδήμαρχος Δ. Δοξάτου κ. 
Καραμπακάλης Δ., ο Πρόεδρος 
Κοινότητας Καλαμώνα κ. Λα-
φτσίδης Ι., καθώς και προσωπι-
κό από το Πρόγραμμα «Βοήθεια 
στο Σπίτι» του Δ. Δοξάτου. 

Ακολούθησε ενδελεχής συ-
ζήτηση και ανταλλαγή απόψε-
ων σχετικά με τις υπηρεσίες 
που παρέχει το Πρόγραμμα, 
τις δράσεις που αφορούν την 
κοινότητα, και την φύση της 
ψυχικής νόσου, αποσκοπώντας 
σε μια εύρυθμη συνεργασία των 
φορέων.

Έναρξη της δράσης του Κέντρου Ημέρας Δράμας 
«Πολυδεύκης» - Υπηρεσία Νοσηλείας κατ’ οίκον

Σεβόμαστε τον ιστορικό αντίπα-
λο μας όμως στην έδρα μας  δεν 
υπάρχουν περιθώρια απώλειας 
βαθμών

Δήλωση Δημήτρη Κυριακίδη 
Μετά την νίκη στην 1η αγωνι-

στική με αντίπαλο την Νέα Αμι-
σό, έχουμε ένα πολύ δύσκολο 
παιχνίδι με τους Αμπελόκηπους. 
Θεωρώ ότι έκανε πολύ δυνατές 
κινήσεις το καλοκαίρι και νομίζω 
ότι είναι από τα φαβορί για την 
κατάκτηση του πρωταθλήμα-
τος. Εμείς είμαστε αρκετά καλά 
προετοιμασμένοι, θα πάμε να 
διεκδικήσουμε ότι καλύτερο 
μπορούμε από αυτό το παιχνίδι. 
Είμαστε σε πολύ καλή αγωνιστι-

κή και ψυχολογική κατάσταση 
και πιστεύω ότι οι πιθανότητες 
για το συγκεκριμένο παιχνίδι 
είναι 50 - 50

Καλλίφυτος – Φωτολίβος
Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι 

πρόκειται να γίνει το Σάββατο το 
απόγευμα στο γήπεδο της Καλ-
λιφύτου εκεί που η τοπική ομά-
δα φιλοξενεί την ομάδα του Φω-
τολίβους. Οι παίκτες τους Τάσου 
Λευκόπουλου θέλουν την νίκη 
καθώς θα είναι η πρώτη μετά 
από 1,5 χρόνο στην κατηγορία 
και μετά την καλή εμφάνιση στον 
Βώλακα η νίκη αποτελεί μονό-
δρομο. Από την άλλη μεριά το 
Φωτολίβος θέλει την νίκη και θέ-
λει βαθμό ή βαθμούς από αυτό, 

όμως θα έχει κάποιες απουσίες 
και από αυτό το παιχνίδι όπως 
και από το προηγούμενο με την 
Χωριστή.

 

Ν. Αμισός – Χωριστή
Ένα πολύ καλό παιχνίδι πρό-

κειται να λάβει χώρα στο γήπε-
δο της Ν. Αμισού με την τοπική 
ομάδα να φιλοξενεί την ομάδα 
της Χωριστής. Στον αγώνα  με 
την Πετρούσα οι παίκτες του κ. 
Πολυχρονίδη ξύπνησαν όταν 
είχαν κριθεί όλα. Το παιχνίδι με 
την Χωριστή αποτελεί μονόδρο-
μο για τους στόχους που έχει 
θέσει η διοίκηση και ο προπονη-
τής της ομάδας. Από την άλλη η 
Χωριστή είχε μια καλή παρουσία 
την πρώτη αγωνιστική στο Φω-

τολίβος και σίγουρα θα θέλει 
να την επαναλάβει και στην Ν. 
Αμισό.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνι-
στικής: (2η αγωνιστική)
ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ - 

ΑΕ ΚΥΡΓΙΩΝ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ -

Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΙ 

ΔΟΞΑΤΟΥ
ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ - 

ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ
ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 

ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ
ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ- 

ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ
ΠΑΟΠ Ν. ΑΜΙΣΟΥ - 

ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ
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ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

Στην έρευνα για νέες 
ποικιλίες βρώμης 
επενδύει ο Καναδάς

Ένα ερευνητικό πρό-
γραμμα βελτίωσης των 
ποικιλιών βρώμης ανα-
κοίνωσε ότι θα εφαρ-
μόσει η κυβέρνηση του 
Καναδά.

