
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Δράμα 18-05-2015 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

   Μετά την εσπευσμένη μεταφορά του τηλεφωνικού κέντρου από τον τομέα Δράμας του 

ΕΚΑΒ, στην έδρα του παραρτήματος στην Καβάλα, ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Μητροπολιτικού Δήμου Δράμας του Νομού Δράμας, ως Πρόεδρος του Σωματείου των 

εργαζομένων ιατρών του Γ.Ν. Δράμας, αλλά και ως απλός πολίτης αυτού του τόπου, και σε 

συνέχεια του : 1) υπ’ αριθμ. 189/2015 ομόφωνου ψηφίσματος  του Δημοτικού Συμβουλίου 

Δράμας της  11ης/22-04-2015 Συνεδρίασης του καθώς και των σχετικών ομόφωνων 

ψηφισμάτων των Δήμων του Νομού: 1) 202/2015- Κάτω Νευροκοπίου, 2) 127/2015 Δήμου 

Δοξάτου, 3) 85/2015 Δήμου Προσοτσάνης και 80/2015 Δήμου Παρανεστίου : 

 

 Καλούμε κάθε φορέα θεσμικής ευθύνης αυτού του τόπου να αρθεί στο ύψος 

των περιστάσεων και να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στο λαό της Δράμας 
 

  Απαιτούμε, την άμεση αναστολή της σχετικής απόφασης για την εσπευσμένη 

μεταφορά του τηλεφωνικού κέντρου από τον τομέα Δράμας του ΕΚΑΒ, στην έδρα 
του παραρτήματος στην Καβάλα 

 

 Απαιτούμε, το δικαίωμά μας στην ενημέρωση και διαπραγμάτευση –

διαβούλευση του Περιφερειακού σχεδιασμού στον τομέα του ΕΚΑΒ 
 

 Απαιτούμε, το αναφαίρετο δικαίωμά μας να υπερασπιστούμε τουλάχιστον 

αυτό, για την διασφάλιση των δομών υγείας του τόπου μας 
 
       
 
Για μια ακόμη φορά, χωρίς ενημέρωση, χωρίς ούτε καν διαπραγμάτευση με τους άμεσα 
σχετιζόμενους φορείς της Δράμας και κυρίως του δραμινού λαού, αποφασίζουν κάποιοι για 
εμάς, χωρίς εμάς. 
 
 

 Καταγγέλλουμε την αδιαφορία και την αδράνεια των ναρκισσευόμενων 

σαλτιμπάγκων της πολιτικής για την αδράνειά τους σε σοβαρά θέματα του Νομού, 
με πρωταρχικό αυτό του Γ.Ν. Δράμας και των δομών του, όπως αυτή του τομέα 
ΕΚΑΒ Δράμας. 

 
      Καθημερινά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια προδίδουμε την εμπιστοσύνη των 
συμπατριωτών μας και αποδεικνύουμε την ανικανότητά μας διότι, ανικανότητα πλέον 
συνιστά η συνεχής υφαρπαγή δομών γενικά από τον Νομό. 
 



- Μα τίποτα να μην μείνει σε αυτόν τον τόπο; 

 
      Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται την εμπιστοσύνη του λαού διότι, οι 

αντοχές και τα όρια έχουν «ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ» 

 
      Είναι αδιανόητο να διεκδικούμε τα αυτονόητα σε μια πολιτισμένη χώρα, -όπως λέμε ότι 

είναι η Ελλάδα- ΥΓΕΙΑ- ΠΑΙΔΕΙΑ- ΕΡΓΑΣΙΑ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ και αντί αυτού να 

εισπράττομαι την απαξίωση και τον εμπαιγμό.  
 
      Ας αρθούν άπαντες στο ύψος των περιστάσεων για το καλό του τόπου και των πολιτών 
του, οι οποίοι όταν έρθει η ώρα, είναι βέβαιο ότι θα κρίνουν με την ψήφο τους την 
ικανότητα καθώς και την ανικανότητα. 
 

- Υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός απαξίωσης των δομών του τόπου μας; 
 

Να το πουν κάποιοι ευθαρσώς  
 

- Υπάρχει αδυναμία ή σχετική ανικανότητα των αρμοδίων 
καρεκλοκένταυρων για τον περιφερειακό σχεδιασμό τέτοιων θεμάτων; 

 
Μπορούμε να συμμετέχουμε στην λήψη αποφάσεων προς όφελος όλων, και κυρίως του 
λαού ο οποίος τελικά είναι και αυτός που υπομένει όλα τα δεινά 

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας 
 
 

Μπλούχος Κωνσταντίνος  


