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Θ. Μίχογλου: «Μι-
λάμε με έργα»

ΧΩΡΙΣ ΤΥΜΠΑΝΟ-
ΚΡΟΥΣΙΕΣ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ 
ΔΗΜΟ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 
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ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΞΑΝΑ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
Με εμπόδια από την Αθήνα και τους τοπι-
κούς “παράγοντες” ανάπτυξη δέν γίνεται

Μ. ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: 
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΑ-
ΣΜΟ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ»
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ΣΟΥ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ

η θέση μας

Τελικά, βάλαμε τον Άδωνη στα 
«χωράφια» μας και ησυχάσαμε

Αν αυτό δεν είναι 
κακή παροχή πολιτικής 
υπηρεσίας προς τους 
πολίτες της Περιφέρειας 
ΑΜΘ τότε τι είναι;

Σαφώς και δεν βαρύνετε 
μόνο ο Περιφερειάρχης Χ. 
Μέτιος και θα πρέπει να μην 
πάρει μόνος του το φορτίο 
όλο της μη καταβολής 
της μη επιστρεπτέας 
προκαταβολής μέσω της 
ΔΕΣΜΟ-ΟΣ ΑΜΘ αλλά και 
οι υπόλοιποι φορείς που 
με τον έναν ή τον άλλον 
τρόπο προκάλεσαν την 
παρέμβαση της Αθήνας σε 
ένα καθαρά τοπικό θέμα.

Ένα θέμα που καίει 
στην κυριολεξία τις 
επιχειρήσεις οι οποίες 
περιμένουν σαν «μάνα» 

εξ ουρανού το βοήθημα 
που είναι χρήματα της Ε.Ε.

Μάλιστα διαβάσαμε 
στην ανακοίνωση του 
περιφερειάρχη ότι μετά την 
παρέμβαση του υπουργού 
ανάπτυξης Άδωνη 
Γεωργιάδη η επιχειρήσεις 
θα πληρωθούν άμεσα.

Του πόσο άμεσα μπορούν 
να πληρωθούν αρκεί 
να ξαναθυμηθούμε 
τις δεσμεύσεις του 
Άδωνη Γεωργιάδη προς 
τα επιμελητήρια εδώ 
περίπου και ένα χρόνο 
και φυσικά του θέματος 
της επιδότησης του 12%.

Ειλικρινά δεν γνωρίζω 
πόσο άμεσα θα πληρωθούν 
οι επιχειρήσεις της ΑΜΘ 

όμως το θέμα που 
προέκυψε από όλον 
αυτόν τον «καυγά» για 
το ποιος θα διαχειριστεί 
το κονδύλι των 25 με 30 
εκατομμυρίων ευρώ για 
ολόκληρη την περιφέρεια, 
είναι ξεκάθαρα πολιτικό.

Με λίγα λόγια φάνηκε 
ξεκάθαρα ότι το πολιτικό 
και θεσμικό προσωπικό 
της ΑΜΘ είναι κατώτερο 
των περιστάσεων και 
σίγουρα το ενδιαφέρων 
του για τον πολίτη της 
ΑΜΘ είναι μάλλον σε 
δεύτερη μοίρα από 
ότι πρέπει να είναι.

Φάνηκε ξεκάθαρα 
ότι οι επιφορτισμένοι 
άνθρωποι που με την 
ψήφο των πολιτών 

και των επαγγελματιών
βρέθηκαν σε θέσεις κλειδιά,  
κάτι δεν κάνουν καλά, με 
αποτέλεσμα να πληρώνει 
την νύφη το σύνηθες 
υποζύγιο, δηλαδή ο πολίτης 
και ο επαγγελματίας.
Το χειρότερο όλων φάνηκε 
ξεκάθαρα ότι χωρίς την 
Αθήνα που ξεχνάει την 
Θράκη δεν μπορούμε 
να κάνουμε τίποτε.

Τελικά μήπως στην 
επόμενη επιλογή – εκλογές 
– να είναι ποιο προσεκτικοί 
οι πολίτες της ΑΜΘ για το 
ποιος θα αποφασίζει για 
αυτόν και με ποια κριτήρια;

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ 
Π Α Υ Λ Ι Κ Ι Α Ν Ο Σ
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Για μία ακόμη φορά 
ο πρώην υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
Αλέξανδρος Κοντός 
απέδειξε στην ομιλία του 
στο 6ο οικονομικό φόρουμ 
που πραγματοποιήθηκε 
στους Δελφούς επ’ 
ευκαιρία των 200 χρόνων 
της απελευθέρωσης και 
σύστασης του Ελληνικού 
κράτους  ότι είναι γνώστης 
όχι μόνο των αγροτικών 
θεμάτων αλλά και της 
αγροτικής ιστορίας.
Στην ομιλία του ο 
πρώην Υπουργός, αφού 
αναφέρθηκε στην 
αγροτική ιστορία που 
ξεκινά από τον μεσοπόλεμο, 
έδωσε τον «μπούσουλα» 
για το τι πρέπει να γίνει 
για να αναστηθεί και 
πάλι ο αγροτικός τομέας.

Ποιο συγκεκριμένα 
ανέφερε ότι ο αγροτικός 
τομέας απέδειξε και 
κατά την διάρκεια της 
υγειονομικής κρίσης 
ότι είναι ένας από τους 
βασικούς πυλώνες της 
οικονομίας αφού κατάφερε 
να δώσει επάρκεια στα 
παραγόμενα αγαθά, 
τονίζοντας ότι χάρις σε 
αυτόν, υπάρχει η κοινωνική 
συνοχή στην περιφέρεια.
Κάνοντας αναφορά στο 
παρελθών και κατά την 
διάρκεια της επανάστασης 
και της γέννησης της χώρας 
μας, τα πρώτα, χωρίς 
εκπαίδευση στρατιωτικά 

σώματα απαρτίζονταν 
από φτωχούς αγρότες 
και κτηνοτρόφους 
ενάντια στον κατακτητή, 
βάζοντας έτσι τα θεμέλια 
της απελευθέρωσης.
Μιλώντας για την 
περίοδο του μεσοπολέμου 
όπου 1,2 εκατομμύρια 
πρόσφυγες ήρθαν 
στην τότε ελεύθερη 
Ελλάδα, σημείωσε 
ότι  αναπτύχθηκε ένα 
σύστημα καλλιέργειας 
της γης που θα μπορούσε 
ακόμη και σήμερα να 
γίνει παράδειγμα της 
αγροτικής ανάπτυξης 
παρά την ταραχώδη 
εποχή για να συνεχίσει 
λέγοντας ότι παρά τις 
δύσκολες συνθήκες,  
το 1917 ιδρύθηκε το 
αυτόνομο υπουργείο 
Γεωργίας όπου τότε 
δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η κ α ν 
υποδομές, έγιναν 
έργα με αποτέλεσμα 
και βάση σχεδιασμού, 
αναπτύχθηκε η 
γεωργία και η 
εμπορευματοποίηση της 
αγροτικής παραγωγής. 
Έγινε η ανάπτυξη μέσω 
της αναδιάρθρωσης 
των καλλιεργειών και 
της οργάνωσης της 
παραγωγής, ενώ εμείς, 
σημείωσε,  ακόμη 
παλεύουμε να κάνουμε 
αναδιάρθρωση των 
καλλιεργειών, αυτοί 
τότε τα κάνανε, όπως 
την αντικατάσταση της 

παραγωγής σταφίδας 
με την ελαιοκομία, το 
βαμβάκι και φυσικά ο 
μεγάλος σταθμός της 
καπνοκαλλιέργειας που 
έδωσε και τα εξαγωγικά 
αποτελέσματα. Τότε έγιναν 
μεγάλα εγγειοβελτιωτικά 
έργα, όπως η αποξήρανση 
της Κωπαίδος, στην 
Μακεδονία και την Θράκη 
όπου απελευθερώθηκαν 
πολλές καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις, εμείς, ακόμη 
σήμερα προσπαθούμε 
να τα κάνουμε. Ήταν 
η πρώτη φορά που ο 
κρατικός μηχανισμός 
μετέφερε πόρους προς 
τον τομέα της γεωργίας
.
ΣΗΜΕΡΑ

Συνεχίζοντας ο πρώην 
Υπουργός, αναφέρθηκε 
στο σήμερα λέγοντας: 
«Χρειάζεται να 
αποκωδικοποιήσουμε το 
πού βρίσκεται ο αγροτικός 
τομέας το που και πώς 
βρίσκεται εκεί και πώς 
πρέπει να χαραχθεί μία 
αγροτική πολιτική που 
πρέπει να είναι άμεσα 
εφαρμόσιμη, να ενισχύει 
την ανταγωνιστικότητα 
του αγροτικού τομέα 
και να κινητοποιεί τους 
αγρότες, ιδιαίτερα τους 
νέους, να στραφούν 
στην ποιοτική αγροτική 
παραγωγή και πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα στις 
υποδομές, με επίκεντρο 
την προστασίας από τις 
σύγχρονες κλιματικές 
απειλές», σημειώνοντας 
ότι η διαθέσιμοι φυσικοί 
πόροι δυστυχώς είναι 
ανεκμετάλλευτοι, με 
αποτέλεσμα η υφαλμύρωση 
και η ερημοποίηση 
και το 40% περίπου 
της καλλιεργούμενης 
έκτασης, να μην αποδίδει 
τα αναμενόμενα.

ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

Ο κ. Κοντός αναφέρθηκε 
στην αξία των υδάτινων 
πόρων σε σχέση με την 
επίτευξη της οικονομίας 
και της μείωσης του 
κόστους παραγωγής: 
«Η σωστή αξιοποίηση 
των υδάτινων πόρων, 
δίνει την δυνατότητα 
της αναδιάρθρωσης 
των καλλιεργειών και 
μειώνει σημαντικά το 
κόστος παραγωγής».
Μάλιστα ο κ. Κοντός, 
έφερε σαν παράδειγμα 
τους περίφημους 
«νερουλάδες» της 
Κορίνθου οι οποίοι 
κ λ η ρ ο ν ό μ η σ α ν 
μία γεώτρηση και 
πουλάνε νερό στους 
καλλιεργητές, ενώ το 
φράγμα που ξεκίνησε 
επί υπουργίας του το 2008 
με κοινοτικούς πόρους, 
δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ
 ΕΘΝΙΚΑ ΘΡΑΚΗ

Ο πρώην υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
Α. Κοντός, κάνοντας 
αναφορά στα όρια της 
Θράκης που τα φυσικά 
της όρια είναι ο ποταμός 
Νέστος και ο Έβρος, 
είπε ότι  δυστυχώς 
δεν αξιοποιείται 
με αποτέλεσμα το 
40% να είναι ξερικές 
εκτάσεις και αυτό γιατί  
μεγάλα αρδευτικά 
έργα δεν ξεκίνησαν 
εξ αιτίας δεκαετούς 
καθυστέρησης των 
σχετικών αποφάσεων 
του Συμβουλίου της 
Επικρατείας για να 
συνεχίσει λέγοντας: 
«Δεύτερο σημαντικό 
θέμα είναι να βρούμε 
την ανταγωνιστικότητα 
των παραγομένων 
προϊόντων που 
έχει σχέση με την 

επιστημονική γνώση και 
την διάχυση αυτής στους 
Έλληνες αγρότες και 
φυσικά της μεταποίησης 
και μάλιστα θα πρέπει να 
αποκτήσουν ένα Μπραντ 
νέιμ για να μπούνε αυτά 
τα προϊόντα στις αγορές.

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

Άλλο ένα σημαντικό 
κομμάτι της στήριξης 
της οικονομικής 
παραγωγής είναι η 
σοβαρή χρηματοδότηση 
των αγροτών: «Με την 
χρηματοδότηση του 
Αγροτικού τομέα σε υγιείς 
βάσεις με την στήριξη του 
τραπεζικού συστήματος 
και ιδιαίτερα της τράπεζας 
Πειραιώς σαφώς και θα 
επιτευχθούν σοβαρά 
αποτελέσματα»  και όσο 
για τις συλλογικές δράσεις 
των αγροτών η θέση του 
πρώην υπουργού είναι 
κάθετη  οι συνεταιρισμοί 
πρέπει να πάνε άμεσα 
σε συνενώσεις και σε 
συγχωνεύσεις. «Μπορεί 
να μοιάζει ουτοπικό αλλά 
είναι μονόδρομος για να 
μπορέσουν να επιβιώσουν 
και αυτό είναι ευθύνη των 
ιδίων των συνεταιριστών.
Ακολούθως αναφέρθηκε 
στην παράνομη διακίνηση 
των αγροτικών προϊόντων 
όπου έχει σαν συνέπεια 
την απώλεια εσόδων του 
κράτους και την μείωση 
της ποιότητας των 
αγροτικών προϊόντων και 
όσο για τις πιστώσεις των 
διαφόρων προγραμμάτων 
να κατευθύνονται για την 
ανάπτυξη και όχι στις 
επιδοματικές πολιτικές.
Ο κ. Κοντός άφησε το 
σημαντικότερο θέμα στο 
τέλος της ομιλίας του όπου 
μίλησε για ανανέωση 
αγροτικού πληθυσμού. 
«Πρέπει να κρατήσουμε
Συνέχεια στην σελίδα 
4 



Α. ΚΟΝΤΟΣ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΤΟΥΝ 
ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΝΑ 
ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ
 
τους νέους στην αγροτική 
παραγωγή και να τους 
στηρίξουμε με άτοκα δάνεια να 
ενταχθούν κατά προτεραιότητα 
στα προγράμματα ανάπτυξης 
και να τους εντάξουμε 
στις σύγχρονες μεθόδους 
επιστημονικής παραγωγής» 
για να συμπληρώσει ότι  πρέπει 
να παράσχετε στους νέους 
αγρότες συνεχή υποστήριξη από 
επιστήμονες κρατικών κέντρων 
εξυπηρέτησης αγροτών που 
πρέπει να ιδρυθούν άμεσα για 
να κλείσει λέγοντας: «Τέλος 
πρέπει να κάνουμε στους νέους 
να πιστέψουν ότι είμαστε δίπλα 
τους και αναγνωρίζουμε τον 
κόπο και τον μόχθο τους».

από κρατικά κέντρα 
εξυπηρέτησης αγροτών 
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Τα άγρια άλογα της ορεινής Ξάνθης σε 
πρώτο πλάνο 

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Τα άγρια άλογα δεν γνω-
ρίζουν τον Κ.Ο.Κ,  οι 
οδηγοί;

Ειλικρινά δεν γνωρίζουμε αν 
μπορεί να δωθεί λύση μέσα 
από τα γραφεία, αναφορικά 
με τα άγρια άλογα της 
ορεινής Σταυρούπολης και 
πόσο ποιο επικίνδυνα είναι 
αυτά από τους απρόσκετους 

οδηγούς. Κατά τα άλλα οι 
πρωτοκλασσάτοι,  νάχαμε να 
λέγαμε.
Μετά από πρόσκληση του Αντιπερι-
φερειάρχη Ξάνθης κ. Ευφραιμί-
δη Νικόλαου,
πραγματοποιήθηκε στην αί-
θουσα συνεδριάσεων της ΠΕ 
Ξάνθης, την Πέμπτη 13 Μαίου
2021 και ώρα 1μ.μ., έκτακτη σύ-
σκεψη, με θέμα τα προβλήμα-
τα ασφάλειας που δημιουργεί
στους διερχόμενους οδηγούς, η 
συνεχώς αυξανόμενη παρου-
σία ανεπιτήρητων και άγριων

αλόγων, στο ορεινό εθνικό και δημοτι-
κό οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής
Σταυρούπολης Ξάνθης. Στη σύ-
σκεψη συζητήθηκε η δυνατό-
τητα λήψης άμεσων μέτρων
προστασίας των οδηγών, αλλά 
ακούστηκαν και προτάσεις για 
τη υλοποίηση προγραμμάτων
προστασίας και ελέγ-
χου των άγριων αυτών ζώων.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν:
Οι Αντιδήμαρχοι Ξάνθης κύριοι Ζερενί-
δης Ιωάννης και Φανουράκης Μανώλης
Ο Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασί-
ας ΠΕ Ξάνθης κ. Βαφειάδης Ευστάθιος
Η Δασάρχης Σταυρούπο-
λης κ. Καψάλη Σταυρούλα 
και ο κ. Βαφείδης Παναγιώτης
Εκπρόσωπος του Δασαρχείου 
Ξάνθης κ. Λαμπάκης Δημήτριος
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κτηνι-
ατρικής της ΠΕ Ξάνθης κ. Τέγος Δήμος
Εκπρόσωπος της Αστυνομι-
κής Δνσης Ξάνθης κ. Ρίζος Κων/
νος καθώς και ο Διοικητής
του Αστυνομικού Τμήματος Σταυ-
ρούπολης κ. Κώτης Κων/νος

Τακτοποιείται το θέμα του καθορισμού βοσκοτόπων 
από την Περιφέρεια ΑΜΘ και το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης

ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ

Μία πολύ παλιά πληγή 
που ταλανίζει τους κτηνο-
τρόφους της Περιφέρειας 
εδώ και πολλά χρόνια και 
την σέρνει σε έναν οικονο-
μικό βάλτο χωρίς προοπτι-
κές ανάπτυξης και κυρίως 
χωρίς προοπτικές της μεί-
ωσης του κόστους παρα-
γωγής των κτηνοτρόφων 
και με δεδομένω ότι τα 
“λόμπι των γαλακτοπαρα-
γωγών δεν δίνουν και με-
γάλα περιθώρια κέρδους 
στους παραγωγούς γάλα-
κτος φαίνεται πώς τελι-
κά με την παρέμβαση της 

Περιφέρειας βρίσκει 
τον δρόμο τουλάχι-
στον πρός την θεσμι-
κή επίλυση του όλου 
θέματος και φυσικά 
από εκεί και πέρα και 
με δεδομένους τους 
ρυθμούς λειτουργί-
ας της Περιφέρειας 
είναι ζητούμενο αν 
ποτέ ολοκληρωθεί ο 
περιφερειακός χάρ-
της των βοσκοτόπων.

.
Την αρμοδιότητα των 
διαδικασιών που χρει-
άζεται να ακολουθη-
θούν για την εκπόνη-
ση του Διαχειριστικού 

Σχεδίου Βόσκησης στην 
Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη αποκτά η Πε-
ριφέρεια ΑΜΘ, με Προ-
γραμματική Σύμβαση 
που υπέγραψαν ο Περι-
φερειάρχης κ. Χρήστος 
Μέτιος και ο Υπουρ-
γός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων 
κ. Σπήλιος Λιβανός.

Η Περιφέρεια αναλαμ-
βάνει έτσι να ωριμάσει, 
να δημοπρατήσει και να 
διενεργήσει τις διαγωνι-
στικές διαδικασίες για 
την επιλογή του ανα-
δόχου που θα συντάξει 
τις μελέτες διαχείρι-
σης των βοσκήσιμων 
γαιών στην Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη, 
συνολικής εκτιμώμε-
νης έκτασης 5 εκατομ-
μυρίων στρεμμάτων 
και δαπάνης ύψους 2,2 
εκατομμυρίων ευρώ.

Σκοπός των μελετών 
είναι να κάνουν μια 
πλήρη καταγραφή των 
βοσκότοπων και του κα-
θεστώτος χρήσης τους, 
να προσδιορίσουν την 
ακριβή επιφάνειά τους, 

να αξιολογήσουν την 
ποιότητα και το δυναμι-
κό τους και να καθορί-
σουν τα έργα υποδομής 
που χρειάζονται για να 
αυξηθεί η απόδοσή τους.

Στην συνέχεια οι βο-
σκότοποι θα διαιρεθούν 
σε λιβαδικές μονάδες 
και θα κατανεμηθούν 
στους κτηνοτρόφους, 
ώστε αυτοί να διασφα-
λίσουν τα δικαιώματά 
τους και να συνεχίσουν 
να λαμβάνουν τις προ-
βλεπόμενες ενισχύσεις.

Σε δηλώσεις του ο 
κ. Μέτιος τόνισε:

«Με την Προγραμματική 
Σύμβαση που υπογράψα-
με με τον Υπουργό Ανά-
πτυξης και Τροφίμων κ. 
Σπήλιο Λιβανό, τακτοποι-
ούμε το θέμα του καθο-
ρισμού των βοσκοτόπων 
στην Περιφέρειά μας. 
Ένα χρονίζον πρόβλη-
μα που απασχολεί τους 
κτηνοτρόφους μας και 
συνολικά τον πρωτογενή 
τομέα στην περιοχή μας.

Με το διαχειριστικό σχέ-

διο βόσκησης που θα εκπο-
νηθεί, εξασφαλίζουμε την 
καταγραφή και την αναβάθ-
μιση των βοσκοτόπων μας, 
ώστε αυτοί να αξιοποιηθούν 
με τρόπο ορθολογικό και βιώ-
σιμο προς όφελος των κτηνο-
τρόφων μας, προστατεύοντας 
παράλληλα το περιβάλλον.»

Δέν λέμε πολύ καλές οι δηλώ-
σεις του περιφερειάρχη και 
όπως φαίνεται γνωρίζει το 
θέμα όμως από τις; υπογρα-
φές και τις δηλώσεις μέχρι να 
υλοποιηθεί όλο αυτό το σχέδιο 
όπου έπρπε να ήταν έτοιμο από 
χτές, απαιτείται χρόνος μέχρι 
να συντονιστούν όλες οι αντι-
περιφέρειες για να υπάρχει 
μία καθαρή συνολική εικόνα.
Δυστυχώς θα το πούμε για μία 
ακόμη φορά ενώ τα τμήμα-
τα της Αγροτικής Ανάπτυξης 
στην Περιφέρεια θα πρέπει 
να ήταν σε εγρήγορση λόγω 
της κατ εξοχήν αγροτοκτηνο-
τροφικής παραγωγής, λόγω 
έλειψης προσωπικού αδυ-
νατούν να ανταπεξέλθουν.
Σαφώς και οι γεωπόνοι και 
κτηνίατροι της Περιφέρειας 
και φιλότιμο διαθέτουν και 
όρεξη, όμως πρέπει να κά-
νουν και τους γραφιάδες»
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Ενημερωτικά η επίκαιρη κοινή ανάρτηση στο 
facebook των Περιφερειακών Συμβούλων Ξάν-
θης: Μιχάλη Αμοιρίδη, Ιρφάν Χατζηγκενέ, Οδυσ-
σέα Βουρβουκέλη

Τελικά αποδικνύεται ότι οι 
περιφερειακοί σύμβουλοι 
της αντιπολίτευσης στον 
νομό Ξάνθης είναι ενω-
μένοι σε αντίθεση με τους 
περιφερειακούς συμβού-
λους της διοίκησης που 
ο καθένας θέλει να στή-
σει το δικό του «βιλαέτη».
Μάλιστα είναι χαρακτηρι-
στική η λέζαντα κάτω από 
την ανάρτηση τους στο 
facebook όπου αναφέρο-
νται στα προβλήματα της 
Ξάνθης με πρώτο και καλ-
λίτερο αυτό της καταπο-
λέμησης των κουνουπιών.
Ένα θέμα που πραγματι-
κά ταλανίζει τους κατοί-
κους των παραθαλάσιων 
περιοχών της Ξάνθης και 
αποδυκν΄λυεται ότι οι πα-
ρεμβάσεις σε αυτό το κομ-
μάτι κάτι δεν γίνεται καλά. 
Πιθανών να φταίνε τα 
σκευάσματα, πιθανών 
να φταίνε ο καιρός όπως 
λένε στην ανάστηση τους 
οι σύμβουλοι της αντιπο-
λίτευσης αλλά συμμασία 
έχει ότι το αποτέλεσμα δέν 
είναι ικανοποιητικό και 
αυτό ξεκαθαρίζεται πρός 
τους διοικούντες ανεξάρ-
τητα αν υπάρχει πρόθεση 
αντιπολιτευτικού λόγου.
Άλλωστε οι μόνιμοι κάτοι-
κοι των οικσιμών βιώνουν 
καθημερινά την επιδρο-

μή των κουνουπιών.