Στόχος της έρευνας 
θα είναι οι νέες ποικι-
λίες να έχουν γενετική 
αντοχή σε μεγάλες 
ασθένειες, παράσιτα 
και δυσμενείς περιβαλ-
λοντικές και κλιματολο-
γικές συνθήκες, ενώ ο 
προϋπολογισμός του θα 
είναι ύψους 1.982.915 
δολαρίων Καναδά (1 
δολάριο Καναδά = 0,69 
ευρώ). Το κονδύλι θα 
καταβληθεί στην Ένω-
ση Παραγωγών Βρώ-
μης της χώρας που θα 
πραγματοποιήσει την 
έρευνα.

Η χρηματοδότηση 
θα προέλθει από το 
πενταετές πρόγραμμα 
AgriScience, το οποίο 
διαθέτει συνολικά 338 
εκατ. δολάρια με στόχο 
την προώθηση της ανά-
πτυξης και κερδοφορίας 
του αγροτικού τομέα της 
χώρας, με την βοήθεια 
της καινοτομίας. Το 
συγκεκριμένο πρόγραμ-
μα συγχρηματοδοτείται 
και από τις μεγάλες 
εταιρείες παραγωγής 
σιτηρών της χώρας, 
όπως Emerson Milling, 
FP Genetics, General 
Mills, Grain Millers, 
POGA κ.α.

Ο Καναδάς παράγει 
περίπου 3 εκατ. τόνους 
βρώμης υψηλής ποιότη-
τας κάθε χρόνο και είναι 
ο μεγαλύτερος εξαγωγέ-
ας βρώμης στον κόσμο. 
Σχεδόν το 90% της 
παραγωγής βρώμης 
παράγεται στις δυτικές 

περιοχές της χώρας.
Η καλλιέργεια της 

βρώμης συγκαταλέγεται 
στις λεγόμενες «εύκο-
λες» και χωρίς ιδιαίτερες 
απαιτήσεις καλλιέργει-
ες, λόγω του χαμηλού 
κόστους παραγωγής.

Θυμίζουμε ότι η Ελλά-
δα δεν έχει επάρκεια 
στην βρώμη, με αποτέ-
λεσμα να αναγκάζεται 
να κάνει εισαγωγές από 
Βουλγαρία και Ρουμα-
νία. Αν και οι περισσό-
τερες ποσότητες στην 
χώρα μας πηγαίνουν 
για ζωοτροφές τα τελευ-
ταία χρόνια άρχισε να 
χρησιμοποιείται και 
στην ανθρώπινη δια-
τροφή. agrotypo.gr

1 
Ανακοίνωση 
Πανελλήνιας Ένωσης 
Εκκοκιστών και 
Εξαγωγέων Βάμβακος 
(ΠΕΕΕΒ)

Το Δ.Σ. της ΠΕΕΕΒ 
ενημερώνει ότι η Γενική 
Συνέλευση των μελών 
της, σε πλήρη απαρτία, 
στις 11 Σεπτεμβρίου 
2019, αποφάσισε ΟΜΟ-
ΦΩΝΑ, και στα πλαί-
σια της εφαρμογής της 
ισχύουσας ΚΥΑ (ΦΕΚ 
Β’ 2769/04-07-2019) να 
εφαρμόσει τα ακόλου-
θα για τις παραλαβές 
Συσπόρου Βάμβακος 
της Εσοδείας 2019/
2020:

α) Έκαστο Εκκοκκι-
στήριο θα προβαίνει σε 
μέτρηση του ποσοστού 
Υγρασίας Συσπόρου 
Βάμβακος και αναγραφή 
στα δελτία Ποιοτικής και 
Ποσοτικής παραλαβής 
για κάθε εισερχόμενη 
παρτίδα του παραδιδό-
μενου προϊόντος

β) Η αναρτημένη 
στην είσοδο εκάστου 
Εκκοκκιστηρίου, καθη-
μερινά, τιμή αγοράς του 
Σύσπορου Βαμβακιού 
από τους παραγωγούς, 
ανάλογα με την ποι-
οτική διαβάθμιση, θα 
αναφέρεται σε Σύσπορο 
Βαμβάκι με υγρασία 

έως 13%.
γ) Ενημερώνουμε 

τους βαμβακοπαραγω-
γούς ότι δεν θα γίνουν 
παραλαβές Συσπόρου 
Βάμβακος που έχει 
συλλεχθεί με μηχανές 
απογύμνωσης φυτού 
Βάμβακος (μηχανές 
Stripper). 

Παρακαλούμε για τη 
συνεργασίας σας και 
την υποστήριξή σας 
στην προσπάθεια την 
Πανελλήνιας Ένωσης 
Εκκοκκιστών και Εξα-
γωγέων Βάμβακος για 
την αναβάθμιση της 
Ελληνικής Βαμβακοκα-
λιέργειας. 

