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Εθιμοτυπική επίσκεψη στελεχών του Σύριζα στον νέο 
Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης Κώστα Κουρτίδη

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
Χουσεΐν Ζεϊμπέκ συνοδευόμε-
νος από τον συντονιστή Γιώργο 
Χατζηθεοδώρου και τη Μαρία 
Τζαμπάζη μέλος του Τομέα 
Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
και υπεύθυνη του τομέα Μι-
κρομεσαίων της ΝΕ Ξάνθης, 
επισκέφθηκαν τον νέο Αντιπε-
ριφερειάρχη Ξάνθης κ. Κώστα 
Κουρτίδη. Η συνάντηση έγινε 

στα πλαίσια των νέων καθηκό-
ντων για τον νέο Αντιπεριφε-
ρειάρχη και συζητήθηκαν ση-
μαντικά θέματα της περιοχής 
μας. Συμφωνήθηκε και από τις 
δύο πλευρές, η άμεση και αγα-
στή συνεργασία, με μόνο στόχο 
το καλό του τόπου.
Στην συνάντηση παραβρέθηκε 
και ο περιφερειακός σύμβουλος 
Δημήτρης Γαλανόπουλος.

Χειμερινή Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Μονάδων Δ΄ ΣΣ
Το διήμερο 11 και 12 Ιανουαρίου 2022, Μονάδες του Δ΄ 
Σώματος Στρατού διεξήγαγαν επιχειρησιακή εκπαίδευση σε 
χιονοσκεπή εδάφη και υπό συνθήκες δριμέος ψύχους, εκμε-
ταλλευόμενες τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρα-
τούσαν στην περιοχή.

Η επιχειρησιακή εκπαίδευση περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, 
τακτικές ασκήσεις επιπέδου Μηχανοκίνητης Διμοιρίας, Ου-
λαμού Μέσων Αρμάτων και Ουλαμού Πυροβολικού.

Στις περιοχές που καταγρά-
φεται σημαντική αύξηση των 
νέων κρουσμάτων συγκαταλέ-

Παπαευαγγέλου: Και η Ξάνθη στο μάτι του κυ-
κλώνα της «Ο»

γεται η Ξάνθη σύμφωνα με 
την καθηγήτρια Παιδιατρικής 
Λοιμωξιολογίας και μέλος της 

Επιτροπής των Εμπει-
ρογνωμόνων, Βάνα Πα-
παευαγγέλου.
Όπως δήλωσε η ίδια στην 
επίσημη ενημέρωση για 
την εξάπλωση της παν-
δημίας την Πέμπτη το 
απόγευμα, «το χαρακτη-
ριστικό της πορείας της 
πανδημίας στη χώρα είναι 
η διασπορά της «Όμικρον» 
σε άλλες περιφερειακές 
ενότητες, εκτός των με-
γαλουπόλεων. Έτσι, ενώ 
παρατηρείται ύφεση του 
πανδημικού κύματος σε 
περιοχές, όπως είναι η 
Λακωνία, όπου σας θυμίζω 

ότι η έξαρση λόγω της «Όμι-
κρον» είχε ξεκινήσει πριν τα 
Χριστούγεννα και αντίστοιχα 
βλέπουμε μία σταθεροποίηση 
στην Αττική όπου είχαμε ση-
μαντική έκρηξη κρουσμάτων 
τις τελευταίες δύο εβδομάδες, 
την τελευταία εβδομάδα ση-
μειώνεται σημαντική αύξηση 
των νέων κρουσμάτων σε πολ-
λά νησιά, στην Κρήτη, καθώς 
και σε πολλές περιφερειακές 
ενότητες της ηπειρωτικής Ελ-
λάδας, όπως είναι η Ξάνθη, η 
Φωκίδα, ο Έβρος, η Καστοριά 
και η Φθιώτιδα». 