Χαρακτηριστική εί-
ναι η ανάρτηση τους.

Ενημερωτικά η επί-
καιρη κοινή ανάρτη-
ση στο facebook των 
Περιφερειακών Συμ-
βούλων Ξάνθης: Μι-
χάλη Αμοιρίδη, Ιρφάν 
Χατζηγκενέ, Οδυσ-
σέα Βουρβουκέλη:

”            Με τους Ξαν-
θιώτες συναδέλφους 
της Περιφερειακής 
Σύνθεσης βρεθήκαμε 
να ανταλλάξουμε ευ-
χές για το Πάσχα που 
μας πέρασε αλλά και 
για το Μπαϊράμι που 
πλησιάζει. Αναπόφευ-
κτα κάναμε και απο-
λογισμό των προσπα-
θειών μας αλλά και 
προγραμματισμό των 
πρωτοβουλιών που 
πρέπει να αναλάβου-
με. Συζητήσαμε για 
ζητήματα επίκαιρα 
και άμεσου ενδιαφέρο-
ντος των Ξανθιωτών:

1)      Κουνούπια: 2η 
χρονιά που τα κουνού-
πια φέρονται ανάγω-
γα και εκθέτουν την 

περιφερειακή διοίκηση 
και τα δελτία τύπου 
της. Έχουμε τονίσει 
πολλές φορές στους 
διοικούντες ότι πρέπει 
να είναι ιδιαιτέρως σο-
βαροί σε αυτό το ζήτη-
μα, που επηρεάζει την 
υγεία αλλά και την οι-
κονομία της περιοχής. 
Δυστυχώς αποτέλεσμα 
δεν είδαμε παρά μόνο 
ακούμε δικαιολογίες 
για τον καιρό: μία τους 
φταίνε οι βροχές, μία η 
χαμηλή θερμοκρασία 
και τελευταία τους εξέ-
πληξε η καλοκαιρία!!! 
Αστειότητες με τρα-
γικό όμως αντίκτυπο 
που δείχνουν έλλειψη 
σεβασμού προς την 
κοινωνία. Χρειάζεται 
να εργασθούν σοβα-
ρά ώστε να επιβλέ-
ψουν την εφαρμογή 
και τα αποτελέσμα-
τα του προγράμματος 
καταπολέμησης των 
κουνουπιών. Τα εκα-
τομμύρια ευρώ που δα-
πανώνται θα έπρεπε να 
έχουν αποτέλεσμα και 
να μην προσπαθούν 
να δικαιολογήσουν 
τα αδικαιολόγητα. Η 
περιφέρεια πληρώνει 
ένα ανάδοχο, οφείλει 

να λαμβάνει αποτελέ-
σματα που να αντιστοι-
χούν σε αυτά τα χρήματα.

2)      Κάθετος άξονας Ξάν-
θης Ελληνοβουλγαρικών 
συνόρων: Πάνε δύο χρόνια 
περίπου, που γνωρίζοντας 
ότι στο πρόγραμμα δημο-
σίων επενδύσεων υπήρχαν 
περίπου 40 εκ ευρώ, είχα-
με ζητήσει η Περιφέρεια 
να πιέσει την Εγνατία Οδό 
ΑΕ προς την επίσπευση 
της κατασκευής του 2ου 
τμήματος, αλλά ως απά-
ντηση από τη διοίκηση της 
περιφέρειας είχαμε λάβει: 
”… δεν είναι δική μας αρ-
μοδιότητα και ευθύνη…”. 
Πρόσφατα μάθαμε από τη 
διοίκηση της Εγνατία Οδός 
ΑΕ ότι αποφασίστηκε η 
δημοπράτηση του 2ου τμή-
ματος. Εκφράσουμε την 
ικανοποίηση μας για τη 
σημαντική εξέλιξη αυτή. 
Παράλληλα υπενθυμίζου-
με την ανάγκη προσωρινής 
σύνδεσης των τμημάτων 
που θα ολοκληρώνονται 
με το υφιστάμενο δίκτυο, 
ώστε να εξυπηρετούνται 
και οι κάτοικοι της περιο-
χής μαζί με τους υπόλοι-
πους χρήστες αλλά ζητού-
με και να δρομολογηθούν 
επιτέλους οι διαδικασίες 
για την ανάθεση της με-
λέτης της ανατολικής πα-
ράκαμψης της πόλης της 
Ξάνθης, για την οποία από 
το 2019 υπάρχουν δεσμευ-
μένα περίπου 6εκ ευρώ. 
Είναι τμήμα που όχι μόνο 
ολοκληρώνει τον κάθετο 
άξονα αλλά ωφελεί και 
την πόλη της Ξάνθης μει-
ώνοντας τον κυκλοφορι-
ακό φόρτο και ολοκληρώ-
νοντας την περιμετρική 
οδοποιία της πόλης μας. 
Προτρέπουμε λοιπόν όχι 
μόνο την περιφερειακή δι-
οίκηση, αλλά όλους όσους 
έχουν θεσμική θέση, να 
πιέσουν τη διοίκηση της 
Εγνατία Οδός ΑΕ που εί-
ναι αρμόδια, να το θέσει σε 
προτεραιότητα και να αξι-

οποιηθούν τα χρήματα που σε 
άλλη περίπτωση υπάρχει κίν-
δυνος να ανακατευθυνθούν 
προς χρηματοδότηση έργων 
άλλων περιοχών της Ελλάδας.

3)      Αγροτική Κτηνοτροφική 
ανάπτυξη: Δυστυχώς για τους 
περίφημους αναδασμούς που 
είναι διαπιστωμένα χρήσιμοι 
και ταλαιπωρούν τους ακτή-
μονες πάνω από μία δεκαετία, 
η περιφέρεια αποφάσισε να 
παραπέμψει την ολοκλήρωση 
τους μετά από δύο χρόνια του-
λάχιστον ενώ θα έπρεπε να 
έχει δουλέψει για την άμεση 
ολοκλήρωση τους. Έργα βελ-
τίωσης της αρδευτικής ικα-
νότητας, αναζητούνται αλλά 
δεν προγραμματίζονται, ενώ 
παράλληλα στο πρόγραμμα 
είναι να ακυρωθεί ο αναβαθ-
μός του Πολυσίτου. Απόνιτρο-
ποίηση χωραφιών και εμβο-
λιασμοί έναντι ζωονόσων σε 
υστέρηση. Κτηνοτρόφοι και 
αγρότες στα βουνά μας χω-
ρίς κανένα πρόγραμμα για 
την υποστήριξη τους. Αγρότες 
και κτηνοτρόφοι χρειάζονται 
στήριξη στη δουλειά τους και 
όχι μόνο ενίσχυση για το πα-
νηγύρι στο χωριό τους. Συνε-
πώς πρέπει να φροντίσουμε 
για τα δύσκολα, τα εύκολα 
θα γίνουν έτσι και αλλιώς. Ο 
τομέας αυτός στήριξε αλλά 
και στηρίζει την οικονομία 
της Ξάνθης και εάν δεν σκε-
πτόμαστε το μέλλον του 
τότε δεν σκεπτόμαστε ούτε 
το μέλλον των παιδιών μας.

            Οι γιορτινές μέρες του 
Πάσχα πέρασαν και έρχονται 
του Μπαϊραμιού, ευχές σε 
όλους τους συμπολίτες μας 
και να γνωρίζουν ότι θα προ-
σπαθούμε να υπενθυμίζουμε 
στη περιφερειακή διοίκηση τα 
ζητήματα που απασχολούν 
τους Ξανθιώτες, δεν είμαστε 
εδώ για τα εύκολα αλλά για 
αυτά που έστω και με πολύ 
κόπο και δυσκολία πρέπει επι-
τέλους να γίνουν και ας στενα-
χωρούμε τους διοικούντες την 
περιφέρεια με αυτά που λέμε.”
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Θ. Μίχογλου: «Μιλάμε με έργα»

ΧΩΡΙΣ ΤΥΜΠΑΝΟΚΡΟΥΣΙΕΣ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΥΨΟΥΣ 15 ΕΚ. ΕΥΡΩ 

ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΞΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
Με εμπόδια από την Αθήνα και τους τοπικούς “παράγοντες” ανάπτυξη δέν γίνεται

Ο Θ. Μίχογλου  ξεδιπλώνει 
την σκέψη του στην ΗΧΩ 
ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ σε μία «εφ’ 
όλης» συνέντευξη για τον 
προγραμματισμό του μετά 
και την πορεία της πρώτης 
τετραετίας, ξεδιπλώνει τις 
σκέψεις του για τα επόμε-
να χρόνια στην διοίκηση 
του δήμου Τοπείρου λέγο-
ντας χαρακτηριστικά ότι 
εκλογή στην θέση του δη-
μάρχου, δεν σημαίνει ότι 
βγήκαμε δήμαρχοι και αρά-
ξαμε σε μια καρέκλα και 
όλα πάνε καλά. Κάνουμε 
τον καθημερινό μας αγώ-
να αλλά και τις προτάσεις 
και τα έργα στον δήμο μας.

ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΟΛΑ ΤΑ 
«ΣΠΑΣΜΕΝΑ» ΤΗΣ ΠΡΟ-
ΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΕΡΝΟΥΜΕ 
ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΟ-
ΠΕΙΡΟΥ

Κάνοντας αναφορά στην 
πρώτη του θητεία στον δη-
μαρχιακό θώκο, αναφέρει 
ότι στην πρώτη θητεία, μέ-
χρι να αντιληφθεί ο δήμαρ-
χος τι γίνεται, απαιτείτε 
κάποιος χρόνος «Πιστεύω 
ότι η δεύτερη θητεία για 
έναν αυτοδιοικητικό είναι 
η ποιο ώριμη για να μπο-
ρεί να βάλλει βάσεις και 
να προσφέρει τα μέγιστα 
στον δήμο. Εμείς, παρόλο 
που είμαστε ένας αγρο-
τικός δήμος, παρόλο που 
έχουμε ελάχιστους υπαλ-

λήλους, παρόλα αυτά 
έχουμε μεγάλη απορ-
ροφητικότητα και φέρ-
νουμε έργα και μπορώ 
να σας απαριθμήσω 
κάποια έργα που θα 
υπογράψουμε ακόμη 
και σήμερα την έναρξή 
τους. Είναι αρκετά τα 
έργα που θα αλλάξουν 
και την ποιότητα ζωής 
των συνδημοτών μας,  
διευκρινίζοντας, όχι με 
δικούς μας πόρους, για-
τί προσπαθούμε να επι-
βιώσουμε. Αρκεί μόνο 
να σας πω ότι μέχρι και 
τις 30 Δεκεμβρίου, απο-
πληρώσαμε όλα όσα 
μας άφησε η προηγού-
μενη διοίκηση, από μια 
δημοτική επιχείρηση 
που έκλεισε Ή  μία κα-
κοδιαχείριση και πάει 
λέγοντας. Πληρώσαμε 
δηλαδή όλα τα σπασμέ-
να εμείς. Μπορώ αυτή 
την στιγμή να σας πω 
ότι στον δήμο μας τρέ-
χουν αρκετές προτάσεις 
όπως είναι θέμα χρόνου 
να υπογράψουμε την 
σύμβαση ύψους 3,5 εκ. 
ευρώ την αντικατάστα-
ση του κεντρικού αγω-
γού ύδρευσης του δή-
μου Τοπείρου, το οποίο 
ξεκινάει από τον Πα-
ράδεισο, με ανακατα-
σκευή όλου του κτιρίου 
με νέους πίνακες, νέα 
πλήρη δεξαμενή και το 
δίκτυο θα φτάνει μέχρι 
και το Δασοχώρι. Είναι 

ένα μεγάλο έργο για τα 
δεδομένα του δήμου μας.

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΝΕΑ

Έχουμε καταθέσει μία 
άλλη μελέτη την οποία πε-
ριμένουμε από το πρόγραμ-
μα «Αντώνης Τρίτσης» 
ύψους 5 εκ. ευρώ η οποία 
αφορά την συνέχεια του 
προηγούμενου έργου και 
περιμένουμε την έγκριση 
και αφορά όλα τα μειονο-
τικά χωριά που ξεκινά από 
την είσοδο του δήμου μας 
Εύλαλο Ορφανό και κα-
ταλήγει μέχρι το Εράσμιο.
Στην συνέχει είναι να υπο-
γράψουμε ένα έργο που 
έχει δημοπρατηθεί και πε-
ριμένουμε, είναι θέμα ημε-
ρών να ανοίξουν οι προ-
σφορές για τον ανάδοχο.
Το επόμενο έργο είναι 
ύψους 1,9 εκ. ευρώ και 
αφορά την περιοχή Μαγ-
γάνων και έχουμε ετοιμά-
σει την πρόταση και πε-
ριμένουμε να ανοίξει το 
ΕΣΠΑ, ύψους άλλα 2,5 εκ. 
για τους οικισμούς Αβάτου 
Ολβίου ευελπιστούμε και 
έχουμε την διαβεβαίωση 
του Περιφερειάρχη ότι θα 
χρηματοδοτηθούμε καθώς 
επίσης το μάστερ πλάν για 
την αξιοποίηση των υπο-
δομών ύδρευσης του δήμου 
Τοπείρου και έχει εξασφα-
λισθεί η χρηματοδότηση.
Είναι σε εξέλιξη ο διαγω-
νισμός σε ένα άλλο πρό-
γραμμα τοπικό του δήμου 
Τοπείρου αξίας 580.000 
ευρώ το οποίο και αυτό το 
πρόγραμμα μέσα σε μία 
εβδομάδα 10 ημέρες θα 
έχει ξεμπερδέψει οπότε 
θα μπεί ο ανάδοχος για 
να μπει και αυτό στην ευ-
θεία για να υλοποιηθεί.
Αυτή την στιγμή δημο-
πρατούμε ένα έργο αξί-
ας 410.000 ευρώ από τον 
ΦΙΛΟΔΗΜΟ κατασκευή 
και διαμόρφωση γηπέδου 
Αβάτου και μεταλλικής 
κερκίδας, ένα έργο που για 

πρώτη φορά στα χρονικά 
του δήμου μας υλοποιεί-
ται αλλά και σε επαρχιακό 
δήμο της περιοχής μας με 
κερκίδες 500 θέσεων πε-
ρίφραξη 25 στρεμμάτων 
αγωνιστικού χώρου, βοη-
θητικό γήπεδο επιπλέον 
εγκαταστάσεις τουαλετών 
ιατρείο και αποδυτήρια.

Άρα, μας λέτε δήμαρχε ότι 
αυτές οι αθλητικές εγκα-
ταστάσεις θα μπορού-
σαν και στα πλαίσια του 
νομού, να φιλοξενήσουν 
αθλητικές εκδηλώσεις;

Ακριβώς και αυτή την 
στιγμή είμαστε ο μόνος 
δήμος, γνωρίζετε ότι στα 
ποδοσφαιρικά ο δήμος 
μας τα πάει πολύ καλά 
και έχουμε και άλλες 
πολύ καλές ομάδες στην 
Α και Γ σε τοπικό επίπεδο
Πληροφορηθήκαμε ότι 
ετοιμάζεται και παιδικές 
χαρές στους οικισμούς του 
δήμου με ένα πολύ μικρό 
κόστος σε σχέση με παιδι-
κές χαρές άλλων όμορων 
δήμων με δεδομένο ότι 
στον δήμο Ξάνθης εδώ και 
μία πενταετία κατάντησαν 
σαν της Άρτας το γιοφύρι.

Ακριβώς. Αυτή την στιγμή 
είναι σε εξέλιξη η εκτέλε-
ση του έργου των δέκα παι-
δικών χαρών όπου και θα 
παραδοθούν σε ένα μήνα 
και αφορά τους οικισμούς 
Άβατο, Δασοχώρη, Γαλά-
νη Εράσμιο, Μάγγανα, 
Όλβιο Εράσμιο Τοξότες 
κ.τ.λ. αξίας 212.000 ευρώ.
Τέλος αξίζει να αναφερθεί 
ότι η δήμος Τοπείρου έχει 
φροντίσει και για το κατα-
φύγιο αδέσποτων ζώων και 
έχει εξασφαλισθεί η χρη-
ματοδότηση ύψους 60.000 
ευρώ και δεκάδες μικρά 
ή μεγαλύτερα έργα όπως 
προμήθεια μηχανημάτων 
ύψους πολλών χιλιάδων 
ευρώ καθώς και ειδικών 
μηχανημάτων με προε-
ξάρχοντα τα έργα όπως 
αποκατάσταση οδοστρω-

μάτων ύψους 450.000 ευρώ, 
καθώς και την βελτίωση 
βατότητας οδών στα αγρο-
κτήματα Αβάτου, Μαγγά-
νων και Ολβίου με προϋ-
πολογισμό 900.000 ευρώ.
 Δήμαρχε βλέπω έναν 
«οργασμό» παραγωγής 
έργου στον δήμο Τοπεί-
ρου ποιος περίπου είναι ο 
προϋπολογισμός των έρ-
γων που προτίθεστε να 
αφήσετε παρακαταθήκη 
στους συνδημότες σας;
Ναι έτσι είναι τρέχουμε και 
δεν φτάνουμε. Αυτή την 
στιγμή ο δήμος Τοπείρου, 
μπορώ να σας διαβεβαιώ-
σω ότι βρίσκεται σε μία κα-
θημερινή ένταση ως προς 
την παραγωγή και κατάθε-
ση μελετών της τάξεως των 
15 με 17 εκατομμύρια ευρώ 
προμήθειες και έργα στον 
δήμο μας. Νομίζω ότι για 
έναν επαρχιακό δήμο με 
πολύ λίγους μηχανικούς εί-
ναι επίτευγμα. Γίνεται μία 
μεγάλη προσπάθεια και 
πρέπει να συγχαρώ τους 
υπηρεσιακούς παράγοντες.
Εμείς δεν είμαστε από 
τους ανθρώπους που δια-
λαλούμε του τι θα κάνου-
με. Όταν πέσουν οι υπο-
γραφές, τότε λέμε για το 
έργο μας με ανακοινώσεις
.
ΠΑΡΑΛΙΕΣ – ΝΑΥΑΓΟ-
ΣΩΣΤΕΣ

Ένα πολύ σοβαρό θέμα που 
αφορά εκατοντάδες μην 
πω χιλιάδες λουόμενους 
στις παραλίες του δήμου 
Τοπείρου είναι οι ναυαγο-
σώστες, είσθε έτοιμοι; Πόσο 
εύκολο ή δύσκολο είναι ο 
δήμος να ανταπεξέλθει σε 
ένα όπως αντιλαμβανόμα-
στε δυσβάστακτο κόστος;

Όπως γνωρίζετε οι παρα-
λίες δεν ανήκουν στους 
δήμους και ιδίως οι δικές 
μας. Ανήκουν στην κτημα-
τική υπηρεσία.  Εμείς είμα-
στε αυτοί που πληρώνουν 
το μάρμαρο. Τα έσοδά μας 
από τις παραλίες είναι μη-



δαμινά και ιδίως τώρα με 
τον covid είναι λιγότερα 
κατά 70%, άρα δηλαδή, 
μπαίνουμε μέσα. Δεν σας 
κρύβω ότι μαζί με άλλους 
δήμους όπως αυτού της 
Κομοτηνής σκεφτόμαστε 
να τους πούμε πάρτε τις 
παραλίες και λειτουργή-
στε της. Εμείς πώς θα τις 
λειτουργήσουμε όταν δεν 
έχουμε έσοδα; Δηλαδή με 
λίγα λόγια να μην πληρω-
θούν οι υπάλληλοι του δή-
μου για να πληρωθούν οι 
ναυαγοσώστες η καθαρι-
ότητα; Τα πράγματα είναι 
πολύ σοβαρά και έχουν γί-
νει τα σχετικά διαβήματα 
προς την πολιτεία και δεν 
φταίνε ούτε η δήμαρχοι 
αλλά ούτε και η ΚΕΔΕ. Στις 
συζητήσεις παρουσία του 
αρμόδιου υπουργού για 
αυτό το θέμα,  αυτός ήταν 
ανένδοτος. Μέχρι σήμερα 
είχαμε σε δύο παραλίες 
ναυαγοσώστες τώρα θα 
έχουμε σε 4 ναυαγοσώστες 
και το ποσόν είναι δυσβά-
στακτο δεν μπορούμε να 
το πληρώσουμε και πρέπει 
να βάλουμε στον διαγωνι-
σμό 70.000 ευρώ προκατα-
βολικά, που θα τα βρούμε;
Και τι θα γίνει;
Κάναμε τις προτάσεις μας 
αλλά η πολιτεία δεν κατα-
λαβαίνει. Σε 10 με 15 μέ-
ρες οι πλαζ θα γεμίσουν 
κόσμο, εμείς δεν μπορού-
με να πληρώσουμε ναυα-
γοσώστες και θα πέσουν 
τα πρόστιμα στις πλάτες 
μας. Πέρυσι πληρώσαμε 
πρόστιμο 15.000 ευρώ πρό-
στιμο γιατί πήγαινε το λι-
μεναρχείο και έβλεπε ότι 
ο ναυαγοσώστης δεν είχε 

βάρκα, δεν είχε εξοπλισμό 
και το κυριότερο, είναι δυ-
σεύρετοι και πρέπει να έρ-
θουν από Θεσσαλονίκη και 
Αθήνα. Καταλαβαίνουμε 
την προδιάθεση να δοθούν 
σε κάποιους που έχουν σχο-
λές όμως, ας μπούνε αυτά 
τα έξοδα στους προϋπο-
λογισμούς των δήμων για 
να μπορούμε να τους πλη-
ρώνουμε και δεν σας κρύ-
βω ότι μετά από εσάς, θα 
πρέπει να συζητήσω με τον 
χειριστή του θέματος, στην 
λογική ότι για να κάνουμε 
μεθαύριο τον διαγωνισμό 
πρόσληψης ναυαγοσώστη 
πρέπει να εγγραφούν στον 
προϋπολογισμό 150.000 
ευρώ. Που θα τα βρούμε; 
Από την άλλη, δεν μπορού-
με να αφήσουμε και τις πα-
ραλίες χωρίς ναυαγοσώστη. 

ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΦΡΕ-
ΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ;
Στενά του Νέστου. 
Ένας πόλος έλξης επι-
σκεπτών. Τι κάνει ο δή-
μος Τοπείρου για να ενι-
σχύσει με παρεμβάσεις;

Έχετε υπόψη ότι τα στενά 
του Νέστου δεν ανήκουν 
σε εμάς. Ανήκουν στην Πε-
ριφέρεια, στο δασαρχείο 
Σταυρούπολης, παρεμβά-
σεις εμείς οι ίδιοι δεν μπο-
ρούμε να κάνουμε. Αρκεί 
μόνο να σας πω ότι πριν 
από πέντε χρόνια πήγα-
με να καθαρίσουμε και να 
κλαδέψουμε σαν δήμος 
κάποια κλαδιά  αυτοφυή 
για να φαίνεται το ποτά-
μι και το δασαρχείο ήθελε 
να πάει τους εργαζομέ-
νους στο αυτόφωρο. Αλή-

θεια πώς περιμένει κα-
νείς να έρθει η ανάπτυξη;

ΚΟΤΖΑ ΟΡΜΑΝ ΑΞΙΟ-
ΠΟΙΗΣΗ;

Πληροφορίες μας ανα-
φέρουν ότι το Δασαρ-
χείο Καβάλας σας πα-
ραχώρησε κάποιες 
εγκαταστάσεις του μέσα 
στο Κοτζά Ορμάν πώς σκέ-
φτεστε να τις αξιοποιήσετε;

Πριν από δύο χρόνια κά-
ναμε πρόταση για δημο-
πράτηση αλλά δεν μας το 
ενέκρινε η αποκεντρωμέ-
νη και θα κάνουμε μία νέα 
προσπάθεια για να το δη-
μοπρατήσουμε και φέτος. 
Έχει όμορφα ξύλινα σπιτά-
κια σαν αναψυκτήριο, δια-
θέτει αίθουσα προβολών 
που μπορεί να δείξει όλη 
την ιστορία της περιοχής 
σε βάθος 200 χρόνων. Θα 
προσπαθήσουμε με ένα 
ελάχιστο τίμημα για να 
δώσουμε προοπτική στην 
περιοχή και να αυξήσου-
με την επισκεψημότητα.
Βέβαια υπάρχει και  άλλη 
πλευρά της ιστορίας όπου 
ενώ κάναμε ένα πρόγραμ-
μα μέσω του lider  για να 
κάνουμε μέχρι τον προ-
αναφερόμενο χώρο έναν 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
μήκους 3-4 χιλιομέτρων 
κόστους 600.000 ευρώ, δυ-
στυχώς ενώ είμασταν 
στην τελική ευθεία, με 
παρέμβαση του υπουργεί-
ου αυτό κόπηκε λόγω της 
συνθήκης Ραμσάρ. Πα-
ρόλα αυτά ο δήμος κάθε 
χρόνο καθαρίζει τον χώρο 
από κλαδιά και χόρτα κα-

θιστώντας τον χώρο προ-
σβάσιμο στην προσπάθεια 
αξιοποίησης της περιοχής. 

ΧΥΤΑ
Τι γίνεται με αυτή 
την πονεμένη ιστορία;

Αν θέλετε την προσωπική 
μου άποψη επί δύο χρόνια 
πρόεδρος, η αποκεντρωμέ-
νη δεν μας άφηνε να κά-
νουμε καμία παρέμβαση 
διότι μας κατήργησαν από 
ΦΟΣΔΑ ενώ είμασταν οι 
τέσσερις δήμοι και αυτά 
δυστυχώς, μόνο στην Ελ-
λάδα γίνονται. Δυστυχώς 
εμείς εδώ πέρα είμαστε 
άλλη Ελλάδα, στην Κρή-
τη, τον σύνδεσμο τον αφή-
σανε ΦΟΣΔΑ ενώ οι εδώ 
επιτήδειοι έλεγαν να γίνει 
ένας ΦΟΣΔΑ στην Περιφέ-
ρεια. Με λίγα λόγια εμείς 
είχαμε ένα μοντέλο που 
δούλεψε πάνω από 35 χρό-
νια και βλέπω ότι κάποια 
στιγμή θα καταργηθεί 
το δικό μας και να μείνει 
μόνο η ΔΙΑΜΑΘ δηλαδή 
για να εισπράττει μόνον, 
άλλωστε για αυτό έφερα 
αντίρρηση σε πολλά θέμα-
τα. Με λίγα λόγια εμείς οι 
δήμοι, πληρώνουμε διπλά 
και ο δήμος Ξάνθης, δεν 
ξέρω αν πέρασε από την 
οικονομική. Με λίγα λόγια 
ο δήμος Ξάνθης να πληρώ-
νει 2 εκ. για την αποκομιδή 
και άλλα 2 εκ στην ΔΙΑ-
ΜΑΘ που απλά έδωσε ένα 
φορτηγό που είναι κρατικό 
και τους μπλε κάδους που 
επίσης είναι κρατικοί και 
μετά έρχεται και εισπράτ-
τει από εμάς σαν … να 
μην πω, 200.000 το χρόνο.

ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο Θ. ΜΙ-
ΧΟΓΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙ-
ΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΚ 
ΝΕΟΥ;

Αν φτειάξω αυτά τα 
πράγματα που έχω προ-
γραμματίσει σαν αυτο-
διοικητικός και σας δι-
αβεβαιώ ότι θα γίνουν 
και αυτός είναι ακόμη 
ένας λόγος που θα εί-
μαι εκ νέου υποψήφιος 
για να τελειώσω αυτά 
τα έργα που ξεκίνησα 
για να πω ότι έκανα 
πέντε πράγματα στον 
δήμο και αποχωρώ.
Αναβάθμισα το δημαρ-
χείο. Αύξησα τα ΚΕΠ, 
να σας πω ότι υπήρχαν 
υπάλληλοι που στην 
προηγούμενη διοίκη-
ση τους είχαν σε ένα 
γραφείο 2 επί δύο και 
κανένας δεν μιλούσε; 
Ποτέ μου δεν κοίταξα 
αν και ποιος με ψήφισε. 
Θέλω ο υπάλληλος να 
νοιώθει άνετα σαν το 
σπίτι του γιατί ο χώρος 
εργασίας μας, πρέπει 
να είναι σαν το σπίτι 
μας. Βέβαια, όλα αυτά 
δεν τα είπαμε στον κό-
σμο ούτε καν στον προ-
εκλογικό μας αγώνα.
Τέλος ο δήμαρχος Το-
πείρου ευχαρίστησε 
τον βουλευτή Σ. Τσι-
λιγγίρη ο οποίος μεσο-
λάβησε και ο δήμος θα 
χρηματοδοτηθεί με το 
ποσόν των 500.000 ευρώ 
για ασφαλτοστρώσεις

ΑΙΤΗΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΙΟΥ 
ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα νέων αγροτών αντιμετώπι-
ση προβλημάτων της κτηνοτροφίας

Την έκτακτη σύγκλιση του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου ζητά ο 
επικεφαλής της παράταξης που 

πρόσκειται στο ΚΚΕ προκει-
μένου να συζητηθούν τα σο-
βαρά προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι νέοι αγρότες 
με αποτέλεσμα να αποκλείο-
νται από τις επιδοτήσεις για 
αστείους λόγους και όρους 
που επιβάλλει το Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Οι πολιτικές επιλογές που 
έχει κάνει η Κυβέρνηση και 
το ΥΠΑΤ πετάει εκτός του 
νέου προγράμματος των 
νέων αγροτών, σχεδόν όλους 
τους νέους κτηνοτρόφους.

Το ζωικό κεφάλαιο που απαι-

τείται να κατέχει στην υφιστά-
μενη κατάσταση, για να έχει 
ελπίδες ένταξης με βάση την 
μοριοδότηση είναι 210 αιγο-
πρόβατα ή 20 αγελάδες κρεα-
τοπαραγωγής. Δηλαδή να δια-
θέσει ένα κεφάλαιο 20.000 με 
30.000 ευρώ για να αποκτήσει 
το παραπάνω ζωικό κεφάλαιο.

Ταυτόχρονα για να πάρει τον 
κωδικό εκμετάλλευσης από το 
κτηνιατρείο, απαιτείται να έχει 
σταυλικές εγκαταστάσεις( κό-
στος 40.000 έως 50.000 ευρώ) 
και ταυτόχρονα να έχει ήδη εκ-
δοθεί η άδεια ίδρυσης της κτη-
νοτροφικής μονάδας. Κατά τα 
άλλα η κτηνοτροφία είναι στις 
προτεραιότητες του ΥΠΑΤ

Το θεσμικό πλαίσιο που έχει 
διαμορφωθεί μέχρι σήμε-
ρα για την αδειοδότηση των 

κτηνοτροφικών μονάδων έχει:
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Βεβαίωση από Αρχαιολογία
Βεβαίωση από την πολε-
οδομία για την χρήση γής
Βεβαίωση μηχανικού εάν το 
αγροτεμάχιο που θα γίνουν οι 
σταυλικές εγκαταστάσεις ανή-
κει ή δεν ανήκει σε χαρακτηρι-
σμένες δασικές εκτάσεις, όπως 
προκύπτει από τους αναρ-
τημένους δασικούς χάρτες
Κατάθεση αρχιτε-
κτονικών σχεδίων
Βεβαίωση από τον στρατό
Ζωοτεχνική μελέ-
τη για όλες της μονάδες
Β. ΕΙΔΙΚΑ

ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕ-
ΡΙΟΧΩΝ NATURA
Πλέον για όλες οι μονάδες 
που βρίσκονται εντός περιο-

χών Natura απαιτείται ειδι-
κή οικολογική αξιολόγηση  
και  έκδοση από το τμήμα 
περιβάλλοντος της κάθε 
Π.Ε. της σχετικής βεβαίω-
σης. Με τον 4056 οι μονά-
δες  σε πρόχειρα καταλύμα-
τα και ζωικό κεφάλαιο κάτω  
των 300 αιγοπροβάτων ή 
20 αγελάδων κρεατοπαρα-
γωγής δεν  απαιτείτο ειδι-
κή οικολογική αξιολόγηση.

ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟ-
ΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΜΙΚΡΌΤΕΡΗ ΤΩΝ 8 ΧΙΛ 
ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΕΙΟ
Απαιτείται ειδική άδεια από 
την υπηρεσία πολιτικής 
αεροπορίας (χρόνος έκ-
δοσης 6μήνες έως 1 έτος)
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Τα πλευρικά διόδια στα Βαφέ-
ικα ανοίγουν και τα «αριστερά» 
στόματα κλείνουν

Το έχουμε ξαναγρά-
ψει οι αριστεροί αν δεν 
έχουν πολιτικό συμφέ-
ρων δεν διαμαρτύρονται.
Κάποτε τα διόδια του Ιά-
σμου και τα πλευρικά των 

Βαφέικων – κλειστά τότε 
– έγιναν πεδίο πολιτικής 
αντιπαράθεσης των κακών 
τότε δεξιών και φυσικά του 
κεφαλαίου με τις «προοδευ-
τικές» δυνάμεις του τόπου.
Μεθαύριο ανοίγει ακόμη 
μία πληγή στην ήδη αι-
μορραγούσα οικονομικά 
τσέπη του Ξανθιώτη αλλά 
κανένας από τις «δημο-
κρατικές» δυνάμεις δεν δι-
αμαρτύρεται. Γιατί άραγε;

Ευχές του σωματάρχη του ΔΣΣ προς τον Μου-
φτή Ξάνθη για το Μπαϊράμ

Με την ευκαιρία του Ραμαζάν Μπαϊράμ, εκπρόσωπος του Δ’ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ επισκέφθηκε 
την Μουφτεία Ξάνθης και μεταβίβασε ευχές του Διοικητή του Αντιστράτηγου κ. Άγγελος 
Χουδελούδης.

 Το ΔΣΣ διαχρονικά είναι κοντά, πολύ κοντά στην μειονότητα της Θράκης και εξυπηρετεί 
όπου και όποτε χρειαστεί χωρίς πολλές τυμπανοκρουσίες.

ΚΤΕΛ ΞΑΝΘΗΣ: Πάμε παραλία σιγά σιγά

Ξεκινάνε αυτό το Σαββατοκύριακο 15 & 16 
Μαΐου, δειλά – δειλά, τα δρομολόγια του 
ΚΤΕΛ Ξάνθης για τις παραλίες του Δήμου 
Αβδήρων με αναχώρηση από την Ξάνθη 
στις 12:30 το μεσημέρι και επιστροφή στις 
18:30!
-«Το καλοκαίρι είναι εδώ!», μας λέει 
το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ξάνθης με μια 
ενημερωτική αφίσα που έβγαλε γι’ αυτό 
τον σκοπό και μας καλεί με τον τρόπο 
αυτό να απολαύσουμε τις παραλίες μας!

ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΙΟΜΑΣΤΕ: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Αν δεν μας απατάει η μνήμη το 
κολυμβητήριο της Ξάνθης θα 
έπρπε να είναι έτοιμο και άν 
όχι οσωνούπω πρέπει να είναι.
Ένα κολυμβητήριο που της Άρ-
τας το γιοφύρη οχριά μπροστά 
του και όπως είναι φυσικό η ενη-
μέρωση γύρω από το θέμα θυ-
μίζει άκρα του τάφου σιωπή.
Καλές είναι οι προεκλογικές δε-
σμεύσεις δήμαρχε αλλά είναι και-
ρός να κρατήσεις έστω και μία.
Η ιστορία ξεκίνησε με τα ψέμματα 
Φανοουράκη που όλο υπόσχεται ότι 
θα λύσει προβλήματα και το μόνο 
που κάνει είναι να λύνει τα οικονο-
μικά προβλήματα των συνοσοιπό-
ρων του μέσω των απευθείας ανα-
θέσεων σε κολητούς και φίλους.
Μετά πήρε την σκυτάλι ο Γ. Ζε-
ρενίδης πολύ πιο προσγειωμένα 
μιας και ο άμθρωπος είναι της 
δουλειάς και επειδή γνωρίζει με 
ποιόν τρόπο δουλεύουν οι υπη-

ρεσίες του δήμου είναι λιγάκι ποιο προ-
σεκτικός στις δηλώσεις του. Νομίζουμε 
πώς είναι καιρός κάποιος από τον συρ-
φετό του Τσέπελη να πάρει την ευθύνη 
για το άνοιγμα ή μη του κολυμβητηρίου.
Εκτός αν περιμένουν να το ανοίξουν 
τον χειμώνα επειδή είναι κλειστό.
Έστω τον χειμώνα να ανοίξει κάποτε.
Βέβαια δέν γνωρίζουμε τι απέγινε εκεί-
νη η δέσμευση που ανέλαβε ο δήμαρχος 
- θα μου πείτε ήταν μία από τις πολλές 
αλλά δεν βαρυέσαι. Όπως και νάχει ο 
δήμαρχος δεμσύθηκε στους Ξανθιώτες 
ότι τουλάχιστον ο δήμος θα πληρώνει 
τα εισητήρια και τις βενζίνες στα αυ-
τοκίνητα των γονιών που κουβαλάνε 
τα παιδιά τους, όπου σημειοτέον φέρ-
νουν πρωτιές και κάνουν περήφανη 
την Ξάνθη ... και τον δήμαρχο βεβαίως 
βεβαίως, μήπως κράτησε την δέσμευ-
ση του και δεν το πληροφορηθήκαμε;
Για να μη σας μπερδεύουμε ο δήμαρ-
χος είχε δεμσυθεί δημόσια ότι ο δήμος 
θα επιβαρυνθεί το κόστος μεταφοράς 
τών μαθητών στα κολυμβητήρια των δι-
πλανών πόλεων. Ας μας πληροφορήσει 
κάποιος αν κράτησε την υπόσχεση του. 
Μήπως, λέμε τώρα, νομικοί δεν είμα-
στε αλλά μήπως οι γονείς να ζητή-
σουν τα έξοδά τους δικαστικά από τον 
δήμο γιατιθ εξ αιτίας της ανικανότη-
τας του να λειτουργήσει το κολυμβητή-
ριο τους υποβάλλει σε επιπλέον έξοδα;
Λέμα τώρα.
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ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ
Άρχισαν οι δικαιολογίες
ΜΗΠΩΣ ΦΤΑΙΕΙ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ ΔΕΝ 
“ΠΙΑΝΕΙ”  ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ;
ή μήπως δεν ρίχνεται φάρμακο. Και αυτό 
ακούστηκε.

Με λύπη μας διαβάζουμε τις δηλώσεις 
του κ. Βενετίδη υπεύθυνου αντιπεριφε-
ρειάρχη δημόσιας υγείας στο ΕΜΠΡΟΣ 
ότι μέχρι στιγμής πραγματοποιούνται 
οι δράσεις από αέρος προνυμφοκτο-
νίας και επίγειας ακμαιοκτονίας με 
συνεργεία του αναδόχου, ωστόσο πα-
ρατηρείται μεγάλη ανθεκτικότητα στα 
κουνούπια 
Όπως μεταφέρει ο αντιπεριφερειάρχης 
Δημόσιας Υγείας Κώστας Βενετίδης, 
παρότι μέχρι και τα τέλη Μαρτίου οι 

θερμοκρασίες ήταν πολύ χαμηλές 
παρατηρήθηκε ύπαρξη προνυμφών 
ήδη από τις αρχές Απριλίου. Σε αυτό 
συντέλεσε αφενός η κλιματική αλλαγή 
που συντέλεσε στην απότομη εναλλα-
γή της θερμοκρασίας (από 10-12ο C σε 
28-30ο C!) και αφετέρου τα πολλά ση-
μεία με στάσιμα νερά που διαμορφώ-
θηκαν λόγω των έντονων βροχοπτώ-
σεων και πλημμυρικών φαινομένων 
των προηγούμενων μηνών.
Τελικό συμπέρασμα για όλα φταίνε οι 
άλλοι μέχρι και η κλιματική αλλαγη.
Θα πρέπει να γνωρίζει ο κ. Βενετίδης 
ότι ο πολίτης που επισκέπται τις πα-
ραθαλάσιες περιοχές της Περιφέρειας 
πληρώνει για να μην έχει τα κουνού-
πια να του χαλάνε την διάθεση και 
φυσικά με κάθε τσίμπημα τους να κιν-
δυνεύει να κολήσει τον ιθό του Δυτικού 
Νείλου ή οποιαδήποτε άλλη άσθενεια.
Ο πολίτης λοιπόν πληρώνει από τον 
ιδρώτα για να μην έχει κουνούπια και 
εκλέγει υπεύθυνους αντιπεριφερειάρ-
χε για να έχουν την ευθύνη να τον 
γλυτώσουν από τα κουνούπια.
Τώρα άν φταίει η κλιματική αλλαγή ή 
αν φταίει το σκεύασμα ποσώς ενδοια-
φέρει τον πολίτη.
Τελιόνεται με τα κουνούπια.
Άν δεν μπορείτε κ. Βενετίδη να πάτε 
σπίτι σας.

Πέντε σχολεία κλειστά στην Ξάνθη 
λόγω κρουσμάτων

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ 
ΑΝΟΣΙΑ;

Σε αναστολή για δεκατέσσερις ημέρες 
Σε αναστολή έχουν τεθεί σχολικά τμή-
ματα σε πέντε σχολεία του νομού λόγω 
επιβεβαίωσης κρουσμάτων κορωνοϊού.

Πρόκειται για το 8ο δημοτικό σχολείο στη Χρύ-
σα, το 1ο ΕΠΑΛ, το 1ο Γυμνάσιο, το 2ο Γυμνά-
σιο και το Ειδικό Γυμνάσιο στο δήμο Τοπείρου.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, όταν το self test 
είναι θετικό υπόκειται σε rapid test και αν 
και αυτό είναι θετικό ενημερώνεται στο 
σχολείο και στη συνέχεια με εισηγήση της 
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, η Διεύθυν-
ση Εκπαίδευσης αποφασίζει την αναστο-
λή του τμήματος για δεκατέσσερις ημέρες.

Με «νοικιαζόμενους» υπαλλήλους κάνει ο ΕΛΤΑ την δουλειά του;

Για αυτο αργεί η 
αλληλογραφία;

Διαβάσαμε, ωφείλουμε να το παραδε-
χτούμε με έκπληξη το ρεπορτάζ της 
ΘΡΑΚΗΣ για τους νοικιαζόμενους 
υπαλλήλους που διαθέτει ο ΕΛΤΑ και 
που σύμφωνα με το ρεπορτάζ ανανεώ-
νουν κάθε μήνα την σύμβαση τους.
Κύριος είδε ποιό είναι το μεροκάματο 
τους και πόσα παίρνει η ενδιάμεση 
εταιρεία γιατι είναι βεβαιο ότι ο ΕΛΤΑ 
πληρώνει και τόν εργαζόμενο και το 
ένσημο του. Τώρα αν η εταιρεία ενοικι-
άσεως προσωπικου - κοίτα πως αλλά-
ζουν οι καιροί - τους κολάει τα ένσημα 
ή τους τα παρακρατεί ο θεός και η 
ψυχή τους.
Να πάμε στο δια ταύτα.

Κανένας δεν γνωρίζει ποιο είναι το ιδιο-
κτησιακό καθεστώς των ΕΛΤΑ και είναι 
αδιάφορο στον μέσο νοικοκύρη.
Τόν μέσο νοικοκύρη τόν ενδοιαφέρει 
να παίρνει κανονικά την αληλογραφία 
του και φυσικα΄τους λογαριασμούς του. 
Στην xanthitimes.gr μεταφέραμε παρά-
πονο Ξανθιώτη που έλαβε την ειδοποί-
ηση διακοπής ρεύματος την ημέρα που 
του έκοψαν το ρεύμα στο σπίτι και που 
πήγαινε στην ΔΕΗ για να πληρώσει τον 
λογαριασμό του.
Τι θέλουμε να πούμε. Αν το κράτος 
αποφάσισε να απαξιώσει τον ΕΛΤΑ, να 
τον πουλκήσει να τον αξιοποιήσει ας το 
κάνει αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε με 

τίνος λεφτά δημιουργήθη-
κε όταν ξεκίνησε την λει-
τουργάι του σαν δημόσιος 
οργανισμός. 
Άρα το αρχικό του κεφά-
λαιο δημιουργήθηκε με 
χρήματα του Ελληνικού 
Λαού και εφ όσον ο ΕΛΤΑ 
πωληθεί ή πουλήθηκε σε 
ιδιώτη εκείνα τα χρήματα 
του αρχικού κεφαλαίου, 
άν το κράτος είναι τίμιο 
απέναντι στους πολίτες 
του, θα πρέπει να βρεί 
έναν τρόπο να τα επιστρέ-
ψει.
Βέβια θα μου πείτε τόσοι 
και τόσοι οργανισμοί και 
τράπεζες που ιδρύθηκαν 
με χρήματα των πολιτών 
πουλήθηκαν, πήρε κανέ-
νας τα λεφτά του πίσω;
Άραγε αυτο σημαίνει ότι 
έτσι πρέπει να γίνεται;
Με λίγα λόγια το κράτος 
κάποπια στιγμή όταν 

αξιοποιεί περιουσιακά 
στοιχεία των πολιτών 
- κράτος εννοείτε  και 
ο δήμος που διαχειρίζε-
ται περιουσιακά στοι-
χεία των δημοτών, θα 
πρέπει να δίνει λογα-
ριασμό σε αυτούς που 
πλήρωσαν, δηλαδή οι 
πολίτες.
Άλλωστε σε αυτόν τόν 
τόπο ποτέ δέν έβαλαν 
φράγκο οι πολιτικοί 
από την τσέπη τους για 
να  γίνει οποιοδήποτε 
έργο πρός ώφελος των 
πολιτών, όσο μικρό ή 
μεγάλο και άν ήταν.
Άρα λοιπόν, ο ΕΛΤΑ 
άν θέλει άς προσλάβει 
και ταχυδρομικά περι-
στέρια, απλά να κάνει 
την δουλειά του και να 
εξυπηρετεί τους πολί-
τες, διαφορετικά ας τον 
πουλήσουν.
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Εκδηλώσεις για τα Ελευθέρια της 
Θράκης

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυ-
νας Αλκιβιάδης Στεφανής πα-
ρέστη, ως Εκπρόσωπος του 
Προέδρου της Ελληνικής Κυ-
βέρνησης, την Παρασκευή 
14 Μαΐου 2021, στις εορτα-
στικές εκδηλώσεις της 101ης 
Επετείου Απελευθέρωσης της 
Κομοτηνής και της Αλεξαν-
δρούπολης, στην Κομοτηνή.
Παρέστη στην επίσημη δοξο-
λογία στον Ιερό Καθεδρικό 
Ναό Ευαγγελισμού της Θε-
οτόκου, προεξάρχοντος του 
Μητροπολίτη Μαρωνείας και 
Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμο-
να. Στη συνέχεια, ο Υφυπουρ-
γός Εθνικής Άμυνας κατέθεσε 
στεφάνι στο Ηρώο της πόλης.