Σας ευχόμαστε καλή 
συγκομιδή! 

1 
Ανακοίνωση 
Διεπαγγελματικής 
Οργάνωσης Βάμβακος 
(ΔΟΒ)

Η Διεπαγγελματική 
Οργάνωση Βάμβακος, 
στη συνεδρίαση της 
Γενικής της Συνέλευσης 
στις 11 Σεπτεμβρίου, 
αποφάσισε και προτείνει 
στα μέλη της, Παραγω-
γούς και Εκκοκκιστές, 
το παρακάτω πλαίσιο 
συναλλαγών για την 
αγοραπωλησία του 
Συσπόρου Βάμβακος: 
� H αναρτημένη καθη-

μερινά τιμή αγοράς στα 
εκκοκκιστήρια να αφορά 
παραλαβή του Σύσπο-
ρου βάμβακος με υγρα-
σία 13%-15% (Να μην 
γίνεται διαφοροποίηση 
της τιμής παραλαβής 
Συσπόρου Βάμβακος 
εάν η υγρασία του 
Συσπόρου είναι μεταξύ 
13% και 15%)
� Σε περίπτωση 

που η Μέση Υγρασία 
Συσπόρου Βάμβακος 
είναι κάτω του 13% 
να αυξάνεται η τιμή 
του προϊόντος σε ίσο 
ποσοστό με την δια-
φορά κάτω του 13% (η 
αύξηση τιμής θα υπολο-
γίζεται επί τις καθημε-
ρινής τιμής παραλαβής 
εκάστης Εκκοκκιστικής 

Μονάδος) 
� Σε περίπτωση 

που η Μέση Υγρασία 
Συσπόρου Βάμβακος 
είναι πάνω από 15% 
να μειώνεται η τιμή 
του προϊόντος σε ίσο 
ποσοστό με την υπέρ-
βαση πάνω του 15% (η 
μείωση τιμής θα υπολο-
γίζεται επί τις καθημε-
ρινής τιμής παραλαβής 
εκάστης Εκκοκκιστικής 

Μονάδος) 
� Τα ανωτέρω προτεί-

νονται όταν επικρατούν 
φυσιολογικές / κανονικές 
συνθήκες συγκομιδής.

Στόχος της Διεπαγ-
γελματικής Οργάνω-
σης Βάμβακος είναι η 
διαύγεια και η ισοτιμία 
των συναλλαγών και η 
επιβράβευση της ποι-
ότητας του Συσπόρου 
Βάμβακος.

Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 3, ΔΡΑΜΑ – Τ.Κ. 66 100
ΤΗΛ. – ΦΑΞ: 2521037656
email: info@doxa-dramas.gr

    
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΜΕΛΩΝ Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ

    Το Δ.Σ. του Γ.Σ. «ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ» με την υπ’ αριθ. 433/12-
09-2019   απόφασή  του  συγκαλεί, σύμφωνα με το Νόμο και 
το Καταστατικό στις 

16/09/2019,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00  
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του

Στο  Αμφιθέατρο του Διοικητηρίου Δράμας, με θέματα ημερή-
σιας διάταξης:
1. Παρουσίαση του προγραμματισμού και των θέσεων του 
Προέδρου & Διευθύνοντα Συμβούλου, κ. Ιωάννη Μπύρου 
για την «ΠΑΕ Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ», για την νέα αγωνιστική 
περίοδο.
2. Ενημέρωση των μελών για την παραχώρηση των μετοχών 
της «ΠΑΕ Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ» στα μέλη του Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑ-
ΜΑΣ, με βάση την επιστολή παραίτησης του Προέδρου της.
3. Συζήτηση επί των ανωτέρω θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΓΚΑΒΑΛΙΑΣ

Ο ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΤΣΟΓΛΟΥ



Από εταιρεία στο Φωτο-
λίβος ζητούνται ανειδί-
κευτοι εργάτες, χειριστές 
ανυψωτικού μηχανήμα-
τος και  χειριστές φορ-
τωτή. Τηλ επικοινωνίας 
2521073555

(Χ521)

Ζητείται οδηγός Ε’ κα-
τηγορίας για πλήρη 
απασχόληση με πολύ 
ικανοποιητικές αποδο-
χές. Πληροφορίες για 
βιογραφικά στο 25210-
81603.

(X518)

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

(Χ515)

ΔΙΑΦΟΡΑs

Πωλείται κάθισμα τουα-
λέτας ολοκαίνουργιο για 
ηλικιωμένους σε καλή τι-
μή, μεταφερόμενο. Τιμή: 
60,00€. τηλ. 6934087874  

(Χ522)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πτυχιούχος λογίστρια 
με εμπειρία ετών ζητεί 
εργασία. Πληροφορίες 
στα τηλ: 6946924135, 
6946911787.

