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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΓΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Π.Πατρών Γερμανου 1 
ΤΚ 67131

ΕΚΔΟΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

Γκούλη Αικατερίνη
Υπεύθυνος Ύλης

Αλέξανδρος Παυλικιάνος
ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Γκούλη Αικατερίνη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλέξανδρος Παυλικιάνος
Πολιτική Παραπολιτικά

Βασίλης Παυλικιάνος
Καλλιτεχνικά - Πολιτιστικά

Σχεδίαση Αλέξανδρος Παυλικιάνος
Εκτύπωση Β. Παυλικιάνος

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
2541 0 73116 2541 0 29027

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

2541 0 731162541 0 29027
Κιν. 6936 6464 55

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ
ΙΔΙΩΤΩΝ.................  60.00 ΕΥΡΩ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ............100.00 ΕΥΡΩ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ.............200.00 ΕΥΡΩ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ........600.00 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΩΝ.600.00 ΕΥΡΩ

ΔΗΜΩΝ....................600.00 ΕΥΡΩ
ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ......600.00 ΕΥΡΩ

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβά-
νουν ΦΠΑ

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η ανα-
παραγωγή, ολική,  μερική ή περιληπτι-
κή ή κατά παράφραση ή απόδοση του 
περιεχομένου μηχανικά ή ηλεκτρονι-
κά χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη
Νόμος 2121/93 και κανόνες Διεθνούς 
Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Ηχώ της Θράκης
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Π.ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 1

ΞΑΝΘΗ 67 131
ΤΗΛ. 2541 0 29027
ΚΙΝ. 6936 6464 55

ΗΧΩ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

έως 20 λέξεις 1.00 ΕΥΡΩ ανά 
έκδοση

εντός πλαισίου έως 20 λέξεις 
2.00 ΕΥΡΩ ανά έκδοση

ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΖΗΤΟΥΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙ-
ΚΟ ΑΓΟΡΑ ... ΖΩ ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ xanthitimes.gr

κινητό: 6936 6464 55
eimail: info@xanthitimes.gr

Ηχώ της Θράκης

ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΕ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟ 
Ο Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ
Θα επανέλθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο προκειμένου να τιμηθούν όλοι όσοι 
προσέφεραν στον Νομό Ξάνθης.

ΕΝΙΣΧΥΘΗΚΕ ΜΕ ΚΟΝΔΥΛΙΑ  Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ 

ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ 

Μετά από συνομιλία μας 
με τον αντιπεριφερειάρ-
χη Ξάνθης για θέματα που 
άπτονται της αρμοδιότη-
τά του όπως η προστα-
σία των αναχωμάτων του 
Νέστου, ρωτήσαμε όπως 
ήταν φυσικό για το πρωτο-
σέλιδο της «Ηχώ της Θρά-
κης» όπου σύμφωνα με τις 
πληροφορίες μας άτομα 
του στενού περιβάλλοντος 
του Μ. Τσέπελη προκειμέ-
νου να πλήξουν την Μα-
ρίνα Παυλίδου πολιτευτή 
της ΝΔ στην Ξάνθη για να 
προωθηθεί στην λίστα των 
υποψηφίων βουλευτών 
της Ξάνθης με την ΝΔ η Σ. 
Ψωμά στενή συνεργάτης 
του δημάρχου, πίεσαν τον 
Κ. Κουρτίδη να φέρει το 
θέμα της ονομασίας της 
αίθουσας συνεδριάσεων 
με το όνομα του Κ. Θανό-
πουλου αείμνηστου Νο-
μάρχη Ξάνθης.
Από την στιγμή που το θέμα 
κοινοποιήθηκε άνθρωποι 

του αντιπεριφερειάρχη Κ. 
Κουρτίδη μας πληροφόρη-
σαν ότι είχε σχεδιάσει κάτι 
μεγαλύτερο για να τιμήσει 
τον αείμνηστο Γ. Παυλίδη 
και όχι την ονοματοδοσία 
μίας αίθουσας.
Σύμφωνα πάντοτε με τους κύ-
κλους του αντιπεριφερειάρχη, 
σύλλογοι ζήτησαν να τιμηθεί ο 
αείμνηστος νομάρχης Κ. Θανό-
πουλου.
Ο ίδιος στο ερώτημά μας δεν 
ήθελε να επεκτείνει την συζήτη-
ση περαιτέρω και περιορίστηκε 
σε μία λιτή δήλωση. «Το θέμα 
θα επανέλθει στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο προκειμένου να τιμη-
θούν όσοι προσέφεραν στην Νο-
μαρχία – Αντιπεριφέρεια».
ΠΛΗΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
Το θέμα της πλημυρικής προστα-
σίας των παρανέστιων περιοχών 
της Ξάνθης άνοιξε και πάλι η 
«ΗΧΩ» προκειμένου να αφυπνι-
στούν οι έχοντες την ευθύνη σχε-
τικά με το θέμα της προστασίας 
των παρανέστιων περιοχών όταν 

εμφανισθούν πλημυρικά φαινόμενα από 
υπερχείληση του ποταμού Νέστου λόγω 
της αύξησης των ακραίων καιρικών φαι-
νομένων ενώ παράλληλα το ζήτημα της 
άρδευσης του κάμπου από τα νερά του 
ποταμού απασχολεί έντονα τον αντιπε-
ριφερειάρχη.
Όπως ο ίδιος ανέφερε τον χειμώνα με 
τις βροχές ο Νέστος, «φιλοξενεί» 600 
κυβικά το δευτερόλεπτο, από 150 που 
είναι το φυσιολογικό ενώ σε ακραίες 
καταστάσεις 1300 κυβικά νερό το δευ-
τερόλεπτο κάτι που σημαίνει ότι για να 
ολοκληρωθεί η μελέτη συνολικής προ-
στασίας, χρειάζεται χρόνος και πολύ με-
γάλα κονδύλια.
Σε πρώτη φάση όπως ανέφερε ο Κ. 
Κουρτίδης αυξήθηκαν τα κονδύλια στην 
Πολιτική Προστασία για το εν λόγω ζή-
τημα καθώς και η μελέτη ενίσχυσης των 
αναχωμάτων στις επικίνδυνες περιοχές, 
σημειώνοντας ότι αυτά τα αναχώματα 
έγιναν την δεκαετία του 50 και χρίζουν 
επανασχεδιασμού και ενίσχυσης.
Μεσοπρόθεσμα, πολύ σύντομα θα ξε-
κινήσουν οι σχετικές εργασίες μέχρι να 
ολοκληρωθεί το συνολικό έργο που βέ-
βαια θα πάρει χρόνο.
Απέκλεισε το γεγονός των αναβαθμών 
στον Νέστο προκειμένου να ενισχυθούν 
τα αρδευτικά κανάλια στον κάμπο της 
Ξάνθης και υπάρχει σκέψη δημιουργίας 
αναβαθμών στον Κόσυνθο προκειμένου 
να στηριχθούν οι αγροτικές καλλιέργει-
ες στην ανατολική πλευρά του νομού.
Σύμφωνα με τον ίδιο αυτή τη στιγμή 
αρδεύονται περίπου 30.000 στρέμμα-
τα στον κάμπο της Ξάνθης με τεχνικές 
υπερχείλισης και την «συνδρομή» του 
Λασπία που σίγουρα δεν αρκούν τους 
«στεγνούς» μήνες και σχεδιάζεται η ενί-
σχυση των καναλέτων άρδευσης καθώς 
και η δημιουργία νέων προκειμένου να 
επιτευχθεί η υφαλμύρωση.
Α.Π.