Στις εορταστικές εκδηλώσεις 
συμμετείχαν o Μητροπολίτης 
Καλαβρύτων και Αιγιαλείας 
κ.κ. Ιερώνυμος, ο Μητροπολί-
της Ξάνθης και Περιθεωρίου 
κ.κ. Παντελεήμων, ο Αντιπερι-
φερειάρχης Ροδόπης κ. Νικό-
λαος Τσαλικίδης, ο Δήμαρχος 
Κομοτηνής κ. Ιωάννης Γκαρά-
νης, οι Βουλευτές του Νομού 
Ροδόπης κ. Ευριπίδης Στυ-
λιανίδης (ΝΔ), κ. Δημήτριος 
Χαρίτου (ΣΥΡΙΖΑ), κ. Ιλχάν 
Αχμέτ (ΚΙΝΑΛ), ο Βουλευ-
τής της Ελληνικής Λύσης του 
Νομού Σερρών κ. Κωνσταντί-
νος Μπούμπας, ο Διοικητής 
της ΧΧΙ Τεθωρακισμένης Τα-
ξιαρχίας Ταξίαρχος Αντώνιος 
Θεοδοσιάδης και ο Διοικητής 
της 29ης Μηχανοποιημένης 
Ταξιαρχίας Πεζικού Ταξίαρ-
χος Δημήτριος Καμπουρίδης.

Στον Έβρο ο ΓΕΕΘΑ 

Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης 
κ. Νικόλαος Παναγιωτόπου-
λος, συνοδευόμενος από τον 
Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό 

Κωνσταντίνο Φλώρο παρέστη 
σήμερα Παρασκευή 14 Μαΐου 
2021 στις εορταστικές εκδη-
λώσεις για την 101η επέτειο 
από την απελευθέρωση της 
Αλεξανδρουπόλεως, οι οποίες 
τελούνται παρουσία της Α.Ε. 
Προέδρου της Δημοκρατίας κ. 
Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Ο Υπουργός παρακολούθησε 
τη Δοξολογία στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου και την Επι-
μνημόσυνη Δέηση στο μνη-
μείο Δόμνας Βιζβύζη, όπου 
χοροστάτησε ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Αλεξαν-
δρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως 
και Σαμοθράκης κ.κ. Άνθιμος.

Στη συνέχεια, ο κ. Παναγιω-
τόπουλος συνόδευσε την 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
στο Δημαρχείο Αλεξανδρου-
πόλεως όπου πραγματοποιή-
θηκε συνάντηση με τον Δή-
μαρχο κ. Ιωάννη Ζαμπούκη.

Στη Θράκη και η ΠτΔ 

Η Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας επισκέπτεται την Αλε-
ξανδρούπολη για τον εορ-
τασμό της 101ης επετείου 
από την ενσωμάτωση της 
πόλης στον εθνικό κορμό.

Η κυρία Σακελλαροπούλου 
παρέστη στη Δοξολογία χο-
ροστατούντος του Σεβασμιώ-
τατου Μητροπολίτη Αλεξαν-
δρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως 
και Σαμοθράκης κ. Άνθιμου. 
Αμέσως μετά κατέθεσε στεφά-
νι στο Ηρώο Δόμνας Βισβίζη 
στην πλατεία του Φάρου και 
έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Στις 14 Μαΐου 1920, τόσο 

η Αλεξανδρούπολη όσο 
και η Κομοτηνή απελευθε-
ρώνονται και ενσωματώ-
νονται στον εθνικό κορμό.

Διακόσια χρόνια μετά την κή-
ρυξη της Επανάστασης και 101 
χρόνια από την ενσωμάτωση, 
γιορτάζουμε την επέτειο αυτή 
στην Αλεξανδρούπολη, για 
δεύτερη δυστυχώς χρονιά σε 
συνθήκες υγειονομικής κρίσης. 
Ελπίζουμε όμως ότι θα είναι η 
τελευταία, αφού η πιστή τήρηση 
του εμβολιαστικού προγράμ-
ματος εγγυάται την επιστροφή 
της χώρας στην ομαλότητα.

Είμαστε υπερήφανοι για τους 
θρακιώτες ακρίτες μας, που 
φυλάνε με αυταπάρνηση τα 
ελληνικά και ευρωπαϊκά σύ-
νορα. Είμαστε υπερήφανοι 
για την Αλεξανδρούπολη, 
μια πόλη που αποτελεί κόμβο 
ανάπτυξης για την ευρύτερη 
περιοχή και εγγυητή σταθε-
ρότητας για τη Θράκη και συ-
νολικά για την πατρίδα μας».

Στη συνέχεια η κυρία Σακελλα-
ροπούλου, αφού επισκέφθηκε 
το Μνημείο Προσκόπων με-
τέβη στο Δημαρχείο όπου την 
υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Ιωάν-
νης Ζαμπούκης και μετείχε σε 
σύσκεψη με τις τοπικές αρχές.

Αμέσως μετά, η Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας επισκέφθηκε το 
Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, 
και ξεναγήθηκε από την Πρό-
εδρο Αγγελική Γιαννακίδου.

To απόγευμα η κυρία Σακελ-
λαροπούλου θα επισκεφθεί 
το λιμάνι της Αλεξανδρού-
πολης και θα ενημερωθεί από 
τον Πρόεδρο του Οργανισμού 
Λιμένος Αλεξανδρούπολης 
Κωνσταντίνο Χατζημιχαήλ.

Χθες, η Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας συναντήθηκε με τον 
Μητροπολίτη Αλεξανδρου-
πόλεως, Τραϊανουπόλεως και 
Σαμοθράκης κ. Άνθιμο, τον 
Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης Χρή-
στο Μέτιο και τον Αντιπεριφε-
ρειάρχη Δημήτριο Πέτροβιτς.

Παρόντες κατά την επίσκεψη 
της κυρίας Σακελλαροπούλου 
στην Αλεξανδρούπολη ήταν 
ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας 
Νίκος Παναγιωτόπουλος και 
ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατη-
γός Κωνσταντίνος Φλώρος.

ΆΣΧΗΜΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ.
Έκπληξη και Ντροπή....Ξαφνικά και ενώ σήμερα ανοί-
γει ο Τουρισμός, να ανακοινώνεται ξαφνικά ότι η πύλη 
εισόδου από την Νυμφαία κλείνει .....Η αγανάκτηση 
από το νησί της Θάσου κυρίως, ξεχειλίζει.    Σας παρα-
θέτω μέρος της  επιστολή μας προς τα Υπουργεία Του-
ρισμού και Προστασίας του Πολίτη πριν 20 ημέρες.
Επιτέλους κάποιοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους 
που επί 1 χρόνο δεν έγινε κανένα έργο στην Νυμφαία.
"Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να βιώσουμε, στην 
περιοχή μας και να δούμε τα περσινά γεγονότα, τα 
οποία μας οδήγησαν σε μια καταστροφική χρονιά.
Αρχικά, μας ανακοινώσατε, ότι ανοίγει ο τουρισμός και 
οι πύλες εισόδου για τον οδικό τουρισμό, θα λειτουρ-
γήσουν κανονικά. Έτσι και με την παρότρυνση των Επι-
μελητηρίων, οι επιχειρήσεις του τουρισμού, οργανώ-
θηκαν, επένδυσαν χιλιάδες ευρώ για ανακαινίσεις και 
ευπρεπισμό των μονάδων τους, προσέλαβαν το απαραί-
τητο προσωπικό, προμηθεύτηκαν εμπορεύματα, αναμένο-
ντας ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα στις πύλες εισόδου. 
Δυστυχώς και ενώ το πρώτο 10ημερο, κυλούσαν όλα ομαλά, 
ξαφνικά ανακοινώνετε,  το κλείσιμο για τις πύλες εισόδου του 
οδικού τουρισμού, και ιδιαίτερα της πύλης εισόδου της Νυμ-
φαίας, κατευθύνοντας όλους τους επισκέπτες στον Προμαχώ-
να, με αποτέλεσμα να έχουμε χιλιάδες ακυρώσεις και τελικά 
ένα καταστροφικό καλοκαίρι 2020, για τις επιχειρήσεις μας.
Η πύλη εισόδου της Νυμφαίας, δέχεται πάνω 
από 1,6 εκατομμύριο αφίξεις τουριστών και εί-
ναι η βασικότερη πύλη εισόδου για την περιοχή μας.
Θέλουμε επομένως, το συντομότερο δυνατό, να 
μας ανακοινώσετέ ποιες είναι οι προθέσεις σας, 
για την λειτουργία της πύλης εισόδου, για το 2021 
και να δεσμευτείτε εφόσον λειτουργήσει κανονικά.
Χιλιάδες άνθρωποι του τουρισμού αγωνιούν και μας ρω-
τούν καθημερινά, εάν θα είναι ανοιχτή η Νυμφαία και 
πρέπει να τους ενημερώσουμε, προκειμένου να πάρουν 
τις αποφάσεις τους και να προετοιμασθούν κατάλληλα.
Εάν δεν είναι στην πρόθεση σας να τη λειτουργήσετε, αυτή 
θα είναι μια καταστροφική απόφαση για τις επιχειρήσεις 
μας και θα πρέπει να την γνωρίζουμε. Θα ήταν προτιμότε-
ρο επομένως να παραμείνουν κλειστές, αυτές οι επιχειρήσεις, 
από το να ανοίξουν και απλός ποτέ να μην δούνε, τουρίστες 
στην περιοχή. Πρέπει να είστε σαφής για αυτή την εξέλιξη.
Ο κόσμος δεν αντέχει άλλη μια χρονιά με εμπό-
δια εισόδου στους τουρίστες, που επιθυμούν να έρ-
θουν στην περιοχή μας. Έχουν την διάθεση να 
ανοίξουν και να προσφέρουν τις υψηλού επιπέδου υπηρε-
σίες τους, δεν θα δεχτούν καμία κοροϊδία σε βάρος τους."

Αλαλούμ με την είσοδο τουριστών από 
την Νυμφαία.
Οργισμένη ανάρτηση 
προέδρου του Επιμελητηρίου 
Καβάλας Μάρκου Δέμπα.
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Ορεστιάδα: Σοκ από 
τον θάνατο 36χρονου 
με Covid 19

Σοκ προκάλεσε στην 
περιοχή της Ορεστιά-
δας ο θάνατος 36χρο-
νου που νοσηλευόταν 
εδώ και λίγες ημέρες 
με Covid 19 διασωλη-
νωμένος στη Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας 
του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομεί-
ου Αλεξανδρούπολης.

Αυστηρό lockdown

Ο άτυχος νεαρός από το 
χωριό Καστανιές, του δή-
μου Ορεστιάδας, οι οποίες 
βρίσκονται από το περα-
σμένο Σάββατο σε αυστηρό 
lockdown, είχε αρχικά με-
ταφερθεί με ήπια συμπτώ-
ματα σε θάλαμο Covid-19.

Ομως η κατάστασή του 
επιδεινώθηκε και μεταφέρ-
θηκε στη ΜΕΘ, όπου μετά 
το μεσημέρι χθες Πέμπτη 
εξέπνευσε, ανεβάζοντας 
σε τρεις τον θλιβερό απο-
λογισμό των θανάτων από 
κοροναϊό στην περιοχή.

Την Τρίτη, είχαν αφήσει 
την τελευταία τους πνοή 
επίσης στη ΜΕΘ του Π.Γ.Ν. 
Αλεξανδρούπολης, 59χρο-
νος από χωριό της Ορεστι-
άδας και 78χρονη από την 
περιοχή του Διδυμοτείχου.

Οι πληροφορίες του Evros-

news.gr από το χωριό του 
άτυχου 36χρονου αναφέ-
ρουν ότι και άλλα μέλη της 
οικογενείας του νοσούν 
από κοροναϊό, αλλά ευτυ-
χώς με ήπια συμπτώματα.

Μετά τις γιορτές

Κι όλα αυτά ενώ οι Κα-
στανιές παραμένουν ως 
τα ξημερώματα του Σαβ-
βάτου 15 Μαΐου σε αυστη-
ρό lockdown, λόγω των 
πολλών κρουσμάτων που 
εντοπίστηκαν κυρίως μετά 
τις γιορτές του Πάσχα.

Γι’ αυτό άλλωστε προχθές 
πραγματοποιήθηκαν rapid 
test ανίχνευσης του κορο-
ναϊού, ωστόσο και τα 110 
δείγματα ήταν αρνητικά.

Αρνητικά ήταν επίσης 
και τα 125 δείγματα στα 
rapid test που διενεργή-
θηκαν από τα κινητά κλι-
μάκια του ΕΟΔΥ στην 
πλατεία της Ορεστιάδας.

Πάντως, το πρόβλημα πα-
ραμένει, ενώ υπάρχουν και 
άλλα άτομα που προέρχο-
νται από την περιοχή της 
Ορεστιάδας και νοσηλεύ-
ονται στο Π.Γ.Νοσοκομείο 
της Αλεξανδρούπολης με 
κοροναϊό είτε στη ΜΕΘ, 
είτε στη μονάδα Covid-19.

Γενικός Γραμματέας στον 
Δήμο Αβδήρων διορίστηκε 
ο Θανάσης Γαλανόπουλος

Ο Θανάσης Γαλανόπουλος, ένας 
νέος άνθρωπος με γνώσεις, όρεξη για 
δουλειά και όραμα για το μέλλον του 
τόπου του θα είναι στο εξής ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου Αβδήρων, 
όπως ανακοινώθηκε σήμερα.
 
Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα 
αγαπητό άνθρωπο στην κοινωνία 
της Ξάνθης ο οποίος, παρά το 
νεαρό της ηλικίας του, έχει να 
επιδείξει μια κοινωνική αρτιότητα 
που συνοδεύεται από πνευματική 
οξυδέρκεια και επαγγελματική 
συνέπεια, εφόδια με τα οποία 
αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα.
 
Ευχάριστα εξέπληξε, λοιπόν, ο 
Δήμαρχος Αβδήρων Γιώργος Τσιτιρίδης 
τους δημότες του αλλά και την ευρύτερη 
κοινωνία της Περιφερειακής Ενότητας 
Ξάνθης με την επιλογή του Θανάση 

Γαλανόπουλου για την θέση του άμεσου 
συνεργάτη του στην διοίκηση του Δήμου 
Αβδήρων, ενός μικρού πληθυσμιακά 
αλλά μεγάλου από άποψη ιστορικής 
και πολιτισμικής κληρονομιάς, δήμου.
 
“Δεσμεύομαι στους πολίτες, στους 
υπηρεσιακούς παράγοντες και στους 
αιρετούς άρχοντες του Δήμου, πως 
θα εργαστώ σκληρά και με γνώμονα 
πάντα το κοινό συμφέρον. Ο τόπος 
μας έχει μεγάλα περιθώρια εξέλιξης. 
Στόχος μου να συμβάλλω τα μέγιστα 
στην προσπάθεια της Διοίκησης και 
μαζί να βάλουμε τις βάσεις για την 
περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και της 
καθημερινότητας των συμπολιτών 
μας.” δήλωσε δημόσια ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου Αβδήρων με την 
ανάληψη των νέων του καθηκόντων.

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α  Η Χ Ω  Τ Η Σ  Θ Ρ Α Κ Η Σ
Η  Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Η  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  Χ Ω Ρ Ι Σ  Δ Ε Σ Μ Ε Υ -

Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ
Η  Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α  Π Ο Υ  Τ Α  Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο Λ Α

Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Τ Ε  Τ Ι Σ  Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Τ Ε Σ  Φ Ω Ν Ε Σ  Τ Η Σ
 Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Σ

Γ Ι Ν Ε Τ Α Ι  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Ε Σ



ΣΕΛΙΔΑ 12               ΗΧΩ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ                                  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ                                       ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΜΑΙΟΥ 2021

Αιχμές Αμοιρίδη κατά 
Μωυσιάδη και για την 
έλλειψη προγραμματι-
σμού της διοίκησης Χ. 
Μέτιου.

Μ. ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: «ΤΟΥ-
ΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΕΝ 
ΓΙΝΕΤΑΙ»

Εφ’ όλης της ύλης 
συνέντευξη παραχώ-
ρησε στην ΗΧΩ ΤΗΣ 
ΘΡΑΚΗΣ ο περιφερει-
ακός σύμβουλος της 
μείζονος αντιπολίτευ-
σης και πρώην αντι-
περιφερειάρχης του-
ρισμού Μ. Αμοιρίδης 
όπου κάνει αναφορά 
σε όλα τα θέματα της 
επικαιρότητας που 
απασχολούν τους πο-
λίτες της ΑΜΘ και 
κυρίως τους Ξανθιώ-
τες οι οποίοι δυστυ-
χώς σύμφωνα με την 
τοποθέτηση του δεν 
απολαμβάνουν αυτά 
που πρέπει από την 
διοίκηση Χ. Μέτιου.
Με ξεκάθαρο, λιτό 
τρόπο ο Μ. Αμοιριδής 
δεν χαϊδεύει αυτιά 
ψηφοφόρων αλλά 
ούτε και μέλη της δι-
οίκησης όπου με σε-

βασμό προς το αξίω-
μα τους, ασκεί κριτική 
ενώ παράλληλα πα-
ρουσιάζει τις προτά-
σεις του σημειώνοντας 
ότι είναι κατά της στεί-
ρας αντιπολίτευσης.
Τώρα αν η διοίκη-
ση ακούει τις προ-
τάσεις του αυτό εί-
ναι άλλο θέμα. 

Κύριε Αμοιρίδη την προ-
ηγούμενη εβδομάδα οι 
Δραμινοί σύμβουλοι κατα-
ψήφισαν ένα μεγάλο ανα-
πτυξιακό έργο, τη λεγόμενη 
χάραξη της σιδηροδρομι-
κής Εγνατίας, επειδή δεν 
διέρχεται τη Δράμα αλλά 
από μία ποιο μεσογειακή 
χάραξη μέσω Ασπροβάλ-
τας, Καβάλας Ξάνθης. Ένας 
σύμβουλος της παράταξης 
σας μάλιστα ανεξαρτητο-
ποιήθηκε διαμαρτυρόμε-
νος ότι δεν στηρίξατε την 
αντίδραση της Δράμας. Ποια 
είναι η άποψη σας για αυτό;

Η αγάπη που έχει ο καθέ-
νας για τον τόπο του είναι 
δεδομένη. Το έχω συναντή-
σει σε όλες τις περιοχές της 
Περιφέρειας μας. Η υπερ-
βολή όμως είναι εμφανής. 
Η μεσογειακή χάραξη δεν 

είναι μία απόφαση φω-
τοβολίδα αλλά είναι 
αποτέλεσμα διαβου-
λεύσεων, διεργασιών 
και ενεργειών που γι-
νόντουσαν εδώ και δε-
καετίες. Όλες οι βαθμί-
δες θεσμικών οργάνων 
είχαν συμμετοχή και 
λόγο. Δεν είναι λογικό 
λοιπόν όταν υποτίθε-
ται ότι είσαι ενεργός 
πολίτης με ενδιαφέρον 
και συμμετοχή στα κοι-
νά, και έχεις αφήσει 
να περάσουν δεκαετίες 
χωρίς να πεις κουβέ-
ντα, να εκφράζεις μία 
αντίδραση και μάλιστα 
σε επίπεδο υπερβολής 
για να καλύψεις πιθα-
νότατα την προηγού-
μενη αδιαφορία σου.
Παράλληλα η παράτα-
ξη στην οποία ανήκω 
είναι η μοναδική που 
προσπάθησε να αφυ-
πνίσει την κοινωνία 
για την αδράνεια στο 
υφιστάμενο σιδηρο-
δρομικό δίκτυο που δι-
έρχεται μέσω Δράμας, 
Σταυρουπόλεως κλπ. 
Εδώ και πολλά χρόνια 
δεν λειτουργεί. Είναι 
αξιοπερίεργη η σιωπή 
και η έλλειψη οποιασ-
δήποτε ενέργειας για 
την ενεργοποίηση των 
επιβατικών και εμπορι-
κών δρομολογίων. Για-
τί αδιαφόρησαν και δεν 
ακολούθησαν στο να 
αγωνιστούμε όλοι μαζί 
για να ξανασφυρίξουν 
τα τραίνα στην υφιστά-
μενη γραμμή μετά από 
σιωπή ετών και να ξα-
ναλειτουργήσει και το 
τουριστικό δρομολόγιο 
Ξάνθης - μέσω στε-
νών Νέστου – Δράμας. 
Αυτή τη στιγμή ούτε η 
Δράμα, ούτε η Σταυ-
ρούπολη ούτε η Ξάνθη 
στερούνται σιδηδρο-
μικής υποδομής, όμως 
στερούνται αδιαμαρ-
τύρητα των δρομολο-

γίων. Γιατί δεν υπάρχει 
μία παρόμοια μαχητική 
αντίδραση, η οποία μά-
λιστα θα είχε μεγάλες 
πιθανότητες άμεσης επι-
τυχίας; Δεν σας φαίνε-
ται κάπως υποκριτικό;

Αναφέρατε το τουριστικό 
δρομολόγιο των τραίνων 
μέσα από τα στενά του 
Νέστου, μπορεί να υπάρξει 
ουσιαστική πρόοδος για τη 
Ξάνθη στο τομέα αυτό;

Η Ξάνθη έχει τους απα-
ραίτητους τουριστικούς 
πόρους σε όλες τις δυ-
νατές εκφάνσεις τους. 
Παραλιακή ζώνη, αστι-
κό ιστό με ενδιαφέρουσα 
αγορά και παλιά πόλη, 
επισκέψιμα σημεία φυ-
σιολατρικού και αθλη-
τικού ενδιαφέροντος, 
σημεία αναψυχής υπαί-
θρου, ιαματικά λουτρά, 
αρχαιολογικά μνημεία, 
εκδηλώσεις πολιτιστικές 
διεθνούς εμβέλειας, γα-
στρονομία με γλυκές και 
αλμυρές γεύσεις, τοπικά 
προϊόντα και αξιόλογα 
καταλύματα όλων των 
ειδών και κατηγοριών. 
Συνεπώς σίγουρα όλος 
ο νομός Ξάνθης μπορεί 
να έχει σημαντική πρό-
οδο σε αυτό τον τομέα. 
Υπάρχουν ελλείψεις 
τόσο σε ζητήματα προ-
βολής όσο και βελτίωσης 
υποδομών. Απαιτείται 
να υπάρξει συνεργασία 
όλων των φορέων πάνω 
σε ένα σχέδιο το οποίο 
και θα ακολουθηθεί πι-
στά και χωρίς παρεκκλί-
σεις. Τα πυροτεχνήματα, 
οι σημειακές προβολές, 
η εσωστρέφεια δεν πρό-
κειται να βοηθήσουν. 
Εκ πείρας μιας και μέχρι 
το Μάρτιο του 2017, τέσ-
σερα χρόνια πριν, ήμουν 
αντιπεριφερειάρχης του-
ριστικής ανάπτυξη, είδα 
ότι όταν έχεις σχέδιο 
και το ακολουθείς, τότε 

έχεις και αποτέλεσμα. 
Να θυμίσω ότι πέραν 
των Βαλκάνιων γει-
τόνων, είχαμε επισκέ-
ψεις από οργανωμένες 
εκδρομές Βρετανών, 
Γερμανών, Σκανδινα-
βών, Ρώσων, που ήταν 
αποτέλεσμα συγκρο-
τημένων ενεργειών 
και δημοσίων σχέσεων.