(Χ524

Κυρία αναλαμβάνει τη 
φύλαξη και την φροντί-

δα μικρών παιδιών, για 
ορισμένες ώρες. τηλ. 
6934087874, κα Ελπίδα 

(Χ523)

)Κυρία 50 ετών αναλαμ-
βάνει τη φύλαξη ηλικιω-
μένων από 21:00-07:00. 
Πληροφορίες στο τηλ: 
6985080806

(Χ505)
Κυρία 62 ετών αναλαμ-
βάνει τη φύλαξη ηλικι-
ωμένων βραδινές ώρες. 
Πληροφορίες στο τηλ.: 
6987213196

(Χ506)

Κυρία αναλαμβάνει τη 
φύλαξη ηλικιωμένων. 
Πληροφορίες στο τηλ. 
6948087551 

(Χ500)

Ζητείται εργασία σε 
αγροτικές εργασίες, 
θερμοκήπια, ή ως βο-
σκός με διαμονή. Τηλ: 
6949714377

(X497)

Ζητείται εργασία σε 
ξενοδοχείο ή ταβέρνα 
ή ουζερί, ως βοηθός μά-
γειρα με διαμονή. Τηλ: 
6949714377

(X498)

Κυρία 57 ετών, αναλαμ-
βάνει τη φύλαξη ηλικιω-
μένων τις βραδινές ώρες. 
Πληροφ.: 6987152162 κ. 

Όλγα 
(Χ479)

Κυρία αναλαμβάνει την 
καθαριότητα γραφεί-
ων και σκαλιών. Τηλ:
6981954542 κα Μαρία 

(Χ456)
Ελληνίδα κυρία 50 ετών, 
με εμπειρία αναλαμβάνει 
την φροντίδα ηλικιωμέ-
νων. Τηλ: 6977146144 
κα. Αναστασία 

(Χ451)

Ελληνίδα κυρία 48 ετών, 
με εμπειρία αναλαμβά-
νει υπεύθυνα την φύ-
λαξη ηλικιωμένων. τηλ: 
6985080806 κα. Μαρία 

(Χ452)
Ζητώ να εργασθώ σε 
αγροτική εργασία, θερ-
μοκήπια ή βοσκός. Τηλ: 
6949714377.

(Χ446)

Ελληνίδα κυρία 55 
ετών, με εμπειρία σε 
φροντίδα παιδιών και 
ηλικιωμένων, αναζητεί 
εργασία στη ∆ράμα για 
να παράσχει υπηρεσίες 
επί 24ώρου βάσεως. Τηλ. 
6987181867 (κα Νικο-
λέτα)

(Χ445)

Ζητάω εργασία ως βο-
ηθός μάγειρα, λάντζα 
σε ταβέρνα, ξενοδοχεί-
ο, ξενώνα και παντός 

τύπου εργασίες ανθο-
πωλείο, κλάδεμα κλπ., 
με διαμονή.  Βαγγέλης 
6949714377

(Χ439)

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

(Χ409)

Κυρία 55 ετών αναλαμ-
βάνει φύλαξη ηλικιω-
μένων επί 24ωρου βά-
σεως. κα Βιολέττα. Τηλ: 
6994798365

(Χ404)
Κυρία αναλαμβάνει φύ-
λαξη ηλικιωμένων, ώρες 
ημέρες. Τηλ επικοινωνίας 
6974284022.

(X403)

Κυρία 59 ετών, αναλαμ-
βάνει φύλαξη ηλικιωμέ-
νων επί 24ωρου βάσεως. 
Πληροφορίες στο τηλ.: 
6994308337 κα Μαρία.

(Χ398)

Κυρία 59 ετών αναλαμ-
βάνει τη φροντίδα ηλι-
κιωμένων επί 24ωρου 
βάσεως. Πληροφορίες 
στο τηλ.: 6994516450 κα 
Χριστίνα.

(Χ373)

Κυρία 50 ετών ανα-

λαμβάνει τη φρο-
ντίδα ηλικιωμένων.           
Πληροφορίες στο τηλ.: 
6984713864.

(Χ315)
Κυρία αναλαμβάνει τη 
φροντίδα ηλικιωμένων, 
καθαριότητα σπιτιών και 
κάθε είδους οικιακή ερ-
γασία. Τηλ.: 6980425181.

(Χ304)

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

(X258)

Νεαρή κυρία αναλαμβά-
νει καθαριότητα σπιτιών, 
γραφείων, επαγγελματι-
κών χώρων και φύλαξη 
παιδιών πρωινές ώρες. 
Πληροφορίες στο τηλ.: 
6980674154.

