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Προς 
κ. Μθτρόπουλο Ακανάςιο - νυν Πρφτανθ και εκ νζου Αντιπρφτανθ του ΤΕΙ Ανατολικισ Μακεδονίασ & 
Θράκθσ (ΑΜΘ)  
κ. Μπαντζκα Δθμιτριο - νζο Πρφτανθ του ΤΕΙ ΑΜΘ  
Μζλθ τθσ ςυγκλιτου του ΤΕΙ ΑΜΘ 
Κοιν.  

1. κ. Μζτιο Χριςτο – Περιφερειάρχθ Αν . Μακεδονίασ & Θράκθσ  
2. κ. Πατακάκθ Ανάργυρο - Αντιπεριφερειάρχθ ΠΕ Δράμασ  
3. κ. Καραγιαννίδθ Χριςτο – Βουλευτι Ν. Δράμασ 
4. κ. Κυριαηίδθ Δθμιτριο – Βουλευτι Ν. Δράμασ 
5. κ. Κεφαλίδου Χαρά – Βουλευτι Ν. Δράμασ 
6. κ. Καλαϊτηίδθ Ιωάννθ – Εκπρόςωπο Ζνωςθσ Οινοπαραγωγών Δράμασ  
7. κ. Γεωργιάδθ Στζφανο – Πρόεδρο Επιμελθτθρίου Δράμασ  

 
 

Δράμα, 29.11.2017 

 

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΣΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΣΟΤ ΚΑΘΗΓΗΣΗ κ. ΜΑΜΑΛΗ 

ΠΤΡΟΤ ΑΠΟ ΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & 

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΩΝ ΣΟΤ ΣΕΙ ΑΜΘ, ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΑΜΑ 

 

Αξιότιμοι κφριοι,  

Με ζκπλθξθ, που μασ προξζνθςε δυςαρζςκεια και ερωτθματικά, πλθροφορθκικαμε για τθν 

απροςδόκθτθ κακαίρεςθ του προζδρου του Τμιματοσ Οινολογίασ & Τεχνολογίασ Ποτών Δράμασ, 

κου Μάμαλθ Σπφρου μετά από απόφαςθ των πρυτανικών αρχών. Η απόφαςθ αυτι, δεν κα 

μποροφςε παρά να μασ δυςαρεςτιςει, διότι αναμφίβολα, θ προςφορά του κου Μάμαλθ είναι 

ςθμαντικι και πολφπλευρθ.  

Η ςυνειςφορά του ωσ Πρόεδροσ του Τμιματοσ ςτα αρχικά ςτάδια ίδρυςισ του, υπιρξε 

καταλυτικι ςε διδακτικό, διοικθτικό, ερευνθτικό επίπεδο και πάντα ςυνυφαςμζνθ με τουσ 

παραγωγικοφσ φορείσ τθσ περιοχισ μασ. Το όραμά του για τθ ςυνεχι αναβάκμιςθ τθσ ςχολισ είναι 

δεδομζνο, εμπνζει το διδακτικό προςωπικό, τουσ φοιτθτζσ να αγαπιςουν το αντικείμενο τθσ 

επιςτθμονικισ τουσ κατεφκυνςθσ αλλά και τθσ μελλοντικισ τουσ ςταδιοδρομίασ ωσ ςτελζχθ 

επιχειριςεων και όχι μόνο. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διοικιςεωσ του, εργάςτθκε άοκνα και με 

γνώμονα τθ ςτιριξθ των οινοποιθτικών επιχειριςεων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, οποτεδιποτε 

ηθτικθκε θ ςυνειςφορά του ιδρφματοσ και του ιδίου. Σθμαντικό είναι επίςθσ, ότι άνοιξε τουσ 

ορίηοντεσ τθσ ςχολισ, ςυνάπτοντασ ςυνεργαςίεσ με τα οινοποιεία, ςτθρίηοντασ επιςτθμονικά τον 

κλάδο όποτε αυτό ηθτθκεί και αναπτφςςοντασ ςυνεργαςίεσ και ςυμμετοχζσ ςε ευρωπαϊκά 

προγράμματα που μόνο οφζλθ μποροφν να προςδώςουν για τθ ςυγκεκριμζνθ ςχολι, για τθ Δράμα, 

τθν περιφζρεια και τθ χώρα.  
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Για τθν εφρυκμθ ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ και τθν περαιτζρω ανάπτυξθ του νεοςφςτατου 

τμιματοσ οινολογίασ και τεχνολογίασ ποτών, καλοφμε τισ πρυτανικζσ αρχζσ του Τεχνολογικοφ 

Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ τθσ Καβάλασ, να επιμελθκοφν ώςτε ο κακθγθτισ κοσ Μάμαλθσ Σπφροσ να 

ςυνεχίςει να ζχει τα θνία του τμιματοσ ωσ πρόεδροσ.  

Παραμζνω ςτθ διάκεςθ ςασ για περαιτζρω ςυηιτθςθ και τεκμθρίωςθ επί του κζματοσ.  

 

 

Με Εκτίμθςθ, 

 

Φεδερίκοσ Λαηαρίδθσ 

Πρόεδροσ Δ.Σ. & Δ/νων Σφμβουλοσ  

 

 

Υ.Γ. Η παροφςα επιςτολι διαμαρτυρίασ κα κοινοποιθκεί ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ και ςτο 

wine-club τθσ οινοποιίασ Nico Lazaridi, κακώσ και ωσ δελτίο τφπου ςε ζγκριτα ζντυπα μζςα μαηικισ 

επικοινωνίασ που ςχετίηονται με τον κλάδο αλλά και θλεκτρονικά. 

 

 

 

 