Ποιο το μεγαλύτερο 
έλλειμμα της Ξάνθης 
σε αυτό τον τομέα;
Ο σχεδιασμός που 
απαιτείται πρέπει να 
στοχεύσει και στην 
ανάπτυξη  των του-
ριστικών υπηρεσιών. 

Όπως προανέφε-
ρα τουριστικοί πόροι 
υπάρχουν. Αυτό που 
χρειαζόμαστε είναι η 
ενίσχυση στη παροχή 
υπηρεσίας αναψυχής 
σε όλο το νομό. Ο επι-
σκέπτης αναζητά δρα-
στηριότητες πέρα από 
τα τοπία και τις εικόνες 
και σε αυτό τον τομέα 
έχουμε μία υστέρηση. 
Σημειακά βλέπουμε ότι 
όπου υπάρχει κάτι ανά-
λογο όπως στα στενά 
του Νέστου, η ανταπό-
κριση του κόσμου είναι 
αρκετά ικανοποιητική. 
Αυτό πρέπει να βοη-
θήσουμε να επεκταθεί 
και σε άλλα σημεία. 
Η δημιουργία γαστρο-
νομικών περιπάτων, η 
ανάδειξη των γνώσεων 
για τα βότανα και τα 
φυτά μας, οι ανάδειξη 
τουριστικών διαδρο-
μών τόσο περιπατητι-
κών όσο και ποδηλα-
τικών με ενδιάμεσους 
σταθμούς οικισμούς 
για φαγητό και διαμο-
νή, είναι μία πρώτη πε-
ριληπτική προσέγγιση. 
Συνεπώς η στήριξη για 
την ενίσχυση και τη δη-
μιουργία επιχειρήσεων 

Αιχμές Αμοιρίδη κατά Μωυσιάδη και βέλη για την έλλειψη προ-
γραμματισμού της διοίκησης Χ. Μέτιου.

Μ. ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ»
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ατομικών ή πολυπρόσω-
πων που θα ασχοληθούν 
με αυτό είναι απαραίτητη. 

Η Ξάνθη όμως ζει από τον 
αγροκτηνοτροφικό το-
μέα. Είστε ικανοποιημένος 
από την μέχρι σήμερα στά-
ση της Περιφέρειας ΑΜΘ;

Οι αγρότες και οι κτηνοτρό-
φοι μας είναι; Διότι ότι και 
να λέμε αυτοί καθορίζουν 
τις τύχες τους όταν ψη-
φίζουν στις εκλογές. Εγώ 
έχοντας εικόνα των ζητη-
μάτων αλλά και ενέργειες 
στις οποίες άλλες περιφέ-
ρειες κάνουν, νομίζω ότι 
δεν μπορούμε να είμαστε 
ικανοποιημένοι. Δυστυχώς 
και παρά τους διαθέσιμους 
περιφερειακούς πόρους, 
δεν υπάρχει αξιοποίηση 
τους. Δεν ξέρω αν και κατά 
πόσο το αντιλαμβάνεται 
αυτό ο Ξανθιώτης αγρότης, 
πρέπει όμως να του πω ότι 
και δυνατότητες υπάρχουν 
και βελτίωση μεγάλη μπο-
ρεί να δει στη δουλειά του 
αν δουλέψει η περιφέρεια. 
Ζητήματα που έχουν να 
κάνουν με τη βελτίωση 
της αρδευτικής ικανότη-
τας των χωραφιών μας, 
απουσιάζουν από τον 
προγραμματισμό. Μικρά 
αρδευτικά έργα βελτίω-
σης είναι πολύ εύκολο 
και γρήγορο να γίνουν. 
Πρόγραμμα απονιτροποί-
ησης επίσης σε υστέρηση.
Αναδασμοί, δεκαετίες 
πλέον αποτελούν ανοιχτή 
πληγή για την πρόοδο των 
αγροτών μας. Πρόσφατα η 
περιφέρεια συναίνεσε σε 
παράταση τους. Δυστυχώς 
έτσι δεν πάμε μπροστά. 
Κάποια στιγμή πρέπει να 
ολοκληρωθούν, το ζήτημα 
είναι να εργασθούν για 
να γίνουν το γρηγορότερο 
και όχι να συναινούν σε 
συνεχόμενες παρατάσεις. 

Δυστυχώς ο τομέας που 
έθρεψε εδώ και δεκαε-
τίες τη Ξάνθη, αγρότες 
και κτηνοτρόφοι δεν έχει 
λάβει αυτό που του αξί-
ζει από την περιφέρεια 
και παρά το ότι η Περι-
φέρεια έχει τις δυνάμεις 
αλλά και τη δυνατότητα. 

Μου έκανε εντύπωση από 
το πώς ξεκίνησε η προη-
γούμενη τοποθέτηση σας.

Γιατί; Ο κριτής όλων μας 
είναι η κοινωνία. Όταν 
η κοινωνία συναινεί είτε 

σιωπηλά είτε ενεργά 
στην αδράνεια ή στην 
αδιαφορία ή ακόμη επι-
κροτεί δελτία τύπου και 
φωτογραφήσεις κενού 
περιεχομένου, τότε δεν 
μπορούμε να πούμε τί-
ποτα άλλο. Η υστέρηση 
της Ξάνθης σε πολλούς 
τομείς οφείλεται όχι μόνο 
στους διαχειριστές της 
διοίκησης αλλά και σε 
αυτούς που τους τοποθέ-
τησαν εκεί. Στη Ξάνθη 
είμαστε εννέα εκλεγμέ-
νοι περιφερειακοί σύμ-
βουλοι, ο καθένας έχει 
υποχρέωση από τη θέση 
που βρίσκεται να βοηθή-
σει τον τόπο μας. Είμαστε 
υπόλογοι στον Ξανθιώ-
τη. Έτσι το βλέπω εγώ, 
συνεπώς όταν η Ξάνθη 
δεν προχωράει αποτελε-
σματικά σε όλους τους 
τομείς ή προχωρά με ση-
μαντικές καθυστερήσεις 
τότε υπάρχει ζήτημα το 
οποίο πρέπει να κριθεί 
από όλους μας. Εγώ και 
οι συνάδελφοι της παρά-
ταξης μου και προτάσεις 
κάνουμε και αναδεικνύ-
ουμε ζητήματα και πι-
έζουμε για να λυθούν 
προβλήματα. Το τι κά-
νουν οι συνάδελφοι από 
τις άλλες παρατάξεις 
και κυρίως οι της διοίκη-
σης είναι επίσης ερωτη-
ματικό. Δεν αναφέρομαι 
μόνο στον κο Εφραιμίδη 
που έχει τη θέση του χω-
ρικού αντιπεριφερειάρ-
χη γιατί δεν είναι μόνο 
αυτός υπεύθυνος για 
την κριτική που ασκεί η 
αντιπολίτευση για κα-
θυστερήσεις ή αδράνεια. 
Θα πρέπει να τον βοη-
θήσουν. Οι ανάγκες της 
Ξάνθης είναι μεγάλες, 
είναι άμεσα απαραίτητες 
και πραγματικά θα ήθε-
λα να δω αποτέλεσμα.

Αποτέλεσμα λέτε και σκέ-
πτομαι το επίκαιρο ζήτημα 
των κουνουπιών. Δέχθηκα 
πολλές διαμαρτυρίες από 
κατοίκους των παραλιακών 
αλλά όχι μόνο περιοχών. Τις 
ημέρες του Πάσχα η κατάστα-
ση ήταν ανυπόφορη, παρά 
τα δελτία τύπου για τους αε-
ροψεκασμούς, η κριτική σας 
και πέρσι ήταν ήπια, τι νομί-
ζετε ότι συμβαίνει τελικά;

Το είπα και πέρσι το λέω 
και φέτος, αυτό που με-
τράει είναι το αποτέλε-
σμα και δυστυχώς έχετε 
δίκιο, το αποτέλεσμα δεν 

είναι αυτό που πρέπει. 
Οι δικαιολογίες πολλές 
αλλά κανένα δεν πρέπει 
να πείθουν. Η περιφέρεια 
έχει συνάψει μία σύμβα-
ση αρκετών εκατομμυρί-
ων ευρώ και πρέπει αυτό 
που λαμβάνει να είναι 
αντίστοιχο των χρημά-
των που δίνει. Εάν δεν 
μπορούν με τόσα εκατομ-
μύρια να είναι αποτελε-
σματικοί, υπάρχει σοβα-
ρό ζήτημα επάρκειας του 
προγραμματισμού και 
επιστημονικής αντίλη-
ψης του προγράμματος. 
Η Περιφέρεια οφείλει 
να αναζητήσει αυστη-
ρά επίτευξη στόχων και 
αποτελεσμάτων για τα 
χρήματα που πληρώνει. 
Πρέπει να επιβλέψει την 
εφαρμογή, πρέπει να ερ-
γασθεί μαζί με τον ανά-
δοχο ώστε η καταπολέ-
μηση των κουνουπιών 
να είναι επιτέλους επιτυ-
χημένη. Κανείς δεν μας 
κάνει χάρη, πληρώνουμε 
και πληρώνουμε πάρα 
πολλά χρήματα ως πε-
ριφέρεια και δεν επιτρέ-
πονται ούτε δικαιολογίες 
ούτε αποτυχία. Σε διαφο-
ρετική περίπτωση αυτά 
τα εκατομμύρια δεν θα 
έπρεπε να  διατίθενται 
αλλά να οδηγηθούν σε 
άλλες πιο επιτυχημένες 
και απαραίτητες δράσεις. 

Κύριε Αμοιρίδη, όντως εί-
στε από τους εκλεγμένους 
που αν και αντιπολίτευση, 
δεν ασκείτε μόνο σε κριτική 
αλλά παράγετε θετικό έργο 
με προτάσεις και ανάδειξη 
ζητημάτων που αφορούν 
όλους τους τομείς της Ξάνθης. 
Πως βλέπετε το παρόν και 
το μέλλον σας στην πολιτική;

Είτε διοίκηση είτε αντι-
πολίτευση, όσοι είχαν 
την τιμή να επιλεγούν 
από τους Ξανθιώτες πρέ-
πει να φροντίσουν να το 
ανταποδώσουν με πρα-
κτικά μετρήσιμα απο-
τελέσματα. Αυτό προ-
σπαθώ να κάνω. Κάτι να 
αφήσω πίσω μου όταν 
λήξει η θητεία μου. Εί-
μαι περήφανος για την 
τιμή που μου έχουν κάνει 
οι συντοπίτες μου να με 
εκλέξουν δύο φορές στο 
περιφερειακό συμβού-
λιο και αυτό θέλω να το 
ανταποδώσω. Έχω κάνει 
προτάσεις για ζητήματα 
αρδευτικά, τους αναδα-
σμούς, τα αντιπλημμυρι-

κά, για έργα υποδομών 
και έργα που καθυστε-
ρούν, για έργα τουρι-
στικής ανάπτυξης, για 
έργα στο λιμάνι του 
Πόρτο Λάγος, για τον 
κάθετο άξονα και την 
ανατολική παράκαμψη 
της Ξάνθης, για την μη 
επιστρεπτέα ενίσχυση 
που ακόμη δεν την εί-
δαμε και άλλα. Δυστυ-
χώς σπάνια ακούγομαι 
από τους διοικούντες 
αλλά καμιά φορά νομί-
ζω ότι τους κινητοποιώ 
και βλέπω κάτι να κι-
νείται ύστερα από λίγο 
διάστημα, έστω και εάν 
δεν το λένε ότι το οφεί-
λουν σε εμένα. Έστω 
και αυτό το λίγο όποτε 
γίνεται με ικανοποιεί. 

Θέλω λοιπόν το παρόν 
μου να συνοδευτεί από 
προτάσεις προς τη διοί-
κηση και την υλοποίη-
ση κάποιων ωφέλιμων 
έργων και δράσεων. 

Το μέλλον δύσκολα 
μπορείς να το προ-
βλέψεις αλλά έχω μία 
αρχή. Από όταν ήμουν 

εκλεγμένος στο Τεχνικό 
Επιμελητήριο πίστευα ότι 
οι δύο θητείες σε ένα θε-
σμικό όργανο είναι αρκετές 
και πρέπει μετά από αυτές 
να αποχωρείς για να δίνεις 
χώρο και σε άλλους που θέ-
λουν να προσφέρουν. Το ίδιο 
λοιπόν σκέπτομαι και τώρα.

Σε κάθε περίπτωση όμως 
το παρόν έχει μεγαλύτερη 
σημασία. Έχω στόχο και τη 
διάθεση να συνδράμω στη 
βελτίωση του τόπου. Να βοη-
θήσω τη Ξάνθη να λάβει ότι 
περισσότερο μπορεί. Οι ανά-
γκες μεγάλες και απαιτείται 
ακόμη και χωρίς να μετέχω 
της διοίκησης να την ωθώ 
να κάνει το κάτι παραπάνω. 
Ακόμη και η κριτική μπο-
ρεί να μοχλεύσει δράσεις.

Ενεργός πολίτης δεν είναι 
μόνο αυτός που εκλέγεται 
αλλά όταν εκλέγεται, όπως 
εγώ, οφείλω να το τιμώ και 
να ανταποδίδω την εμπι-
στοσύνη του κόσμου στο 
μέγιστο βαθμό. Αυτό λοι-
πόν θα κάνω με ειλικρί-
νεια και μαχητικότητα.

Συνάντηση της Προέδρου της 
Δημοκρατίας με Χ. Μέτιο και Δ. Πέτροβιτς

το απόγευμα της Πέμπτης 13/5/2021, παραμονή της 101ης 
επετείου απελευθέρωσης της Θράκης και ενσωμάτωσής της 
στον εθνικό κορμό, ο Περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας και 
Θράκης Χρήστος Μέτιος μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη 
Έβρου Δημήτρη Πέτροβιτς, είχαν την τιμή και τη χαρά 
να υποδεχθούν στην Αλεξανδρούπολη την Πρόεδρο της 
Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο 
Νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης.

“Στο Νομαρχείο είχαμε μαζί της μια ουσιαστική συζήτηση και 
την ενημερώσαμε για όλα τα ζητήματα της Περιφέρειάς μας 
και ιδιαίτερα του Έβρου.
Η κυρία Σακελλαροπούλου έχει ιδιαίτερους δεσμούς με τον 
τόπο μας και βρίσκεται κοντά στην Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης και στους κατοίκους της” αναφέρει 
σε ανακοίνωσή του ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ Χρήστος Μέτιος.



Η έκθεση παρουσιάζει την 
απόφαση του Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν για τη μετατροπή της 
Αγίας Σοφίας και της Μονής της 
Χώρας σε τζαμί, καταγράφοντας 
τη διαφωνία που είχε εκφράσει 
η αμερικανική κυβέρνηση 
Τους ασφυκτικούς περιορισμούς 
και τις αθέμιτες πιέσεις που 
υφίσταται το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο μαζί με τις άλλες 
θρησκευτικές μειονότητες στην 
Τουρκία καταγράφει η νέα 
Έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
για τις Θρησκευτικές Ελευθερίες. 
Όπως τονίζει η έκθεση, η 
τουρκική κυβέρνηση συνέχισε να 
περιορίζει τα δικαιώματα των μη 
μουσουλμανικών θρησκευτικών 
μειονοτήτων ιδίως εκείνων 
που δεν αναγνωρίζονται από 
την Συνθήκη της Λωζάνης.

Παρόλα όμως αυτά, η έκθεση 
υποστηρίζει ότι ακόμα και οι 
τρεις αναγνωρισμένες κοινότητες 
(Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί, 
Εβραίοι, Αρμένιοι Αποστολικοί 
Ορθόδοξοι Χριστιανοί) 
υφίστανται συστηματικές 
διακρίσεις, οι οποίες έρχονται σε 
πλήρη αντίθεση με την Συνθήκη 
της Λωζάνης. Όπως αναφέρεται 
χαρακτηριστικά, «οι θρησκευτικές 
μειονότητες ανέφεραν και πάλι 
δυσκολίες στο άνοιγμα ή στη 
λειτουργία οίκων λατρείας, 
στην επίλυση κτηματικών και 
περιουσιακών διαφορών και στις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
για τη λήψη της νόμιμης 
αποζημίωσης που δικαιούνται 
για περιουσιακά στοιχεία, 
τα οποία απαλλοτριώθηκαν 
από την κυβέρνηση».

Όσον αφορά τον δημόσιο 
διάλογο, γίνεται ειδική αναφορά 
στην αντισημιτική ρητορική 
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Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η Τουρκία παραβιάζει τα 
δικαιώματα των θρησκευτικών μειονοτήτων

και στη γενικότερη ρητορική 
μίσους, η οποία συνεχίστηκε να 
υφίσταται στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και στον έντυπο τύπο.

Θεολογική Σχολή της Χάλκης
Ανώτεροι Αμερικανοί 
α ξ ι ω μ α τ ο ύ χ ο ι , 
συμπεριλαμβανομένου του 
υπουργού Εξωτερικών, συνέχισαν 
να ζητούν από την τουρκική 
κυβέρνηση να επιτρέψει την 
επανέναρξη της λειτουργίας 
της Θεολογικής Σχολής της 
Χάλκης και να επιτρέψει γενικώς 
σε όλες τις θρησκευτικές 
κοινότητες να εκπαιδεύσουν 
τους κληρικούς τους στη χώρα.

Για παράδειγμα, στις 30 Ιουλίου, 
ο πρέσβης των ΗΠΑ επισκέφτηκε 
μαζί με το γενικό πρόξενο 
στην Κωνσταντινούπολη τη 
Χάλκη για να δείξει το συνεχές 
ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον 
για το άνοιγμα της Σχολής.

Η έκθεση παραπέμπει στο 
δημοσίευμα της εφημερίδας 
Sozcu, το οποίο αναφέρει ότι το 
Ντιανέτ (Τουρκική Διεύθυνση 
Θρησκευτικών Θεμάτων) 
απέκτησε το κτήριο ενός ιστορικού 
νοσοκομείου που βρίσκεται στο 
νησί της Χάλκης για να ανοίξει ένα 
ισλαμικό εκπαιδευτικό κέντρο.

Μάλιστα καταγράφονται 
αναλυτικά τα εντελώς δύο μέτρα 
και δύο σταθμά που εφαρμόζει η 
τουρκική κυβέρνηση στον τομέα 
της θρησκευτικής εκπαίδευσης. 
«Η (τουρκική) κυβέρνηση 
συνέχισε να παρέχει εκπαίδευση 
στους σουνίτες μουσουλμάνους 
κληρικούς, την ίδια στιγμή 
που συνέχισε να περιορίζει την 
εκπαίδευση κληρικών από τις 
άλλες θρησκευτικές ομάδες. Η 

(τουρκική) κυβέρνηση συνέχισε 
να παρέχει χρηματοδότηση για 
δημόσια, ιδιωτικά και θρησκευτικά 
σχολεία που διδάσκουν το Ισλάμ. 
Δεν το έκανε για τα μειονοτικά 
σχολεία των κοινοτήτων που 
αναγνωρίζονται από την Συνθήκη 
της Λωζάνης, εκτός από την 
καταβολή των μισθών για μαθήματα 
που διδάσκονται στα τουρκικά, 
όπως η τουρκική λογοτεχνία. 
Οι μειονοτικές θρησκευτικές 
κοινότητες χρηματοδότησαν 
όλες τις άλλες δαπάνες τους 
μέσω ιδιωτικών δωρεών», 
σημειώνεται χαρακτηριστικά.
Μάλιστα η έκθεση παρουσιάζει 
και την έκκληση που είχε κάνει 
ο Οικουμενικός Πατριάρχης τον 
Ιούλιο για το άνοιγμα της Σχολής. 
Ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας 
είχε δηλώσει ότι το συνεχιζόμενο 
κλείσιμο διέκοψε μια παράδοση 
διδασκαλίας που χρονολογείται 
εδώ και αρκετούς αιώνες και 
ανάγεται στις ιστορικές ρίζες 
που είχε η Σχολή ως μοναστήρι.
Η έκθεση κάνει αναφορά στην 
απόφαση που είχε λάβει το 
Συνταγματικό Δικαστήριο της 
Τουρκίας του 1971 για την 
απαγόρευση της λειτουργίας των 
ιδιωτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη 
απόφαση είχε οδηγήσει στο 
κλείσιμο της Σχολής. Ωστόσο, οι 
τροποποιήσεις του συντάγματος 
το 1982 επέτρεψαν την ίδρυση 
ιδιωτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, αλλά έθεσαν επίσης 
σημαντικούς περιορισμούς στα 
ιδρύματα με αποτέλεσμα να μην 
επιτραπεί η επαναλειτουργία της 
Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Μετατροπή της Αγίας Σοφίας και 
της Μονής της Χώρας σε Τζαμί
Η έκθεση παρουσιάζει την 
απόφαση του Ρετζέπ Ταγίπ 

Ερντογάν για την μετατροπή 
της Αγίας Σοφίας και της 
Μονής της Χώρας σε τζαμί, 
καταγράφοντας τη διαφωνία 
που είχε εκφράσει η αμερικανική 
κυβέρνηση απέναντι σε αυτές 
τις ενέργειες. Ειδικότερα, 
σημειώνεται ότι: Τον Ιούνιο, ο 
Αμερικανός πρέσβης, αρμόδιος 
για τις διεθνείς θρησκευτικές 
ελευθερίες, Σαμ Μπράουνμπακ 
ζήτησε από τη τουρκική 
κυβέρνηση να διατηρήσει το 
μουσειακό καθεστώς της Αγίας 
Σοφίας. Τον Ιούλιο, ο υπουργός 
Εξωτερικών Μάικ Πομπέο 
προέτρεψε την κυβέρνηση «να 
διατηρήσει την Αγία Σοφία 
ως μουσείο, ως παράδειγμα 
της δέσμευσής της για τον 
σεβασμό των θρησκευτικών 
παραδόσεων της χώρας».

Την 1η Ιουλίου, το υπουργείο 
Εξωτερικών εξέδωσε 
ανακοίνωση που εξέφραζε 
την απογοήτευση για την 
αλλαγή του καθεστώτος της 
Αγίας Σοφίας. Σε αυτή την 
ανακοίνωση είχε δηλώσει 
ότι επιθυμεί να ακούσει τα 
σχέδια για την εξασφάλιση 
της προσβασιμότητας χωρίς 
περιορισμούς στο μνημείο.

Στις 24 Ιουλίου, ο 
Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος 
είχε πραγματοποιήσει 
συνάντηση με τον Αμερικανό 
πρόεδρο και αντιπρόεδρο 
στον Λευκό Οίκο για το 
θέμα της Αγίας Σοφίας.