(Χ260)

Κυρία 59 ετών ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη 
ηλικιωμένων με βαριές 
καταστάσεις, αλτσχάι-
μερ, εγκεφαλικά, καρ-
κινοπαθείς με πείρα 27 
ετών. Ωράριο φύλαξης 
σε 24ωρη βάση κ. Πανα-
γιώτα 6978283235 

(Χ487)
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ii

Aπό την ∆ραμινή 
Χαρτοποιΐα ANIL 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με 
δίπλωμα οδήγησης

Ε΄ κατηγορίας.
Αποστολή 

βιογραφικών : 
info@anildx.gr

         (Χ516)

mailto:info@eleftheriaclinic.gr


ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

ΓΛΑΡΑΚΗΣ Σ. IΩΑΝΝΗΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Κωνσταντίνου Νταή 2

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

κιν. 6932 731943
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ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ-
ΙΑΤΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. 
ΓΙΑΠΡΑΚΗΣ MD FEBPRM

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ “ΛΥΔΙΑ EUROMEDICA”

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΟΠΥΥ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

e-mail: babisgiapr@yahoo.gr

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΡΑΚΑΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Θέμιδος 2 Δράμα 
(Πλατεία Δικαστηρίων) 4ος όροφος

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

ΓΚΙΟΓΚΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

ΩΤΟ-ΡΙΝΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ
Δέχεται καθημερινά: 

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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πτολεμαίων 10, Δράμα  
(έναντι ΙΚΑ)

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

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΗΛΙΑΣ ΕΥ. ΤΖΑΜΤΖΗΣ

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

Κλινικής “Ελευθερίας”

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

Τηλ.: 25210 22202 Κιν.: 6948 172800

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

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

Συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΥΥ

Ιδιόκτητο Ασθενοφόρο
Επιστημονικός Διευθυντής: 

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

Τερζόπουλος Ι. Ιωάννης - Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπευτής

Τμήματα:
� Οξέων και Χρονίων Ψυχώσεων

� Νευρώσεων
� Εξαρτημένων Ατόμων
� Γηροψυχιατρικό

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ

ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΚΟΓΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 5 ΔΡΑΜΑ,  3ος όροφος

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 25210-27810

ΟΙΚΙΑΣ: 25210-36557

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Πτολεμαίων 4Α, 1ος όροφος, Δράμα

Δέχεται καθημερινά:
08:30 - 13:30 και 17:30 - 20:00

εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τηλ: 2521 401 884, κιν.: 6934 941 763, 
                                      6937 622 138

email: an.chatzid@gmail.com

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.

Νέες υπερσύγχρονες υπηρεσίες 
διαγνωστικών εξετάσεων:

ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ: 
l Ψηφιακή Μαστογραφία

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

ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 
l Μαγνητικός Τομογράφος
l Αξονικός Τομογράφος

l Υπέρηχοι  - Triplex αγγείων
l Ακτινολογικό Τμήμα

l Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
l Ορθαπαντογράφος

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

email: iatdiagnosi@gmail.com

Δρ. ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΞΑΝΘΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ

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

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

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

e: andyxanthis@yahoo.gr fb: andreasxanthis

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ 
- ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΝ. ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ
Δέχεται με ραντεβού

Δευτέρα-Πέμπτη 08:00-18:00
και Παρασκευή 08:00-15:00

ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 1821 10 
(1ος όροφος) Δράμα

Τηλ. & Fax 25210 24028, κιν. 6944747214
e-mail: karolides@hotmail.gr

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Νέα Διεύθυνση

Γ. Παπανδρέου 34, 2ος όροφος
Τηλ: 25210 30076, κιν.: 6932347415
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Tο νέο τηλέφωνο 
των ραντεβού 

του Γενικού 
Νοσοκομείου 

∆ράμας 
είναι το 14546

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - ΚΟΣΣΟΥ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓOΣ

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

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

ΚΑΪΡΗΣ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
Δέχεται καθημερινά

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

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

Τηλ: 25210 27727, κιν. 6944 292060

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Π. ΧΡΥΣΑΦΗΣ
l Διερεύνηση βαρηκοΐας ενηλίκων και παίδων

l Test αλλεργίας και ανοσοθεραπεία
l Παιδο-ωρλ-προβλήματα

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

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

κιν.: 6945331073

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 
ΩΤΟ - ΡΙΝΟ -   ΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

AΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ: 

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

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

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ-
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ Δ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
Μετεκπαιδευθείς στο Σακχαρώδη Διαβήτη 

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

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΟΠΥΥ
Δέχεται:

