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Ρεπορτάζ
Η χ ώ 
της Θράκης

Πρώτη επαφή Κ. Κουρτίδη με τον Νομάρχη Σμό-
λιαν και σκέψεις για τον Άγιο Κωνσταντίνο

Κ. Κουρτίδης: Προτεραιότητα ο κάθετος άξονας, προ-
βληματισμένος για την εγκατάσταση του φυλακίου 
στον Άγιο Κωνσταντίνο στην Βουλγάρικη πλευρά.

Κάτι σημαντικό απο-
τυπώθηκε στην συ-
νάντηση του Αντιπε-
ριφερειάρχη Ξάνθης 
Κ. Κουρτίδη με τον 
Νομάρχη Σμόλιαν κ. 
Emil Humchev και 
δεν είναι άλλο από το 
σοβαρότατο θέμα της 
τοποθέτησης του φυ-
λακίου της Αστυνομίας 
στο Βουλγαρικό έδα-
φος που σίγουρα δεν 

τιμά την Χώρα πόσο 
μάλιστα την Ξάνθη.
Όσο για το άλλο σημαντι-
κό θέμα της συνάντησης της 
Βουλγαρικής αντιπροσωπί-
ας με τον Αντιπεριφερειάρ-
χη Κ. Κουρτίδη που είναι η 
πορεία των εργασιών όσον 
αφορά το έργο της διάνοι-
ξης του κάθετου άξονα από 
το Ρόυντοζεμ της Βουλγαρί-
ας μέσω Δημαρίου Ξάνθης, 
είναι μία υπόθεση που έχει 
πάρει τον δρόμο της και φυ-
σικά κάποια στιγμή θα τε-

λειώσει και δεν είναι στο χέρι του 
αντιπεριφερειάρχει να κάνει κάτι 
περισσότερο παρά να πιέσει τους 
αρμόδιους να τελειώσουν αυτό το 
σημαντικό για την Ξάνθη έργο..

Οι προϋποθέσεις αναβάθμισης 
των σχέσεων μεταξύ ΠΕ Ξάν-
θης και Σμόλιαν Βουλγαρί-
ας απασχόλησαν τη συνάντηση 
του Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης, 
Κ. Κουρτίδη με τον Νομάρχη 
της Σμόλιαν Emil Humchev.

Η βουλγαρική αντιπροσωπεία 
αποτελείτο τον Βουλευτή του κυ-
βερνώντος κόμματος της Βουλγα-
ρίας κ. Mihal Kambarev, το Δή-
μαρχο Ζλάτογκραντ κ. Miroslav 
Giantsev, καθώς και τον διευ-
θυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΑΥΝΑΝΤΗΣΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕ-

ΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Συνάντηση είχε ο Περιφερειάρ-
χης Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος 
με το νέο Νομάρχη του Σμόλιαν 
κ. Emil Humchev, το Βουλευ-
τή του κυβερνώντος κόμμα-
τος της Βουλγαρίας κ. Mihal 
Kambarev και το Δήμαρχο Ζλά-
τογκραντ κ. Miroslav Giantsev, 
παρόντος του Αντιπεριφερειάρ-
χη Ξάνθης κ. Κώστα Κουρτίδη.
Θέματα της συνάντησης ήταν 
η επαναλειτουργία του μεθορι-
ακού σταθμού διέλευσης στον 
Άγιο Κωνσταντίνο Ξάνθης, η 
πορεία κατασκευής του κάθε-
του άξονα 70 της Εγνατίας Οδού 
(Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλ-
γαρικά σύνορα) καθώς και η 
συνεργασία των όμορων περιο-
χών στους τομείς του τουρισμού 
και της επιχειρηματικότητας.

Την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022 ο Δήμαρ-
χος Αβδήρων συνοδευόμενος από τον Αντι-
δήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Αβδήρων κ. 
Γεωργακάκη Αθανάσιο και την πρώην Δήμαρ-
χο Αβδήρων κ. Τσακίρη Εύα επισκέφτηκαν 
το Κέντρο Υγείας Αβδήρων και συναντήθη-
καν με την  Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας 
κ. Ανδρέου Μάρθα, η οποία τους ενημέρωσε 
ότι από 1 Ιανουαρίου 2022 το Κέντρο Υγείας 
Αβδήρων λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα 

έως Κυριακή όλο το εικοσιτετρά-
ωρο. Επίσης στο Κέντρο Υγείας 
πραγματοποιούνται ημερησίως 
από Δευτέρα έως Παρασκευή 100 
εμβολιασμοί.

Ακόμα επισημάνθηκε ότι το Κέ-
ντρο Υγείας σε συνεργασία με το 
πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι 
έχουν πραγματοποιήσει μέχρι 
σήμερα 350 εμβολιασμούς κατ’ 
οίκον.

Ενημερώνουμε του Δημότες και 
κατοίκους του Δήμου μας ότι 
υπάρχει η δυνατότητα κατ’ οί-
κον εμβολιασμού για λόγους 
ηλικίας ή υγείας.  Όσοι επιθυ-
μούν να εμβολιαστούν κατ’ οίκον 
μπορούν να επικοινωνήσουν με 
το Κέντρο Υγείας στο τηλέφωνο 
2541355400 ή με την κοινωνική 
υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων 
στα τηλέφωνα 2541355540-41.

Τέλος συζητήθηκαν θέματα που 

θα βελτιώσουν τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας 
Αβδήρων προς όφελος των κατοίκων της περι-
οχής. Συγκεκριμένα ζητήθηκε η συνδρομή του 
Δήμου Αβδήρων, προκειμένου να προκηρυχθούν 
δύο θέσεις οδηγών ασθενοφόρου  ΕΚΑΒ, ώστε να 
λειτουργεί ασθενοφόρο μόνιμα τοποθετημένο στο 
Κέντρο Υγείας Αβδήρων και η πρόσληψη μόνιμου 
Ιατρικού προσωπικού.

Προτεραιότητα της Δημοτικής αρχής είναι η κα-
λύτερη δυνατή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας των 
δημοτών

Επίσκεψη του Δημάρχου Αβδήρων στο Κέντρο 
Υγείας Αβδήρων