Μετά τη συνάντηση, ο 
Μάικ Πενς είχε δηλώσει με 
ανάρτηση του στο Twitter 
ότι «οι ΗΠΑ θα παραμείνουν 
σταθερά στο πλευρό της 
Ελληνικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας στην έκκληση για 
να παραμείνει η Αγία Σοφία 
προσιτή ως πηγή έμπνευσης 
και προβληματισμού για 
κάθε άτομο ανεξαρτήτως 
θρησκευτικής πίστης».

Αναγνώριση της 
Οικουμενικότητας του 
Πατριαρχείου

Η έκθεση επισημαίνει ότι 
η τουρκική κυβέρνηση 
συνεχίζει να μην αναγνωρίζει 
τον οικουμενικό χαρακτήρα 
του πατριαρχείου, το 
οποίο αποτελεί το 
πνευματικό κέντρο των 300 
εκατομμυρίων Ορθοδόξων 
Χριστιανών του κόσμου. 

Όπως αναφέρεται, «η θέση 
της κυβέρνησης παρέμεινε 
ότι ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης είναι μόνο ο 
θρησκευτικός ηγέτης 
του ελληνικού 
ορθόδοξου μειονοτικού 
πληθυσμού της χώρας».

Επιπλέον, η τουρκική 
κυβέρνηση συνέχισε να 
επιτρέπει μόνο στους 
Τούρκους πολίτες να 
ψηφίζουν στην Ιερή 
Σύνοδο του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου για την 
εκλογή του πατριάρχη, 
αλλά συνέχισε την 
πρακτική της να παρέχει 
ιθαγένεια στους Έλληνες 
Ορθόδοξους μητροπολίτες.

Νομικοί Περιορισμοί και 
Έλλειψη Αποζημιώσεων 
για Περιουσιακά Στοιχεία

Η έκθεση επισημαίνει ότι οι 
Αμερικανοί αξιωματούχοι 
συνεχίζουν να καλούν την 
κυβέρνηση της Τουρκίας 
να άρει τους περιορισμούς 
στις θρησκευτικές ομάδες 
και να σημειώσει πρόοδο 
στην επιστροφή των 
περιουσιακών στοιχείων.

Όπως τονίζεται 
χαρακτηριστικά, οι 
διοικητικές δομές των 
θρησκευτικών κοινοτήτων 
δεν έχουν νομική 
προσωπικότητα, με 
αποτέλεσμα να μην μπορούν 
να κατέχουν άμεσα τίτλους 
ιδιοκτησίας και συνεπώς 
να ασκήσουν δικαστικές 
αξιώσεις. Οι κοινότητες 
βασίζονται σε ξεχωριστά 
ιδρύματα ή οργανώσεις για 
την κατοχή και διαχείριση 
των περιουσιακών τους 
στοιχείων. Υπό αυτό το 
πρίσμα, επισημαίνεται 
ότι δεν υπήρξε πρόοδος 
στο θέμα της επιστροφής 
ακινήτων ή στη παροχή 
αποζημίωσης για 
περιουσιακά στοιχεία 
τα οποία κατασχέθηκαν 
τις προηγούμενες 
δεκαετίες από τις αρχές.
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Μέσα σε τέσσερις ημέρες 
εκτοξεύτηκαν 1.750 ρου-
κέτες από τη Λωρίδα της 
Γάζας, επτά Ισραηλινοί 
νεκροί

Τις τελευταίες τέσσερις ημέρες 
εκτοξεύτηκαν πάνω από 1.750 ρου-
κέτες από τη Λωρίδα της Γάζας 
εναντίον πόλεων του Ισραήλ, σύμ-
φωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 
που επικαλείται το ΑΜΠΕ, σκο-
τώθηκαν επτά Ισραηλινοί και 
τραυματίστηκαν άλλοι 523.

«Σε αντίδραση (σ.σ. στις επιθέσεις)», 
οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις 
«έπληξαν πάνω από 650 θέσεις των 
τρομοκρατών στη Γάζα, συμπεριλαμ-
βανομένων θέσεων εκτόξευσης ρου-
κετών και δέκα υπόγειων στοών που 
χρησιμοποιούνται για επιθέσεις», 
ενώ «σκότωσαν πάνω από 100 μαχη-
τές της Χαμάς και του (Παλαιστινια-
κού) Ισλαμικού Τζιχάντ», πρόσθεσε.

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα 
ανέφερε νωρίτερα ότι τουλάχι-
στον 109 Παλαιστίνιοι σκοτώθη-
καν ενώ άλλοι 620 τραυματίστη-
καν στις ισραηλινές επιδρομές.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός 
απέδωσε σε «πρόβλημα εσωτε-
ρικής επικοινωνίας» το αλαλούμ 
με τα περί χερσαίας επίθεσης.

Διαβεβαίωσε ότι τελικά δεν 
έχουν εισέλθει χερσαίες δυνά-
μεις του στη Λωρίδα της Γάζας, 
όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, το επιτε-
λείο διένειμε στα μέσα ενημέρωσης 
ανακοινωθέν στο οποίο τόνιζε πως 
χερσαίες δυνάμεις επιχειρούσαν 
«μέσα» στη Γάζα, κάτι που επιβε-
βαίωσε εκπρόσωπός του στο Γαλ-
λικό Πρακτορείο. Όμως, δύο ώρες 
και κάτι αργότερα, ο στρατός έδω-
σε στη δημοσιότητα τη «διευκρίνι-
ση» ότι δεν έχουν εισέλθει στρα-
τιώτες του στη Λωρίδα της Γάζας.

Χρηματοδότηση του Δήμου Μύκης με το 
ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ 
(120.000,00 €) από το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για 

αγορά μηχανήματος έργου JCB

Με ανακοίνωση του ο δή-
μαρχος Μύκης Ριτβάν 
Ντελή Χουσείν ενημε-
ρώνει τους συνδημότες 
του για την νέα χρημα-
τοδότηση του δήμου του.  
Ενημερώνουμε τους δημό-
τες του Δήμου Μύκης ότι, 
ο Αναπληρωτής Υπουρ-
γός Εσωτερικών κ. Στέ-
λιος Πέτσας με την υπ’ 
αρ. 32822/27-04-2021(ΑΔΑ: 
ΩΑΠ046ΜΤΛ6-350) από-

φαση του χρηματοδότησε 
τον Δήμο Μύκης του Ν. 
Ξάνθης με το ποσό των 
εκατόν είκοσι χιλιάδων 
ευρώ (120.000,00€), σε βά-
ρος των πιστώσεων του 
έργου: 2003ΣΕ05500005 
Επιχορήγηση των ΟΤΑ 
για «Πρόγραμμα πρόλη-
ψης και αντιμετώπισης 
ζημιών και καταστρο-
φών που προκαλούνται 
από θεομηνίες στους 

ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας».

Το έργο περιλαμβάνει την αγορά ενός 
μηχανήματος έργου JCB για την αντιμε-
τώπιση ζημιών και καταστροφών που 
προκαλούνται από θεομηνίες και την 
συντήρηση του συνόλου της αγροτικής 
και κτηνοτροφικής οδοποιίας σε όλες τις 
Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Μύκης.

Δια του παρόντος Δελτίου Τύπου εκφρά-
ζουμε τα θερμά μας ευχαριστήρια στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. 
Στέλιο Πέτσα και στον βουλευτή Ξάν-
θης κ. Σπύρο Τσιλιγγίρη για την χρημα-
τοδότηση του ανωτέρω έργου το οποίο 
συμβάλει καθοριστικά στην επίλυση των 
προβλημάτων της καθημερινής μετακί-
νησης των κτηνοτρόφων και αγροτών 
της ορεινής περιοχής του Δήμου Μύκης 
από και προς τις κτηνοτροφικές εγκατα-
στάσεις  και αγροτικές τους καλλιέργειες.

Με την απόφαση αυτή αποδεικνύεται για 
μια ακόμη φορά ότι η κυβέρνηση δια του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. 
Στέλιο Πέτσα και του βουλευτή Ξάνθης κ. 
Σπύρου Τσιλιγγίρη στέκονται δίπλα στο 
Δήμο Μύκης και τους κατοίκους συνδράμο-
ντας αποφασιστικά στην επίλυση μικρών 
και μεγάλων προβλημάτων που αντιμετω-
πίζει η ορεινή περιοχή του Δήμου Μύκης.

ΣΟΚ στη Δράμα: Νεαρός αστυνομικός 
έδωσε τέλος στη ζωή του με το 
υπηρεσιακό του όπλο.

Σοκ έχει προκαλέσει στη Δράμα, η αυτοκτονία ενός 
νεαρού συνοριακού φύλακα με το υπηρεσιακό του όπλο.

Ο νεαρός αστυνομικός δεν είχε συμπληρώσει καν τα 
30 χρόνια και για άγνωστους λόγους αποφάσισε να 
κόψει το νήμα της ίδιας της του ζωής. Μάλιστα, ήταν 
τόσο πολύ αποφασισμένος για αυτή του την πράξη, 
που μάταια προσπάθησαν να τον σταματήσουν 
πρόσωπα από το οικογενειακό και γειτονικό του 
περιβάλλον, όταν αντιλήφθηκαν τι σκόπευε να κάνει. 
Με το υπηρεσιακό του όπλο έβαλε τέλος στη ζωή 
του, σκορπώντας τη θλίψη σε συγγενείς, φίλους και 
οικείους, αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία της Δράμας.
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Κατεβαίνουν οι μπάρες της Νυμφαίας για τους 
ταξιδιώτες από Βουλγαρία

Κατεβαίνουν οι μπάρες του συ-
νοριακού σταθμού Νυμφαίας Κο-
μοτηνής για τους εισερχόμενους 
ταξιδιώτες από τη Βουλγαρία, 
από σήμερα 14 Μαΐου μέχρι τις 
24 του μηνός – θα επιτρέπεται η 
διέλευση μόνο των φορτηγών μέ-
χρι 3,5 τόνους που μεταφέρουν 
εμπορεύματα. Το αυτό ισχύει 
και για όσους επιθυμούν να τα-
ξιδέψουν προς τη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με ΦΕΚ που εκδόθηκε 
πριν από λίγο, ανοιχτές για εί-
σοδο στην Ελλάδα ταξιδιωτών, 
που θα επιδεικνύουν είτε αρνη-
τικό μοριακό τεστ, είτε βεβαίω-
ση εμβολιασμού, είτε βεβαίωση 
αντισωμάτων, θα παραμείνουν 
οι χερσαίες πύλες εισόδου Ορμε-
νίου, Προμαχώνα και Ευζώνων.

Υπενθυμίζεται πως τις τελευταίες 
δεκαπέντε μέρες, μέσω Νυμφαίας, 
επιτρέπονταν οι διελεύσεις τόσο 
από Βουλγαρία προς Ελλάδα όσο 
και από Ελλάδα προς Βουλγαρία, 
με την επίδειξη είτε βεβαίωσης 
εμβολιασμού είτε αρνητικού τεστ.

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ 
ΦΕΚ 1969Β/14-05-2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
– ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥ-
ΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟ-
ΛΙΤΗ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ 
– ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟ-
ΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :

Άρθρο πρώτο

Επιβολή του μέτρου της απα-
γόρευσης εισόδου στη χώρα 
των υπηκόων τρίτων κρατών

Την προσωρινή απαγόρευση εισό-
δου στη χώρα όλων των υπηκόων 
τρίτων κρατών από οποιοδήποτε 
σημείο εισόδου στη χώρα και με 
οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιο-
δήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομέ-
νων των αεροπορικών, θαλάσσι-
ων, σιδηροδρομικών και οδικών 
συνδέσεων, για προληπτικούς 
λόγους προστασίας της δημόσιας 
υγείας από την περαιτέρω δια-
σπορά του κορωνοϊού COVID-19 
στην ελληνική Επικράτεια.

Άρθρο δεύτερο

Ε ξ α ι ρ έ σ ε ι ς

1. Η απαγόρευση του άρθρου πρώ-
του δεν ισχύει για τους υπηκόους 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας 
Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων 
των συζύγων τους ή των προσώ-
πων, με τα οποία αυτοί έχουν συ-
νάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς 

και των ανηλίκων τέκνων τους.

2. Η απαγόρευση του άρθρου 
πρώτου δεν ισχύει για τους μο-
νίμους κατοίκους των εξής κρα-
τών: Αυστραλία, Βόρεια Μακεδο-
νία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ, Κα-
ναδάς, Λευκορωσία, Μπαχρέ-
ιν, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα, 
Κατάρ, Κίνα, Κουβέιτ, Ουκρανία, 
Ρουάντα, Ρωσική Ομοσπονδία, 
Σαουδική Αραβία, Σερβία, Σι-
γκαπούρη, Ταϊλάνδη, οι οποίοι 
εισέρχονται στη χώρα με οποιον-
δήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε 
μέσο, εφόσον η είσοδος στη χώρα 
δεν περιορίζεται από τις επιμέ-
ρους διατάξεις της παρούσας.

3. Η απαγόρευση του άρθρου 
πρώτου δεν καταλαμβάνει: α) ια-
τρικό και νοσηλευτικό προσωπι-
κό, ερευνητές και επαγγελματίες 
στον τομέα της υγείας, υπό την 
προϋπόθεση ότι η είσοδός τους 
στη χώρα συνέχεται με την άσκη-
ση των επαγγελματικών τους 
καθηκόντων, όπως επίσης οδη-
γούς και επιβαίνοντες οχημάτων 
νοσοκομειακής διακομιδής που 
εισέρχονται στην επικράτεια για 
νοσηλεία, β) επί μακρόν διαμένο-
ντες σε κράτη μέλη της ΕΕ ή της 
Συμφωνίας Σένγκεν και υπηκόους 
τρίτων κρατών, οι οποίοι κατέχουν 
άδεια παραμονής σε κράτη μέλη 
της ΕΕ ή της Συμφωνίας Σένγκεν, 
γ) μέλη κυβερνητικών αποστολών, 
δ) μέλη των διπλωματικών ή προ-
ξενικών αρχών και αποστολών, 
μέλη διεθνών και ευρωπαϊκών 
οργανισμών, μέλη ανθρωπιστικών 
οργανώσεων κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους, στρατι-
ωτικούς, στελέχη των σωμάτων 
ασφαλείας και της Γενικής Γραμ-
ματείας Πολιτικής Προστασίας, 
καθώς και των λοιπών οργάνων 
ελέγχου της εφαρμογής των κατε-
πειγόντων μέτρων αντιμετώπισης 
της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 
εικοστό τρίτο της από 14.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 
(Α’76), ε) προσωπικό που απασχο-
λείται στον τομέα των μεταφο-
ρών, συμπεριλαμβανομένων των 
ναυτικών, τα πληρώματα των αε-
ροσκαφών, τα πληρώματα και το 
τεχνικό προσωπικό των μισθωμέ-
νων πτητικών μέσων αεροπυρό-
σβεσης, καθώς και τους οδηγούς 
φορτηγών οχημάτων, τα οποία δι-
ελαύνουν για τη μεταφορά εμπο-
ρευμάτων και το απολύτως απα-
ραίτητο βοηθητικό προσωπικό 
για τη μεταφορά αυτών, στ) επι-
βάτες σε διαμετακόμιση (transit), 
ζ) σπουδαστές, η) πρόσωπα που 
φροντίζουν ηλικιωμένους και άτο-
μα με αναπηρία (ΑμεΑ), θ) κατό-
χους Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς, καθώς και ι) εποχικά 

εργαζόμενους στους τομείς της 
γεωργίας και αλιείας, οι οποίοι 
μπορούν να εισέλθουν άπαξ στη 
χώρα κατά το χρονικό διάστημα 
που προβλέπει η άδεια εργασίας 
τους. Όλα τα πρόσωπα της παρού-
σας αποδεικνύουν την ιδιότητά 
τους με τα κατάλληλα έγγραφα.

4. Υπήκοοι τρίτων κρατών που 
υπάγονται στην απαγόρευση της 
παρούσας έχουν το δικαίωμα να 
υποβάλουν αίτημα στην ελλη-
νική προξενική αρχή του τόπου 
κατοικίας ή διαμονής τους για 
την κατ’ εξαίρεση είσοδό τους 
στη χώρα για εξαιρετικούς λό-
γους, τηρουμένων πάντως των 
λοιπών διατάξεων της παρούσας.

Άρθρο τρίτο

Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα

1. Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλά-
δα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας 
και τρόπου εισόδου στη χώρα, 
συμπληρώνουν την ηλεκτρονική 
φόρμα PLF (Passenger Locator 
Form), στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση https://travel.gov. gr, με τα 
στοιχεία επαφής τους στην Ελλά-
δα πριν από την άφιξή τους στη 
χώρα. Η απόδειξη συμπλήρωσης 
της ηλεκτρονικής φόρμας PLF, 
που αποστέλλεται αυτόματα με 
ηλεκτρονικό μήνυμα στον επιβάτη 
από το σύστημα, θεωρείται ανα-
γκαίο ταξιδιωτικό έγγραφο. Έγκυ-
ρη φόρμα PLF, με κωδικό QR, θε-
ωρείται αναγκαία για την είσοδο 
σε κάθε πύλη εισόδου της χώρας.

2. Όλοι οι ταξιδιώτες προς 
Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπη-
κοότητας και τρόπου εισό-
δου στη χώρα, οφείλουν:

α) να έχουν ολοκληρώσει προ 
τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) 
ημερών τον εμβολιασμό για κο-
ρωνοϊό COVID-19 και να προ-
σκομίσουν πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού, στην αγγλική, γαλλική, 
γερμανική, ιταλική, ισπανική ή 
ρωσική γλώσσα, το οποίο έχει εκ-
δοθεί από δημόσια αρχή και σύμ-
φωνα με την οικεία νομοθεσία. Το 
πιστοποιητικό εμβολιασμού περι-
λαμβάνει το ονοματεπώνυμο του 
προσώπου, όπως αυτό αναγρά-
φεται στο διαβατήριο, τον τύπο 
του διενεργηθέντος εμβολίου, 
τον αριθμό των δόσεων και την 
ημερομηνία διεξαγωγής τους ή

β) να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί 
σε εργαστηριακό έλεγχο για κο-
ρωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο 
PCR, που έχει διενεργηθεί με τη 
λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρι-
νοφαρυγγικού επιχρίσματος βα) 
εντός των τελευταίων εβδομή-
ντα δύο (72) ωρών πριν από την 
άφιξή τους στην Ελλάδα, ββ) από 
εργαστήρια αναφοράς της χώρας 
προέλευσης ή διέλευσης ή δη-
μόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της 
χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά 
αυτά εργαστήρια έχουν πιστο-
ποιηθεί από την αρμόδια εθνική 

αρχή πιστοποίησης της χώρας και 
βγ) φέρουν βεβαίωση της ως άνω 
διάγνωσης, στην αγγλική, γαλ-
λική, γερμανική, ιταλική, ισπα-
νική ή ρωσική γλώσσα, η οποία 
περιλαμβάνει το ονοματεπώνυ-
μο του προσώπου, όπως αυτό 
αναγράφεται στο διαβατήριο.
Εναλλακτικά, οι ταξιδιώτες προς 
Ελλάδα φέρουν βεβαίωση νόση-
σης ή θετικής διάγνωσης με τη 
μέθοδο PCR ή αντιγόνου ισχύος 
δύο (2) έως εννέα (9) μηνών από 
την αναγραφόμενη σε αυτό ημε-
ρομηνία νόσησης που έχει εκδοθεί 
α) από δημόσια αρχή σύμφωνα 
με την οικεία νομοθεσία, β) από 
εργαστήρια αναφοράς της χώρας 
προέλευσης ή διέλευσης ή δη-
μόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της 
χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά 
αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποι-
ηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή 
πιστοποίησης της χώρας, γ) στην 
αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιτα-
λική, ισπανική ή ρωσική γλώσσα, 
η οποία περιλαμβάνει το ονοματε-
πώνυμο του προσώπου, όπως αυτό 
αναγράφεται στο διαβατήριο.

Η υποχρέωση της παρούσας πα-
ραγράφου ισχύει και για ανηλί-
κους από πέντε ετών και άνω.

3. Τα αναγκαία έγγραφα εισόδου 
ταξιδιωτών στη Χώρα των παρ. 1 
και 2, επιδεικνύονται από τους τα-
ξιδιώτες στο προσωπικό της Ελλη-
νικής Αστυνομίας, το οποίο δύνα-
ται να επικουρείται για τον σκοπό 
αυτό και από κλιμάκια της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστα-
σίας, για έλεγχο εγκυρότητας και 
πληρότητας, κατόπιν συνδρομής 
που παρέχεται από το Υπουρ-
γείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

4. Οι αεροπορικές και ναυτιλιακές 
εταιρείες, καθώς και οι εταιρίες 
οδικών και σιδηροδρομικών μετα-
φορών υποχρεούνται στον έλεγχο 
του ταξιδιώτη πριν από την επιβί-
βασή του, ώστε να επιβεβαιωθεί 
ότι φέρει τα απαραίτητα έγγραφα 
που περιγράφονται στις παρ. 1 και 
2 και σε περίπτωση παραβίασης 
της υποχρέωσης αυτής φέρουν την 
υποχρέωση επαναπατρισμού του 
επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους.

5. Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλά-
δα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και 
τρόπου εισόδου στη χώρα, υπό-
κεινται σε δειγματοληπτικό εργα-
στηριακό ιατρικό έλεγχο ή εξέτα-
ση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 
κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) 
στη βάση υγειονομικού αλγορίθ-
μου και οφείλουν, κατά το χρονι-
κό διάστημα παραμονής τους στη 
χώρα, να τηρούν τα έκτακτα μέτρα 
για τον περιορισμό της διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID-19, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ.28503/7.5.2021 (Β’ 
1872) κοινή υπουργική απόφαση, 
όπως εκάστοτε ισχύει. Οι έλεγχοι 
πραγματοποιούνται από κλιμάκια 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτι-
κής Προστασίας και του Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 

που είναι επιφορτισμένα με τη 
διενέργεια ιατρικών ελέγχων.

6. Τα πρόσωπα που υπόκει-
νται στον δειγματοληπτικό 
έλεγχο της παρ. 5 παραμέ-
νουν σε χώρο της πύλης ει-
σόδου, μέχρι την έκδοση του 
αποτελέσματος του ελέγχου.

7. Τα πρόσωπα της παρ. 5 
υπόκεινται σε προσωρινό 
περιορισμό, κατ’οίκον ή σε 
κατάλληλο τόπο προσωρινής 
διαμονής που υποδεικνύεται 
από τις αρμόδιες αρχές, 
για δεκατέσσερις (14) 
ημέρες στις περιπτώσεις 
ανίχνευσής τους ως θετικών 
στον κορωνοϊό COVID-19.

8. Στα πρόσωπα που 
παραβιάζουν την παρούσα, 
και χωρίς να θίγονται οι 
προβλεπόμενες ποινικές 
κυρώσεις, επιβάλλεται για κάθε 
παράβαση, με αιτιολογημένη 
πράξη της αρμόδιας αρχής κατά 
την έννοια της περ. (α) της παρ. 
1 του άρθρου εικοστού τρίτου 
της από 14.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 
(Α’ 76), διοικητικό πρόστιμο 
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 
Ειδικώς στην περίπτωση 
παραβίασης της παρ. 1, το 
διοικητικό πρόστιμο ανέρχεται 
σε πεντακόσια (500) ευρώ. 
Τα πρόστιμα εντάσσονται ως 
δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974) 
στον Αναλυτικό Λογαριασμό 
Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560925001 
«Πρόστιμα για παραβάσεις 
των κατεπείγοντων μέτρων 
αντιμετώπισης της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19».