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

ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 17:30-20:30 πλην Τετάρτης

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

www.drasteriadis.gr

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΣΑΛΩΝΙΔΟΥ Η. ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

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

ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

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

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
1. ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ 2. ΕΤΑΙΡΟΣ - ΡΙ  3. ΡΟΖ – ΤΑ - ΤΙΣ 

4. ΙΟΥΝΗΣ 5. ΚΩΝΙΚΗ - ΑΙΜ 6. ΑΜΟΝΙ – ΜΠΡΕ 7. ΜΟ 
- ΑΠΙΑ 8. ΑΣΟΣ - ΕΟ 9. ΦΡΥΝΗΣ 10. ΟΑΣΗ - ΙΑΤΡΟ 

ΚΑΘΕΤΩΣ
1. ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ 2. ΙΤΟ - ΩΜΟΣ 3. ΚΑΖΙΝΟ - ΟΥΣ 4. 

ΡΙ - ΟΙΝΟ 5. ΟΡΤΥΚΙ 6. ΧΟΑΝΗ - ΑΕΡΙ 7. ΩΣ - ΜΠΟΥΑ 
8. ΤΣΑΠΙ - ΝΤ 9. ΙΡΙ – ΙΡΑ - ΗΡ 10. ΙΣΑΜΕ - ΟΣΟ 

 

ΚΑΘΕΤΩΣ

1) Στο βουνό «αυτό» έγινε, πριν 
αρκετά χρόνια, μια πανελλήνια 
ορειβατική συγκέντρωση (ονμστκ). 
– Αν επαναληφθεί γίνεται επιφώνη-
μα θαυμασμού. 

2)Απαραίτητες σε φορέματα ή 
κουστούμια «αυτές». – Συνήθως, 
είναι εκκλησιαστικοί ύμνοι «αυτές» 
(νεογκ).

3)Μίασμα, κατάρα (αρχ). – Ένα 
μικρό πλεούμενο.

4) Κοντό καλτσάκι, συνήθως παι-
δικό «αυτό».

5) Μια αναφορική αντωνυμία 
(αρχ). – Ήταν αχώριστος φίλος του 
«Φιντία» (αρχ).

6)Θαλασσινό μαλακό όστρακο 
νόστιμος ουζομεζές «αυτή».

7) Ένα ναυτικό παράγγελμα. 
– Οι «ούγιες» των υφασμάτων των 
αρχαίων.

8) Λέγεται και «έτσι» ένας κάτοι-
κος μιας παραμεθόριας περιοχής 
μας. -  «Αυτό» δείχνει.

9)Κοινωνική και επαγγελματική 
επιτυχία, πρόοδος «αυτή». – Μια 
αρχαία πρόθεση.

10)Αρχαίο φονικό όργανο. – Μια 
πρόθεση της απλής. – Ένα ιδιωμα-
τικό άρθρο.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
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9

10

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ

1) Η πιο πολύτιμη από τις αισθήσεις μας. 
– Λέγεται και «έτσι» το λάχανο.

2) Σύμβολο ταχύτητας το ζώο «αυτό».- Ορι-
ακό σημείο συνήθως «αυτό».

3)Είναι προσωπικό, για κάθε συγγραφέα 
«αυτό». – Ένας καθρέφτης σε ξένη γλώσσα.

4) Απέχει ίσα, από τα άκρα του «αυτό» 
(κθρσ). – «… δε Γκρικ» ένας πολύ μεγάλος 
Έλληνας χαρτοπαίκτης, τα παλιά χρόνια.

5) Μια πολύ χρήσιμη κοινωφελής υπηρεσία 
(αρχκ). – Η μοντέρνα νεανική φρασεολογία, 
«φόρεσε πέταλα», σ’ αυτό το σπιτικό τετρά-
ποδο. 

6) Μεταλλικό αντικείμενο σύνδεσης, συνή-
θως δύο σανιδιών. – Ένα πρακτορείο ειδή-
σεων (αρχκ).

7) Τα «τυχερά» ενός ατυχήματος. – Γίνεται 
πριν το φύτεμα ενός αγρού (νεολγκ).

8) Υποδιαίρεση παλιάς μονάδας βάρους 
«αυτά».

9)»Γκρέγκορι…» παλιός γόης του ξένου σι-
νεμά. –Οι «πόνοι» του τοκετού (νεολγκ).

10) Δοξαστικό επιφώνημα εκκλησιαστικών 
ύμνων από την Εβραϊκή γλώσσα. – Κατάληξη 
χαϊδευτικού ενός ουδετέρου συνήθως. 

