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Τοπικά
Η χ ώ 
της Θράκης

Μπαράζ διαρρήξεων σε αμάξια στη Λεωφόρο Στρατού

Οι δράστες σπάνε οχήματα και κλέβουν μη-

χανάκια όπως καταγ-
γέλλουν οι κάτοικοι 
Την έντονη δυσφο-
ρία τους για τα περι-
στατικά κλοπών που 
καταγράφονται στην 
οδό Λεωφόρο Στρα-
τού εκφράζουν κά-
τοικοι της περιοχής. 

Όπως αναφέρουν πρόκει-
ται για μια σπείρα ανη-
λίκων Ρομά η οποία κυ-
κλοφορεί στην ευρύτερη 
περιοχή, με τους δράστες 
να σπάνε αμάξια και να 

κλέβουν μηχανάκια. 

«Στην πολυκατοικία 
μου σπάσανε όλα τα 
αμάξια και τα έκλε-
ψαν και εχθές το 
βράδυ από το δίπλα 
σπίτι – οικόπεδο, 
έκλεψαν το μηχανάκι 
ενώ ήδη κάποιος τους 
είχε ακούσει και τους 
έκανε παρατήρηση» 
τονίζει χαρακτηρι-
στικά κάτοικος της 
περιοχής μιλώντας 
στο XanthiNea.gr. 
Δεν είναι η πρώτη 

φορά φυσικά που κα-
ταγράφονται αντίστοι-
χες «καταδρομικές» 
επιθέσεις στην Ξάνθη 
με θύματα οχήματα 
και επιχειρήσεις, ενώ 
μόλις πριν από λίγες 
ημέρες ένας επαγγελ-
ματίας από την ήδη 
περιοχή γνωστοποίη-
σε στα social media 
πως έπεσε θύμα δι-
άρρηξης, και καλεί-
ται πλέον να βάλει 
βαθιά το χέρι στην 
τσέπη για να καλύψει 
τη ζημιά που υπέστη.  

Ξάνθη: Βελτιώνεται η κατάσταση του άνδρα που 
αυτοπυροβολήθηκε

Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες παρουσι-
άζεται σταθερή η 
πορεία της υγείας 
του νέου που επίσης 
πληροφορίες θέ-
λουν τον νέο άνδρα 
να έχει αυτοπυροβο-
ληθή
Σταθεροποιήθηκε η κατά-
σταση της υγείας του άν-
δρα από το Παλιό Όλβιο 

που πριν από μερικές ημέ-
ρες αυτοπυροβολήθηκε με 
αποτέλεσμα να μεταφερθεί 
σε κρίσιμη κατάσταση στο 
Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης. 
Ο νέος άνδρας φέρετε να 
έστριψε το κυνηγετικό 
όπλο στο πρόσωπό του – 
με τις πρώτες πληροφορίες 
να κάνουν λόγο για από-
πειρα αυτοκτονίας – με 
αποτέλεσμα να τραυματί-
ζεται σοβαρά, χωρίς ωστό-
σο να χάνει τη ζωή του. 

Άμεσα μεταφέρθηκε 
στα Επείγοντα του ΓΝΞ 
όπου οι θεράποντες για-
τροί κατάφεραν να τον 
κρατήσουν στη ζωή, δί-
νοντας μάχη, με την κα-
τάσταση της υγείας του 
να έχει σταθεροποιη-
θεί ενώ πλέον βρίσκεται 
σε ειδικό κέντρο ώστε 
να αποκατασταθούν οι 
τρομερές κακώσεις που 
υπέστη στο πρόσωπο.

«Συναγερμός» στην Ξάνθη για την αφρικανική πανώλη

Εντατικοποιούνται τα μέτρα 
για την αφρικανική πανώ-
λη των χοίρων μετά τη ρα-
γδαία αύξηση κρουσμάτων 
στη γειτονική Βουλγαρία. 
Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής 
της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, με ανακοί-
νωσή της, ενημερώνει ότι 
σύμφωνα με τις πρόσφατες 
εγκυκλίους του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, ενώ σε έναν χρό-

νο στη γειτονική Βουλγαρία 
είχαν εντοπιστεί έξι εστίες σε 
κατοικίδιους χοίρους και 298 
σε αγριόχοιρους, μέσα στην 
πρώτη εβδομάδα του 2022 
παρατηρήθηκε ραγδαία αύ-
ξηση στις εστίες θηρευμένων 
αγριόχοιρων και εντοπίστηκαν 
107 εστίες σε αγριόχοιρους.
Στις 6 και 7 Ιανουαρίου 2022, 
άλλωστε, κοινοποιήθηκαν 
-μεταξύ άλλων- 19 δευτερο-
γενείς εστίες αφρικανικής πα-

νώλης των χοίρων σε αγριόχοιρους 
στην Βουλγαρία στις περιοχές Χά-
σκοβο/Haskovo (2 εστίες), Κάρτζα-
λι/Kardzhali (7 εστίες) και Σμόλιαν/
Smolyan (10 εστίες) σε κοντινή απόστα-
ση από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής υπενθυ-
μίζει ότι η αφρικανική πανώλη των 
χοίρων είναι λοιμώδης ιογενής νό-
σος δεσποζόμενων και άγριων χοιρο-
ειδών, η οποία μπορεί να επηρεάσει 
σοβαρά τον σχετικό ζωικό πληθυσμό 
και την κερδοφορία της κτηνοτροφί-
ας, διαταράσσοντας τις μετακινήσεις 
φορτίων των εν λόγω ζώων και των 
προϊόντων τους εντός της Ένωσης 
και τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες.

Προκειμένου να αποφευχθεί η εί-
σοδος του νοσήματος στην Ελλάδα, 
συνιστάται η εντατικοποίηση της πα-
θητικής επιτήρησης (η συλλογή και 

δειγματοληψία αίματος και ιστών 
μετά από τον εντοπισμό νεκρών 
αγριόχοιρων, ακόμη και μετά από 
τροχαία ατυχήματα) και η ενεργη-
τική επιτήρηση σε αγριόχοιρους 
και κατοικιδίους χοίρους (δηλαδή 
η λήψη δειγμάτων από θηρευμέ-
νους αγριόχοιρους και κατοικι-
δίους χοίρους και η προσκόμισή 
τους στις κτηνιατρικές υπηρεσίες).

Το μέτρο αυτό, μάλιστα, θα πρέπει 
να εφαρμοστεί ιδιαίτερα στην περι-
οχή που εκτείνεται σε απόσταση 20 
χιλιομέτρων από τα ελληνοβουλγα-
ρικά σύνορα (σε τμήματα των περι-
φερειακών ενοτήτων Σερρών, Ξάν-
θης, Δράμας, Ροδόπης και Έβρου). 
Παράλληλα θα πρέπει να γίνονται 
έλεγχοι των μέτρων βιοασφάλει-
ας στα κυνηγετικά πεδία και στις 
χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις και 
στα σημεία εισόδου στην Ελλάδα.