9. Σε κάθε περίπτωση, τα 
πρόσωπα του παρόντος 
οφείλουν κατά τα λοιπά, 
κατά το χρονικό διάστημα 
παραμονής τους στη χώρα, να 
τηρούν τα έκτακτα μέτρα για 
τον περιορισμό της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ.28503/7.5.2021 
κοινή υπουργική απόφαση, 
όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο τέταρτο

Πύλες εισόδου

1. Τα μέτρα του άρθρου 
τρίτου εφαρμόζονται για όλα 
τα πρόσωπα των παρ. 1, 2 
και 3 του άρθρου δεύτερου 
στις εξής πύλες εισόδου:

α) τους διεθνείς 
αερολιμένες της χώρας,

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
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14 ΜΑΪΟΥ 1920 – ΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ TI ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ Η ΘΡΑΚΗ ΣΤΙΣ 14 ΜΑΪΟΥ

Του Θανάση Μουσόπουλου

  Η ευρύτερη περιοχή της 
νοτιοδυτικής Θράκης κυρι-
εύθηκε από τους Οθωμα-
νούς στις τελευταίες δεκα-
ετίες του 14ου μ.Χ. αιώνα. 
Το 1912 η Ξάνθη για οκτώ 
μήνες περνά στα χέρια των 
Βουλγάρων, στις 13 Ιουλί-
ου 1913 η πόλη μας λευτε-
ρώνεται για πρώτη φορά 
από τα ελληνικά στρατεύ-
ματα μετά από σκλαβιά 
550 χρόνων. Όμως στις 28 
Ιουλίου του ίδιου χρόνου η 
Ξάνθη ξαναδίνεται στους 
Βουλγάρους, που την κρα-
τούν στα βάναυσα χέρια 
τους ως τις 4 Οκτωβρίου 
1919. Τότε με απόφαση των 
δυνάμεων που συνεδριά-
ζουν στο Παρίσι αποφασί-
ζουν διασυμμαχικός στρα-
τός με τη συμμετοχή και 
Ελλήνων να κυριεύσουν 
την περιοχή της σημερινής 
ελληνικής Θράκης. Έτσι 
άρχισε η διαδικασία για 
την ενσωμάτωσή της στην 
Ελλάδα. Αυτό έγινε στις 
14 του Μάη 1920. Τούτο 
γιορτάζουν οι υπόλοιποι 
Θράκες, εμείς γιορτάζου-
με την αρχή της ελευθε-
ρίας, οι άλλοι το τέλος.

  Είναι ευκαιρία να πού-
με λίγα λόγια για τη νεό-
τερη ιστορία της Θράκης 
και της Ξάνθης, τιμώντας 
έτσι όσους/όσες διαχρο-
νικά αγωνίστηκαν για να 
αποκτήσουμε την (όποια) 
ελευθερία μας, ιδιαίτε-
ρα φέτος με την ευκαιρία 
των 200 χρόνων από την 
Επανάσταση του 1821.

 Ο χώρος της ενιαίας Θρά-

κης από τα προϊστορι-
κά χρόνια δέθηκε με τη 
φύση και τον άνθρωπο, 
ο οποίος έπλασε την 
ατομική και κοινωνική 
του ζωή στα κλασικά, 
ελληνιστικά, ρωμαϊκά 
και βυζαντινά χρόνια. 
Όσες ανασκαφές ως 
τώρα έγιναν απέδειξαν 
την εδώ ιδιαίτερη ελλη-
νική παρουσία. Χιλιά-
δες χρόνια προ Χριστού 
ζυμώνεται ο ατομικός 
και κοινωνικός βίος 
που σταδιακά διαμορ-
φώνεται στον ελληνικό 
χαρακτήρα, που πρώ-
τος στην Ευρώπη εμβα-
πτίζεται εδώ στο πνεύ-
μα του Χριστιανισμού. 
Μετά τη χιλιόχρονη 
βυζαντινή οικουμένη, 
στα μέσα του δέκατου 
τέταρτου αιώνα επή-
λυδες της ανατολής 
κυριαρχούν και κυριεύ-
ουν τη Θράκη και την 
πρωτεύουσα πόλη, την 
Κωνσταντινούπολη.

  Στην περιοχή μας εκτός 
από την Ξάνθεια / Ξάν-
θη που είναι παλιό ελ-
ληνικό και χριστιανικό 
κέντρο, δημιουργείται 
από τους κατακτητές η 
Γενισέα που γίνεται το 
νέο κέντρο. Οι δύο αυ-
τές πόλεις από το 18ο 
αιώνα αναπτύσσονται 
ιδιαίτερα χάρη στην 
παραγωγή και εμπο-
ρία του καπνού και των 
προϊόντων του. Το 1829 
γίνονται δύο σεισμοί 
που ισοπεδώνουν την 
Ξάνθη και τα περίχω-
ρα, τις επόμενες δεκαε-
τίες αρχίζει η ανοικοδό-

μηση της πόλης, ενώ από 
το 1870 μετά από εμπρη-
σμό (μάλλον) της Γενισέ-
ας μόνο κέντρο μένει η 
Ξάνθη, η παλιά πόλη που 
σώζεται ως τις μέρες μας.

  Κατά την περίοδο του 
Αγώνα του 1821 πολλές 
περιοχές της ενιαίας Θρά-
κης (Βόρειας, Ανατολικής 
και Δυτικής) επαναστάτη-
σαν. Για αντικειμενικούς 
λόγους ο Αγώνας δεν προ-
χώρησε στην περιοχή μας 
όπως και σε άλλες περιο-
χές της βόρειας Ελλάδας. 
Μετά τη δημιουργία του 
μικρού ελληνικού κράτους, 
οι Έλληνες και Ελληνίδες 
των μη απελευθερωμέ-
νων περιοχών αντιμετώπι-
σαν ιδιαίτερες δυσκολίες.

  Στις αρχές του 20ου αιώ-
να όλος ο βορειοελλαδι-
κός χώρος και σύσσωμο το 
έθνος αγωνίζονται για να 
κατοχυρώσουν τον ελλη-
νισμό της περιοχής, αντι-
μετωπίζοντας το μεγαλοϊ-
δεατισμό των βουλγάρων.

  Έχουμε τον ένδοξο Μα-
κεδονικό – Θρακικό αγώνα 
εναντίον του βουλγάρικου 
επεκτατισμού, τους Βαλκα-
νικούς πολέμους, στη συνέ-
χεια τον πρώτο παγκόσμιο.

  Συνάμα οι Μεγάλες Δυ-
νάμεις με νύχια και με 
δόντια παλεύουν για να 
προστατεύσουν τα συμ-
φέροντά τους στην οθω-
μανική αυτοκρατορία. Τα 
πετρέλαια της Θράκης, τα 
Στενά, η γεωπολιτική ση-
μασία του χώρου αναβάθ-
μισαν τη Θράκη. Να ση-
μειώσουμε επίσης ότι ενώ 
οι Οθωμανοί για αιώνες 
αγκάλιαζαν ένα πολυεθνι-
κό κράτος, οι Νεότουρκοι 
που τους διαδέχονται φιλο-
δοξούν να οικοδομήσουν 
πάση θυσία ένα μονοεθνι-
κό και μονολιθικό κράτος, 
πράγμα που συνεπάγεται 
εθνοκαθάρσεις και γε-
νοκτονίες σ’ όλη τη διάρ-
κεια του εικοστού αιώνα.

  Η Ξάνθη μετά από σκλα-
βιά πεντακοσίων πενήντα 
χρόνων προαναφέραμε ότι 
περνά στα χέρια των Βουλ-
γάρων ως τον Οκτώβρη 

του 1919. Οι σύμμαχοί μας 
όλες αυτές τις δεκαετίες 
μαγειρεύουν την τύχη της 
περιοχής σύμφωνα με τα 
δικά τους συμφέροντα, σε 
συνάρτηση με τις σχέσεις 
τους με την καταρρέουσα 
οθωμανική αυτοκρατορία 
και τις βλέψεις τους στη 
νοτιοανατολική Ευρώπη. 
Γενικά επικρατεί πλέον 
(από Γερμανία, Αντάντ, 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμε-
ρικής) μια ρευστή και 
άκρως αντι-ανθρωπιστική 
πολιτική, που συνεχίζε-
ται κλιμακούμενη ως τις 
μέρες μας. Η Θράκη στις 
αρχές του εικοστού αιώνα 
έχει γίνει έρμαιο των νέων 
αυτών διασπαστικών ιδε-
ών και των μεγάλων δυ-
νάμεων. Η βόρεια Θράκη 
ήδη αναρπάζεται από τη 
Βουλγαρία, η Ανατολική 
ανήκει στην Οθωμανική 
αυτοκρατορία, ενώ η Δυτι-
κή Θράκη και η Ξάνθη βέ-
βαια περνά από την οθω-
μανική στη βουλγαρική 
κυριαρχία το 1913. Αν και 
οι Έλληνες στους Βαλκανι-
κούς πολέμους νικούν, στο 
τέλος αναρπάζεται η Θρά-
κη αυτή του Αιγαίου από 
τους αδηφάγους γείτονες. 
Την επταετία που ακολου-
θεί 1913 – 1919 οι Βούλγα-
ροι επιδιώκουν διά πυρός 
και σιδήρου να εκβουλγα-
ρίσουν την περιοχή μας.

  Η πλειοψηφία των κατοί-
κων της Θράκης, Χριστια-
νοί Έλληνες, Αρμένιοι, 
Εβραίοι, και Μουσουλμά-
νοι, έχοντας δοκιμάσει 
στην πράξη για αιώνες τη 
συνύπαρξη του διαφορετι-
κού, η πλειοψηφία των κα-
τοίκων της Θράκης αντι-
στέκεται στων μεγάλων 
δυνάμεων και των δυνα-
τών γειτόνων και κατακτη-
τών τα όνειρα και τις βλέ-
ψεις. Το πιο συνταρακτικό 
αυτής της περιπέτειας, που 
άλλωστε επιβεβαιώνεται 
με το φρικτότερο τρόπο ως 
τις μέρες μας είναι η πολι-
τιστική και ανθρωπιστική 
διάσταση των πολέμων. 
Οι Βούλγαροι καταλήστευ-
σαν την περιοχή μας από 
ελληνικά και χριστιανικά 
έργα τέχνης και τεκμήρια 
της εδώ παρουσίας μας.

  Ο Ελευθέριος Βενιζέλος 
ως πολιτικά υπεύθυνος και 
ο Χαρίσιος Βαμβακάς ως δι-
πλωμάτης κατάφεραν στο 
πολύμηνο συνέδριο ειρήνης 
στο Παρίσι να ανατρέψουν 
τις κρυφές προθέσεις των 
μεγάλων δυνάμεων – Γάλ-
λων, Ιταλών, Αμερικανών 
– ήδη είχαν γίνει γνωστά 
τα πετρέλαια της περιοχής, 
ώστε οι νικητές του πρώ-
του παγκόσμιου πολέμου 
να αποδεχθούν λύση του 
θρακικού ζητήματος. Στις 
4 του Οκτώβρη 1919 ελευ-
θερώνεται η περιοχή Ξάν-
θης. Ακολουθεί διασυμμα-
χική κατοχή, μια ιδιότυπη 
μορφή διακυβέρνησης, ως 
το Μάη του 1920. Είναι μια 
μεταβατική περίοδος. Προ-
ετοιμάζεται το έδαφος για 
να γίνει η Θράκη τμήμα του 
ελληνικού κράτους. Έτσι, 
συνεχίζεται η διπλωματι-
κή μάχη, ώστε αποτράπη-
κε η δημιουργία γαλλικού 
προτεκτοράτου, όπως ήθε-
λαν εδώ Τούρκοι και Βούλ-
γαροι κεφαλαιούχοι.

  Το Διασυμμαχικό καθε-
στώς αφορά όλη τη Δυτική 
Θράκη, και διαρκεί ως τις 14 
του Μάη του 1920. Τότε απε-
λευθερώνεται η Κομοτηνή 
και η περιοχή του Έβρου, 
οπότε πλέον ολόκληρη η 
(νοτιο)Δυτική Θράκη ενσω-
ματώνεται στην Ελλάδα.

Στις 28 Ιουλίου 1920 με μια 
από τις συνθήκες των Σε-
βρών η Δυτική Θράκη (το 
1/10 της ενιαίας Θράκης) 
παραχωρείται στην Ελλάδα.

[Για περισσότερα στοιχεία, 
παραπέμπω στο βιβλίο 
μου «Θράκη Μνήμη για το 
Μέλλον», Ξάνθη 1997 και 
στο εμπεριστατωμένο βι-
βλίο του Π. Α. Γεωργαντζή 
«Θρακικός αγώνας 1912 – 
1920», Ξάνθη 1993. Για την 
περίοδο 1919-1920 χρήσι-
μο είναι το βιβλίο του Στέ-
φανου Ιωαννίδη «Ξάνθη, 
1919 – 1920 – Διασυμμαχική 
Κατοχή – Μια εποχή – Ένα 
καθεστώς», Ξάνθη, 1977 ]

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΟΥΣΟΠΟΥ-
ΛΟΣ

Ξάνθη, Μάιος 2016 /2021
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Lockdown: Αλλάζουν όλα από σήμερα – Τέλος στα SMS – Τι αλλάζει 
σε μετακινήσεις και τουρισμό
Η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί ιδανική, παρόλα αυτά βελτιώνεται αργά αλλά σταθερά, 
χάρη στο ταχύ πρόγραμμα εμβολιασμού και τη διενέργιεα των self test

Μια καθημερινότητα που 
θα μοιάζει κατά το δυνα-
τόν σε όσα ζούσαμε μέ-
χρι και τον Φεβρουάριο 
του 2019, δηλαδή πριν την 
επέλαση του κοροναϊού 
στην Ευρώπη και την πρώ-
τη επιβολή καραντίνας 
στη χώρα μας αρχίζου-
με να ζούμε από σήμερα.

Η επιδημιολογική κατά-
σταση της χώρας απέ-
χει πολύ από το να χα-
ρακτηριστεί ιδανική, 
παρόλα αυτά βελτιώνε-
ται αργά αλλά σταθερά, 
χάρη στο ταχύ πρόγραμ-
μα εμβολιασμού και τη 
διενέργιεα των self test.

Αποτέλεσμα αυτού εί-
ναι το γεγονός ότι από το 
πρωί της Παρασκευής 14 
Μαϊου να έχουμε τη δυ-
νατότητα να απολαύσου-
με μερικές ακόμα, μικρές 
αλλά τόσο ζωτικής σημα-
σίας, ανάσες ελευθερίας.

Τι ισχύει από 
την Παρασκευή
Από το πρωί της 
Π α ρ α σ κ ε υ ή ς :

Καταργούνται τα SMS 
στο 13033 για τις μετα-
κινήσεις μας και στο 
13032 για τις αγορές μας.
Α π ε λ ε υ θ ε ρ ώ ν ο -
νται οι διαπεριφερει-
ακές μετακινήσεις.
Το ωράριο ελεύθερης κυ-
κλοφορίας παρατείνεται 
μέχρι τις 00:30. Αντίστοιχα, 
θα παραταθεί και το ωρά-
ριο λειτουργίας των χώ-
ρων της εστίασης, οι οποί-
οι θα κλείνουν μισή ώρα 
πριν από το απαγορευτικό.
Πώς θα λειτουρ-
γεί το λιανεμπόριο

Καταργούνται επίσης το 
click inside και το click 
away και το λιανεμπόριο 
επιστρέφει στη λειτουργία 
με τα υγειονομικά πρω-
τόκολλα χωρητικότητας.

Ο αριθμός των πελατών 
στο εσωτερικό των κατα-
στημάτων λιανεμπορίου 
θα συναρτάται από τα 
τ.μ. του καταστήματος:

Μέγιστος επιτρεπόμε-
νος αριθμός εντός των 
καταστημάτων: ένας (1) 
πελάτης για κάθε 25 τ.μ.
Μέγιστος επιτρεπόμενος 
αριθμός πελατών εντός 
των κοινόχρηστων χώρων 
των εμπορικών κέντρων 
(malls), εκπτωτικών χω-
ριών, ορίζεται ως εξής: 
ένας (1) πελάτης για κάθε 
10 τ.μ. επιφάνειας κυρίως 
χώρου και τα οριζόμενα 
στο σημείο 25 της παρ. 1Β 
της ΚΥΑ Β’ 1441/10.04.21.
Απόσταση 2 μέτρων μεταξύ 
των πελατών κατά τον χρό-
νο αναμονής στα ταμεία.
Πώς θα πηγαί-
νουμε στα νησιά
Μία από τις σημαντικό-
τερες απαγορεύσεις που 
αίρονται είναι αυτή των 
μετακινήσεων εκτός νο-
μού. Ο περιορισμός αυτός 
καταργείται υπό προϋπο-
θέσεις, που θα ισχύουν για 
τα ταξίδια σε νησιά, για 
τα οποία θα εφαρμοστεί η 
ελληνική εκδοχή του «πρά-
σινου πιστοποιητικού».

Το Green Pass, λοιπόν, 
μπαίνει στη ζωή μας και πι-
θανώς θα μείνει για καιρό.

Όσοι θελήσουν να φτά-
σουν σε κάποιο νησιωτικό 
προορισμό οφείλουν να δι-
αθέτουν ένα από τα εξής:

Πιστοποιητικό εμβολια-
σμού με πάροδο 14 ημε-
ρών από τη δεύτερη δόση.
Αρνητικό μοριακό τεστ 
(PCR) 72 ωρών, ή rapid 
test, ή self test 24 ωρών.
Βεβαίωση νόσησης δύο 
μήνες μετά τη νόση-
ση και έως εννέα μήνες.
Τους ελέγχους για τις βε-
βαιώσεις θα εκτελούν 

και οι αεροπορικές και 
οι ακτοπλοϊκές εταιρεί-
ες, ενώ υποχρεούνται 
όλοι οι ταξιδιώτες, 5 
ετών και άνω, να έχουν 
κάτι από τα παραπάνω.

Η δήλωση του self test 
θα γίνεται στην πλατ-
φόρμα selftesting.gov.gr, 
ενώ το PLF θα εξακολου-
θήσει να ισχύει για ει-
σερχόμενους τουρίστες.

Αξίζει να σημειωθεί πως 
ευκολότερες θα είναι 
και οι χερσαίες μετακι-
νήσεις, καθώς θα γίνο-
νται χωρίς την υποχρέω-
ση για self test, κάτι που, 
ωστόσο, θα συστήνεται 
σε όσους ταξιδέψουν.

Επίσημη πρεμιέ-
ρα για τον τουρισμό
Με κεντρικό σύνθημα 
«Ανοίγουμε Πανιά! – Ελ-
ληνικός Τουισμός 2021 Με 
Ασφάλεια!» ανοίγει από 
την Παρασκευή, 14 Μαΐου 
ο τουρισμός στη χώρα μας. 
Η επιλογή της συγκεκρι-
μένης ημέρας θεωρείται 
ορόσημα, καθώς αίρεται 
το αυστηρό lockdown που 
είχε επιβληθεί εξαιτίας 
της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού, ενώ επιτρέπο-
νται, παράλληλα και οι 
υπερτοπικές μετακινή-
σεις προς την ηπειρωτική 
και τη νησιωτική χώρα.

Ταυτόχρονα, το άνοιγμα 
του τουρισμού σηματοδο-
τεί την επανεκκίνηση ενός 
πολύ σημαντικού τομέα 
της οικονομίας, στον οποίο 
ποντάρει η κυβέρνηση, με 
δεδομένες και τις οικονο-
μικές συνέπειες που προ-
κάλεσε η πανδημία της 
Covid 19 στη χώρα μας.

Επίσης, από την 1η Ιουνί-
ου τίθεται λειτουργία το 
ευρωπαϊκό πράσινο πιστο-
ποιητικό, που έρχεται να 
υλοποιήσει την πρόταση 
της χώρας μας, για διευ-
κόλυνση των ταξιδιών σε 
όσους έχουν εμβολιαστεί 
ή φέρουν αρνητικό τεστ.

Ταυτόχρονα με τον προ-

ηγμένο αλγόριθμο EVA 
θα συνεχίσουν οι στοχευ-
μένοι δειγματοληπτικοί 
έλεγχοι στις πύλες εισό-
δου της χώρας μας, αναλό-
γως του επιδημιολογικού 
φορτίου της χώρας προέ-
λευσης κάθε επισκέπτη.

Τι φοβούνται 
οι επιστήμονες
Αναμφίβολα, η απόφα-
ση να ανοίξει ο τουρι-
σμός, όπως και άλλες 
δραστηριότητες – κυρί-
ως, το λιανεμπόριο και η 
εστίαση – αποτελούσε 
μείζονα ανάγκη για να 
δοθούν κάποιες ανάσες 
στην ελληνική οικονομία.

Τόσο οι εργαζόμενοι στον 
κλάδο του τουρισμού, όσο 
και στους κλάδους του λια-
νεμπορίου και της εστία-
σης, που είχαν «γονατίσει» 
οικονομικά από το μεγαλύ-
τερο σε διάρκεια lockdown, 
όσο όμως και οι πολίτες, 
οι οποίοι έχουν κουραστεί 
από τα περιοριστικά μέ-
τρα και τις απαγορεύσεις, 
απαιτούσαν εδώ και καιρό 
να πάμε σε ένα προσεκτικό 
άνοιγμα δραστηριοτήτων.

Εξάλλου, το ίδιο συμβαί-
νει αυτή την περίοδο και 
στις περισσότερες χώρες 
της Ευρώπης, οι οποί-
ες επιστρέφουν σταδια-
κά στην κανονικότητα.

Παρ’ όλα αυτά, τα επιδη-
μιολογικά δεδομένα συνε-
χίζουν να είναι δύσκολα, 
με τη χώρα να μετρά κα-
θημερινά 2.000 κρούσμα-
τα, κατά μέσο όρο, και με 
τους διασωληνωμένους 
ασθενείς κοροναϊού να 
παρουσιάζουν μείωση τις 
τελευταίες μέρες, χωρίς 
ωστόσο η εικόνα αυτή να 
επιτρέπει εφησυχασμό.

Η κυβέρνηση, βέβαια, 
επιμένει ότι το άνοιγμα 
της οικονομίας γίνεται 
με προσεκτικά βήματα, 
ενώ θέτει και το ζήτημα 
της ατομικής ευθύνης, με 
συστάσεις στους πολίτες 
για συνέχιση της τήρησης 
των υγειονομικών μέτρων.

Ωστόσο, πολλοί είναι 
οι ειδικοί που εκφρά-
ζουν έντονες επιφυλά-
ξεις για το άνοιγμα των 
περισσότερων δραστη-
ριοτήτων με την ταυ-
τόχρονη άρση σχεδόν 
όλων των περιορισμών.

Συγκεκριμένα, την έντο-
νη ανησυχία τους για την 
άρση των μέτρων, εξέ-
φρασαν μιλώντας στην 
εκπομπή «Κοινωνία Ώρα 
Mega», οι Δημοσθένης 
Σαρηγιάννης, καθηγη-
τής Περιβαλλοντικής 
Μηχανικής του ΑΠΘ, και 
Γιώργος Παυλάκης, για-
τρός – ερευνητής στις ΗΠΑ.