Ο Συνεργάτης
«Λεξίγριφος»

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Sudoku
ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

v
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

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

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

* ΜΕΣΩ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ

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

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

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

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

Πληροφορίες: 25210 32734

tΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΡΕΝΩΝ ΟΣΕ

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

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝj 

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Ιδιωτικό Κέντρο 
Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων 

7ο χλµ ∆ράµας - Σερρών  

( 25210 74500

ΚΤΕΟ  
ΣΠΥΡΙ∆ΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΟΕ

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΙ
2ο χλµ ∆ράµας-Μικροχωρίου 

Τηλ & fax: 25210 58217
e-mail: repairautopro@gmail.com ΤΗΛ: 25210 98396

ΚΙΝ.: 6979668616

Καλλίφυτος Δράμας

ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

PΡέλι
PΚρόσι
PΦύλαξη

Τηλ: 25210 30159, Fax: 25210 30159, κιν.: 6978 922 958, 
email: chvoufi s@glassfi t.gr

Μπούφης Χρήστος
∆ιευθυντής Καταστήματος

Πραξιτέλους 3

Από σταθερό χωρίς χρέωση στο:

800 11 800 20
210 55 74 400

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
COURIER
ΗΠΕΙΡΟΥ 9   

ΤΗΛ: 25210 48550  
FAX: 2521048554

Αυτή είναι η βασική 
εξίσωση στη λει-

τουργία των δήμων, η 
οποία επηρεάζει και τη 
λειτουργία του Δημο-
τικού Ωδείου Δράμας. 
Η όλη συζήτηση που 
γίνεται περί του χρόνου 
εφαρμογής της από-
φασης για την αύξηση 
των διδάκτρων ή της 
σωστής εφαρμογής της 
ανταποδοτικότητας, ή η 
συζήτηση για το ύψος 

της αύξησης, είναι μα-
κριά από τις ανάγκες 
των λαϊκών οικογενειών 
και των παιδιών τους 
για την παροχή δωρεάν 
μουσικής παιδείας. 

Οι ελλείψεις σε υπο-
δομές, υλικοτεχνικά 
μέσα, οι μόνο 12 μό-
νιμοι καθηγητές, είναι 
απόρροια της συνει-
δητής υποχρηματοδό-
τησης του Δημοτικού 
Ωδείου από το κράτος 

και τον Δήμο. Η λογική 
της ανταποδοτικότητας 
όσον αφορά την πρό-
σληψη καθηγητών είναι 
αυτή που με βάση τον 
νόμο επιβάλει το «χα-
ράτσι» των διδάκτρων 
και, προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες, 
και την αύξησή τους.

Απαιτούμε να μη γί-
νει καμία αύξηση των 
διδάκτρων, να υπάρξει 
επαρκής χρηματοδότη-

ση από τον Δήμο για 
την κάλυψη όλων των 
λειτουργικών εξόδων 
του Δημοτικού Ωδείου, 
να γίνουν προσλήψεις 

όλου του απαραίτητου 
διδακτικού προσωπικού 
με πλήρη εργασιακά δι-
καιώματα.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ

Υποχρηματοδότηση + εμπορευματοποίηση = 
40% αύξηση στα δίδακτρα του Δημοτικού Ωδείου
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ΤΡΕΙΣ σημαντικές  προτε-
ραιότητες που αφορούν την ΠΕ 
Δράμας κατέθεσε, στον πρόε-
δρο του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την 
προγραμματισμένη επίσκεψή 
του στη ΔΕΘ, ο δραμινός βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος 
Ξανθόπουλος σε συνάντηση που  
έγινε  στην Κουμουνδούρου. Μι-
λώντας στο Κόκκινο Καβάλας, ο 
κ. Ξανθόπουλος σημείωσε πως 
στη συνάντηση που έγινε μετα-
ξύ  Αλέξη Τσίπρα και βουλευτών 
από την Βόρεια Ελλάδα, τέθη-
καν τα ζητήματα που είναι στην 
κορυφή  της ιεράρχησης για 
όλες αυτές τις περιοχές. Σε ότι 
αφορά την Δράμα, ο Θεόφιλος 
Ξανθόπουλος μίλησε για τον 
δρόμο Δράμας-Αμφίπολης, στη 
(μη) σύνδεση της Δράμας με τη 
Σιδηροδρομική Εγνατία και στη 
δημιουργία σχολής κινηματο-
γράφου στην πόλη.

Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟ-
ΠΟΥΛΟΣ κατηγόρησε τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη και για 
ανακυβιστήσεις. Μιλώντας επί-
σης στο Κόκκινο της Καβάλας ο 
δραμινός βουλευτής είπε ότι “Το 
κομμάτι Μαυρολέυκη-Παλαι-
οκώμη είναι ώριμο μελετητικά 
κατά 99,9% και ότι μπορεί να 
προκηρυχθεί ακόμη και αύριο. 
Πρόσθεσε ότι είναι ένα έργο 
της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για το 
οποίο ο κ. Μητσοτάκης αποφεύ-
γει να αναφερθεί. Σε ό,τι έχουμε 
δημιουργήσει και δρομολογήσει 

πατάει και όταν δεν κάνει ανα-
κυβιστήσεις τύπου μετρό Θεσ-
σαλονίκης, παραγράφει και δεν 
λέει κουβέντα για το πώς έχει 
προχωρήσει το κάθε κεφάλαιο”.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ για την  
Καπναποθήκη της Περδίκα, 
στην οποία θα στεγάζεται τα 
επόμενα (ίσως)  χρόνια  το Φε-
στιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
Δράμας, αλλά και το τμήμα 
Κινηματογραφικών Σπουδών 
του Ελληνικού Ανοιχτού Πανε-
πιστημίου με το οποίο προηγή-
θηκε ήδη από πέρσι υπογραφή 
συμφωνίας, αναμένεται να 
γίνουν στις 15 Σεπτεμβρίου κα-
τά την τελετή έναρξης του 42ου 
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μή-
κους Δράμας και 25ου Διεθνούς, 
στο οποίο θα συγκεντρωθούν 
και πάλι μικρομηκάδες από 
κάθε σημείο του πλανήτη. Για 
την καπναποθήκη γνωρίζουμε 
μέχρι στιγμής  ότι είναι  έτοιμη 
η αρχιτεκτονική προμελέτη 
που παρουσιάστηκε πριν από 
μήνες στο Δημοτικό Συμβούλιο 
της Δράμας. Λέγεται ότι είναι 
έτοιμος και ο φάκελος ένταξης 
στο πρόγραμμα «Ηλέκτρα» του 
υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, για ποσό χρηματο-
δότησης της τάξης των 15 εκα-
τομμυρίων ευρώ. Το θέμα του 
κόστους αλλά  και της ολοκλή-
ρωσης της προμελέτης πριν την 
παρουσίαση της στο Δημοτικό 
Συμβούλιο  θυμίζουμε ότι είχαν 

κάνει έγκαιρα γνωστή πρώτα τα 
ΧΡΟΝΙΚΑ.

ΘΕΤΙΚΗ είναι αναμφισβή-
τητα η απόφαση του Περιφε-
ρειάρχη ΑΜΘ Χρήστου Μέτιου 
να υπάρξει χρηματοδότηση  2,2 
εκ ευρώ σε δημόσιους και ιδιω-
τικούς βρεφικούς, βρεφονηπια-
κούς, παιδικούς σταθμούς και 
κέντρα δημιουργικής απασχό-

λησης σε όλη την Περιφέρεια 
για το σχολικό έτος 2019-2020 
για την στήριξη των οικογενει-
ών που βρίσκονται κάτω από το 
όριο της φτώχειας, προκειμένου 
να διευκολυνθούν οι γονείς που 
εργάζονται ή πολύ περισσότερο 
αναζητούν εργασία …και δεν 
είναι λίγοι όσοι ανήκουν στην 
δεύτερη κατηγορία. Χρειάζε-
ται όμως να ληφθούν και άλλα 
μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση 
κύριε Περιφερειάρχα. Ας δείξει 
η ΠΑΜΘ τον δρόμο και στους 
υπόλοιπους.

ΔΕΝ είναι λίγοι όσοι περί-
μεναν σπουδαίες ανακοινώσεις 
από την επιστημονική έρευνα 
του δραμινού ερευνητή Δρ. Άγ-
γελου Τσιάρα. Όμως οι ανακοι-
νώσεις για την ύπαρξη πλανήτη 
παρόμοιου αν και μεγαλύτερου 
από την γη που διαθέτει νερό 
και πιθανόν μπορεί να κατοι-
κηθεί ξεπέρασε τις προσδοκίες 
και των πλέον αισιόδοξων. Ο 
K2-18b όπως ονομάζεται είναι 
εκτός ηλιακού συστήματος και 
έχει νερό αλλά και θερμοκρασία 
που θα μπορούσε να υποστη-
ρίξει ζωή όπως αναφέρει το 
University College London… 
Παρατήρηση δική μας είναι ότι 
οι επιστήμονες της Δράμας δια-
πρέπουν διεθνώς και δυστυχώς 
αυτή η μικρή αλλά αγαπημένη 
κουκίδα στον ελληνικό χάρτη 
δεν μπορεί να κρατήσει τα παι-
διά της.

...γράφει ο Βαγγέλης Ψωμάς

[ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ]
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