«Από τη Δευτέρα του Πά-
σχα είμαστε σε πορεία 
αύξησης και, μάλιστα, 
ταχεία. Τις επόμενες 
εβδομάδες θα φτάσουμε 
τα 2.600 κρούσματα, ως 
κυλιόμενο εβδομαδιαίο 
μέσο όρο, για να φτάσου-
με σε μια αποκλιμάκω-
ση τον Ιούνιο», έκρουσε 
τον κώδωνα του κινδύ-
νου ο κ. Σαρηγιάννης.

Και διευκρίνισε ότι η 
αύξηση οφείλεται στα 
ανοίγματα που κά-
νουμε, αλλά και στο 
γεγονός ότι πολλοί 
δεν φορούν μάσκες.

Δεν θα έπρεπε να 
έχουμε τα ανοίγματα
«Στην κατάσταση που 
είμαστε, δεν θα έπρεπε 
να έχουμε καν τα ανοίγ-
ματα», τόνισε ο καθη-
γητής, προσθέτοντας 
ωστόσο ότι ο λόγος που 
δικαιολογεί υγειονομι-
κά να γίνουν, είναι τα 
self-tests και ο εμβολια-
σμός, ο οποίος, πάντως, 
θα δείξει τα ουσιαστικά 
του αποτελέσματα από 
τον Ιούνιο και μετά. «Η 
κάμψη από 1-2 Ιουνίου 
και έπειτα, θα οφείλε-
ται αποκλειστικά στους 
εμβολιασμούς», εξήγη-
σε ο κ. Σαρηγιάννης.
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Ισχυρά πλεονεκτήματα της Ελλάδας για την 
προσέλκυση και διατήρηση των επενδύσεων

Αθήνα, 14 Μαΐου 2021 
– Στη μακρά επιχειρη-
ματική πορεία της JTI 
στην Ελλάδα καθώς 
και στην ενίσχυση της 
παρουσίας της στη 
χώρα από το 2018 με 
την εξαγορά του ερ-
γοστασίου της ΣΕΚΑΠ 
στην Ξάνθη αναφέρθη-
κε ο κ. Victor Crespo, 
διευθύνων σύμβου-
λος της Japan Tobacco 
International για Ελλά-
δα, Κύπρο και Μάλτα, 
συμμετέχοντας στο πά-
νελ για τη δημιουργία 
ευνοϊκών προϋποθέσε-
ων για την προσέλκυση 
άμεσων ξένων επενδύ-
σεων στην Ελλάδα στο 
πλαίσιο του 6ου Οικο-
νομικού Φόρουμ των 
Δελφών το οποίο τελεί 
υπό την Αιγίδα της Α.Ε. 
της Προέδρου της Δη-
μοκρατίας, Κατερίνας 
Σακελλαροπούλου.

Ο κ. Crespo υπενθύμισε 
την ισχυρή και συνεπή 
40χρονη παρουσία της JTI 
στην Ελλάδα και τη διαρκή 
επενδυτική δράση της για 
να καταστεί η 2η εταιρεία 
στον κλάδο του καπνού 
και η κορυφαία εταιρεία 

στα συμβατικά-παραδοσιακά 
προϊόντα. Παράλληλα έδωσε 
ιδιαίτερη έμφαση στην περαι-
τέρω ένταση της επενδυτικής 
δραστηριότητας μετά την 
εξαγορά της ΣΕΚΑΠ με την 
αξιοποίηση 30 εκατ. δολαρί-
ων για τον εκσυγχρονισμό 
του ιστορικού εργοστασίου 
στην Ξάνθη και την αύξηση 
της παραγωγικής ικανότη-
τας της μονάδας. Αναφορι-
κά με τους παράγοντες που 
συνηγόρησαν θετικά στην 
απόφαση της εξαγοράς και 
της επένδυσης της JTI στη 
Βόρεια Ελλάδα, ο κος Crespo 
μίλησε για τα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα της Ελλάδας 
ως μια Ευρωπαϊκή χώρα, με 
εργασιακό δυναμικό υψη-
λών προδιαγραφών και μια 
σημαντική αγορά καπνού, 
επισημαίνοντας ότι η Ξάνθη 
αποτελεί μια περιοχή με πα-
ράδοση στην καπνοκαλλιέρ-
γεια με τα διάσημα καπνά της.

Ο κος Crespo, υπογράμμισε 
ως βασικούς παράγοντες για 
την επιτάχυνση και τη διευ-
κόλυνση ξένων επενδύσεων 
στη χώρα μας, τη δημιουργία 
ενός σταθερού και ασφαλούς 
φορολογικού περιβάλλοντος 
που θα συμβάλλει στο μα-
κροπρόθεσμο σχεδιασμό για 
την ομαλή λειτουργία της 
αγοράς, την ψηφιοποίηση του 
δημόσιου τομέα, την επίλυση 
ζητημάτων της γραφειοκρα-
τίας όπως και στον εκσυγχρο-

νισμό της εργασιακής 
νομοθεσίας. Ωστόσο δεν 
παρέλειψε να αναφερ-
θεί στην έμμεση φορο-
λογία που παραμένει 
υψηλή, «μια παράμετρος 
πολύ σημαντική για την 
JTI» όπως τόνισε χαρα-
κτηριστικά, «δεδομένου 
ότι η εταιρεία αποτελεί 
έναν από τους μεγαλύ-
τερους συνεισφέροντες 
στο δημόσιο ταμείο με 
περίπου 2% στα συνολι-
κά κρατικά έσοδα μέσω 
της είσπραξης του Ει-
δικού Φόρου Κατανά-
λωσης και του ΦΠΑ».

Η Japan Tobacco 
International στον κόσμο

H Japan Tobacco 
International – JTI είναι 
μέλος του Ομίλου Εται-
ρειών Japan Tobacco Inc 
ο οποίος ανήκει κατά 
1/3 στο Ιαπωνικό Δημό-
σιο.  Αποτελεί μια κο-
ρυφαία διεθνή εταιρεία 
προϊόντων καπνού και 
ατμίσματος με επιχειρη-
ματική δραστηριότητα 
σε περισσότερες από 130 
χώρες ανά τον κόσμο.  Εί-
ναι ο κάτοχος παγκοσμί-
ως του σήματος Winston, 
της δεύτερης μεγαλύτε-
ρης μάρκας τσιγάρων 
στον κόσμο, καθώς και 
του Camel, εκτός ΗΠΑ.  
Στα διεθνή εμπορικά 
σήματα της εταιρείας 
συγκαταλέγονται και 
τα Mevius και LD.  Η JTI 
είναι επίσης ένας σημα-
ντικός παίκτης της πα-
γκόσμιας αγοράς προ-
ϊόντων ατμίσματος με 
το ηλεκτρονικό τσιγάρο 
Logic και στην κατηγο-
ρία των προϊόντων θερ-
μαινόμενου καπνού με 
το Ploom.  Με κεντρι-
κά γραφεία στη Γενεύη 
στην Ελβετία, η JTI απα-
σχολεί περισσότερους 
από 44.000 εργαζόμε-
νους σε όλο τον κόσμο.  
Το 2021 έλαβε, για 7η συ-
νεχή χρονιά, την πιστο-
ποίηση του Κορυφαίου 

Εργοδότη Παγκόσμια και 
συγκαταλέγεται στις 16 
διεθνείς εταιρείες που δια-
κρίθηκαν φέτος. Για περισ-
σότερες πληροφορίες επι-
σκεφθείτε το www.jti.com.

Η Japan Tobacco 
International στην Ελλάδα

Η JTI έχει αδιάλειπτη πα-
ρουσία στην ελληνική αγο-
ρά εδώ και περισσότερο 
από 40 χρόνια και είναι σή-
μερα η 2η μεγαλύτερη εται-
ρεία προϊόντων καπνού 
στην ελληνική αγορά.  Με 
τις επιχειρηματικές της 
δραστηριότητες, η εταιρεία 
συνεισφέρει ετησίως πάνω 
από το 2% των συνολικών 
φορολογικών εσόδων της 
χώρας σε ΕΦΚ και ΦΠΑ κα-
πνού και ταυτόχρονα στη-
ρίζει την τοπική οικονομία 
και τον καπνικό κλάδο ο 
οποίος παρέχει πόρους σε 
περισσότερες από 50.000 
οικογένειες.  Διαθέτει 
στην ελληνική αγορά τις 
διεθνείς μάρκες Winston, 
Camel και Old Holborn, 
το ηλεκτρονικό τσιγάρο 
Logic, καθώς και τα πα-
ραδοσιακά σήματα BF και 
GR της ΣΕΚΑΠ.  Εκτός 
από την εγχώρια αγορά, 
η JTI έχει και την ευθύνη 
των αγορών της Κύπρου 
και της Μάλτας, απασχο-
λώντας συνολικά 300 ερ-
γαζόμενους. Το 2021 η JTI 

Hellas πιστοποιήθηκε 
από το Top Employers 
Institute ως Κορυφαίος 
Εργοδότης για 9η συνε-
χή χρονιά, ενώ είναι η 
3η φορά, μετά το 2017 
και το 2018, που η εται-
ρεία αναγνωρίζεται 
ως Νο.1 Κορυφαίος Ερ-
γοδότης στην Ελλάδα.

Με την εξαγορά της 
ΣΕΚΑΠ το 2018, η JTI 
διαθέτει πλέον τόσο 
παραγωγική όσο και 
εξαγωγική δραστη-
ριότητα στη χώρα. Η 
JTI, αναγνωρίζοντας 
τη σημαντικότητα και 
την αξία της διατήρη-
σης και ανάπτυξης της 
παραγωγικής μονάδας 
σε αυτήν την ακριτική 
περιοχή (Ξάνθη), τόσο 
για την τοπική όσο και 
την εθνική οικονομία, 
επενδύει συστηματικά 
στην αναβάθμιση και 
ανάπτυξη του εργοστα-
σίου η οποία μέχρι και 
το 2020 ξεπερνά τα 30 
εκατ. δολάρια.  Στο ίδιο 
αναπτυξιακό πλαίσιο, 
από τον Οκτώβριο του 
2019 παράγει στην Ελ-
λάδα το Winston για την 
εγχώρια αγορά και για 
εξαγωγές σε χώρες της 
Ευρώπης, καθώς και το 
Camel που προορίζεται 
για εξαγωγές στην Ε.Ε.
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11 αλλαγές

Τι αλλάζει σε οκτάωρο, άδειες, υπερωρίες, απολύσεις και Κυριακές
Δόθηκε στη δημόσια διαβούλευση από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας το σχέδιο νόμου 
που προβλέπει 11 μεγάλες αλλαγές στην αγορά εργασίας

Μετά από αίτηση του εργα-
ζομένου για τη διευθέτηση 
του χρόνου εργασίας, εφό-
σον δεν υπάρχει συνδικα-
λιστική οργάνωση, θα γίνει 
η εφαρμογή του 10ώρου, 
χωρίς να θίγονται το 8ωρο, 
το 5θήμερο και το 40ωρο. 
Προβλέπεται επίσης 4ήμε-
ρη εργασία την εβδομά-
δα ενώ απαγορεύεται η 
απόλυση σε περίπτωση 
άρνησης του εργαζομένου

Αυτό είναι το «κλειδί» του 
νέου εργασιακού νομοσχε-
δίου – το οποίο δόθηκε χθες 
στη δημόσια διαβούλευση 
από την πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου Εργασίας 
– και προκαλεί αντιδρά-
σεις από την αντιπολί-
τευση. Κι αυτό παρότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει τη 
σχετική νομοθεσία για τη 
διευθέτηση αλλά και τη 
σχετική Ευρωπαϊκή Οδη-
γία 2019/1158, που προ-
ωθεί ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης με ατομι-
κές συμβάσεις εργασίας!!!

Οπως προβλέπεται, το 
ελαστικό 8ωρο θα εφαρμό-
ζεται μόνο κατόπιν αιτή-
ματος του ίδιου του εργαζο-
μένου έπειτα από έγγραφη 
συμφωνία και συμπληρω-
ματικά προς την ισχύουσα 
νομοθεσία σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει συνδικα-
λιστική οργάνωση ή δεν 
επιτευχθεί συμφωνία με-
ταξύ συνδικάτου και εργο-
δότη. Παράλληλα προβλέ-
πεται ρητά η απαγόρευση 
της απόλυσης του εργα-

ζομένου, σε περίπτω-
ση άρνησης πρότασης 
από τον εργοδότη, για 
τη διευθέτηση. Ο ερ-
γαζόμενος θα μπορεί 
πλέον να μετατρέψει 
τις 5 ημέρες με 8ωρη 
εργασία σε 4 ημέρες με 
10ωρη και μία ημέρα 
ανάπαυσης. Το σύστη-
μα ωφελεί τους εργαζο-
μένους που επιθυμούν 
να εργαστούν περισ-
σότερο κάποιες ημέ-
ρες, προκειμένου π.χ. 
να μπορούν να λάβουν 
άδεια, ή να δουλέψουν 
λιγότερο άλλες ημέρες, 
ή τους εργαζομένους 
που επιθυμούν να δου-
λέψουν για 4 ημέρες 
την εβδομάδα. Χωρίς 
ούτε να μειώνονται οι 
αποδοχές τους ούτε 
να αυξάνεται ο μέσος 
όρος εργασίας που δεν 
μπορεί σε καμία περί-
πτωση να υπερβεί τις 
5 ημέρες την εβδομάδα 
και 8 ώρες την ημέρα.

Προστίθενται στον κα-
τάλογο άκυρων απολύ-
σεων, οι περιπτώσεις: 
Για άσκηση των δικαι-
ωμάτων σε περίπτωση 
βίας και παρενόχλη-
σης, του πατέρα νεο-
γεννηθέντος τέκνου, 
εργαζόμενων που έλα-
βαν ή ζήτησαν οποια-
δήποτε άδεια, εργαζό-
μενων που αρνήθηκαν 
να συμφωνήσουν δι-
ευθέτηση του χρόνου 
εργασίας, τηλεργαζό-
μενων που άσκησαν δι-
καίωμα αποσύνδεσης.

Ειδικότερα, οι 11 μεγάλες 
αλλαγές που επέρχονται 
με το εργασιακό νομο-
σχέδιο είναι οι παρακάτω:

1 Εισάγεται η διευθέτη-
ση του χρόνου εργασί-
ας μεταξύ εργαζομένου 
– εργοδότη, με ατομι-
κή σύμβαση εργασίας
.

2Προβλέπεται η δυνατότη-
τα 4ήμερης εργασίας στο 
πλαίσιο της διευθέτησης 
του χρόνου εργασίας και 
είναι άκυρη η απόλυση 
εργαζομένου που αρνεί-
ται τη διευθέτηση αυτή. 
Παραμένει το 8ωρο, ενώ 
ξεκαθαρίζεται πως το δι-
άλλειμα θα είναι 15-30 λε-
πτά, 4 ώρες μετά την έναρ-
ξη του ωραρίου εργασίας.

3Αυξάνονται οι επιτρεπό-
μενες υπερωρίες στις 150 
ώρες και εξισώνονται οι 
επιτρεπόμενες ώρες στη βι-
ομηχανία με τις υπηρεσίες.

4Επιτρέπεται η κατ’ εξαί-
ρεση εργασία τις Κυρια-
κές σε νέους κλάδους, 
όπως οι αποθήκες, τα 
logistics, τα κέντρα δεδο-
μένων, αλλά και η μηχα-
νογράφηση, οι εξετάσεις 
έκδοσης διπλωμάτων κ.ά.

5Θεσπίζεται η Ψηφιακή 
Κάρτα Εργασίας, που θα 
καταγράφει το πραγμα-
τικό ωράριο του εργαζο-
μένου και τις υπερωρίες 
του, απαλλάσσοντας τις 
εταιρείες που την εφαρ-
μόζουν από την ανά-
γκη υποβολής ΑΠΔ.

6Καταργείται το ΣΕΠΕ 
και ιδρύεται η Επιθεώρη-
ση Εργασίας ως Ανεξάρ-
τητη Αρχή, η οποία θα 
λειτουργεί στα πρότυπα 
της ΑΑΔΕ και της Εθνι-
κής Αρχής Διαφάνειας.

7Υιοθετείται αυστηρό 
πλαίσιο προστασίας και 
τιμωρίας περιστατικών 

βίας και παρενόχλησης 
στην εργασία (mobbing). 
Τα θιγόμενα πρόσωπα 
θα προστατεύονται από 
απόλυση, ενώ ο καταγ-
γελλόμενος θα πρέπει 
να αποδείξει ότι δεν δι-
έπραξε την παράβαση.

8Θεσπίζεται για πρώτη 
φορά η άδεια πατρότη-
τας (14 ημερών), η γο-
νική άδεια 4 μηνών για 
κάθε μητέρα και πα-
τέρα με επιδότηση του 
ΟΑΕΔ, ευέλικτο ωράριο 
με τηλεργασία για τους 
γονείς, επεκτείνεται 
η άδεια λοχείας, προ-
βλέπεται άδεια για τις 
γυναίκες που υποβάλ-
λονται σε υποβοηθού-
μενη εγκυμοσύνη, αλλά 
και για τους φροντι-
στές που έχουν υπό την 
προστασία τους κάποιο 
μέλος της οικογένειάς 
τους με αναπηρίες.

9Θεσπίζεται το πλαίσιο 
της τηλεργασίας με συμ-
φωνία εργαζομένου – 
εργοδότη, με τον τελευ-
ταίο να αναλαμβάνει το 
κόστος του εξοπλισμού. 
Προβλέπεται δικαίωμα 
πρόσβασης της Επιθε-
ώρησης Εργασίας στα 
δεδομένα της επικοινω-
νίας επιχείρησης – εργα-
ζομένου για την τήρηση 
του ωραρίου εργασίας.

10 Καταργείται η διάκρι-
ση υπαλλήλου – εργα-
τοτεχνίτη ως προς την 
αποζημίωση απόλυσης. 
Οι αποζημιώσεις των 
εργατοτεχνιτών που 
ήταν μόλις λίγα μερο-
κάματα εξισώνονται με 
τις αποζημιώσεις των 
υπαλλήλων που φτά-
νουν έως 12 μηνιάτικα.

11 Προβλέπεται προ-
σωπικό ασφαλείας που 
διασφαλίζει την ελά-
χιστη εγγυημένη λει-
τουργία και προστατεύ-
ει τα δικαιώματα των 
πολιτών ως προς την 
παροχή ενός μίνιμουμ 

(33%) επιπέδου υπηρεσιών 
σε κρίσιμους κλάδους κατά 
τη διάρκεια των απεργιακών 
κινητοποιήσεων στις ΔΕΚΟ. 
Εγγραφή συνδικαλιστικών 
και εργοδοτικών οργανώσε-
ων σε ηλεκτρονικό μητρώο. 
– Κήρυξη απεργίας και την 
εκλογή Διοικητικού Συμβου-
λίου με την προϋπόθεση να 
υπάρχει διαθέσιμο σύστημα 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 
Απαγόρευση παρεμπόδισης 
εργαζομένων που επιθυμούν 
να εργασθούν κατά τη διάρ-
κεια της απεργίας – παρά-
βαση αυτής της υποχρέωσης 
οδηγεί στη διακοπή της απερ-
γίας με δικαστική απόφαση.

«Η ψηφιακή κάρτα εργασίας 
είναι η σημαντικότερη αλλα-
γή του νομοσχεδίου, καθώς 
κάθε εργαζόμενος θα μπο-
ρεί και από το κινητό του τη-
λέφωνο να καταγράφει πότε 
πάει στη δουλειά του, πότε 
φεύγει, πόσες ώρες δούλεψε 
υπερωριακά» είπε ο υπουρ-
γός Εργασίας Κ. Χατζηδά-
κης. Οπως τόνισε αποτελεί 
«κλειδί» για την προστασία 
των εργαζομένων, τον έλεγ-
χο του ωραρίου εργασίας 
και την εφαρμογή μεταρ-
ρυθμίσεων, όπως το δικαί-
ωμα της αποσύνδεσης στην 
τηλεργασία, η διευθέτηση 
του χρόνου εργασίας και η 
εξίσωση των υπερωριών σε 
βιομηχανία και υπηρεσίες.

Με την Ψηφιακή Κάρτα Ερ-
γασίας καταγράφεται σε 
πραγματικό χρόνο κάθε 
μεταβολή στον χρόνο ερ-
γασίας των εργαζομένων: 
ώρα έναρξης και λήξης της 
εργασίας, διάλειμμα, υπέρ-
βαση του νόμιμου ωραρίου 
εργασίας, άδειες, υπερωρίες.

Αναφορικά με όσους δεν 
συμμορφωθούν στο νέο μέ-
τρο, προβλέπεται πλέον 
πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά 
εργαζόμενο για μη ενεργο-
ποίηση της ψηφιακής κάρ-
τας, καθώς και «λουκέτο» 15 
ημερών για υποτροπή, μετά 
από τρεις ελέγχους, κατέ-
ληξε ο υπουργός Εργασίας.
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Συνάντηση των Προέδρων με 
τον Υπουργό Ανάπτυξης κο 
Άδωνι Γεωργιάδη

ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ;

Συνάντηση στην Αθήνα 
είχαν το μεσημέρι της Τρίτης 
11/5 οι πέντε Πρόεδροι 
των Επιμελητηρίων της 
Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης 
Χριστόδουλος Τοψίδης, 
Αντώνης Γραβάνης, 
Νίκος Αγγελίδης, Στέλιος 
Μωραΐτης και Μάρκος 
Δέμπας με τον Υπουργό 
Ανάπτυξης κο Άδωνι 
Γεωργιάδη και τον 
Πρόεδρο του Ενδιάμεσου 
Φορέα Επιχειρησιακού 
Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς 
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Κ Α Ι 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 
(ΕΦΕΠΑΕ) κο 
Πλάτωνα Μαρλαφέκα.

Το αντικείμενο της 
συνάντησης ήταν η 
επίλυση των θεμάτων 
που ανέκυψαν από 
τη δυσλειτουργία της 
αστικής εταιρείας ΔΕΣΜ-
ΟΣ ώστε να συνεχιστεί η 
απρόσκοπτη διαχείριση 
των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων στην 
Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης.

Κατά τη διάρκεια 
της συνάντησης 
αποφασίστηκε η άμεση 
δημιουργία παραρτήματος 
του Ενδιάμεσου 
Φορέα Επιχειρησιακού 
Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς 
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Κ Α Ι 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 
(ΕΦΕΠΑΕ) στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας 
– Θράκης και η μεταφορά 
σ’ αυτό όλων των 
προγραμμάτων που μέχρι 
πρότινος διαχειριζόταν η 
αστική εταιρεία ΔΕΣΜ-ΟΣ.

Η εξέλιξη αυτή 
διασφαλίζει πλήρως τα 
συμφέροντα της τοπικής 
ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ό τ η τ α ς , 
αφού η αξιολόγηση των 
επενδυτικών προτάσεων 
θα πραγματοποιείται από 
τον νέο φορέα εντός της 
Περιφέρειάς μας και δεν θα 
χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα 
τρέχοντα προγράμματα.

Τα Επιμελητήρια της 
ΑΜΘ μετά από τις 
πολύμηνες προσπάθειες 
που κατέβαλαν για 
την αποκατάσταση 
της λειτουργίας στην 
αστική εταιρεία ΔΕΣΜ-
ΟΣ και την προάσπιση 
των συμφερόντων των 
επιχειρήσεων της περιοχής 
μας ευχαριστούν θερμά 
τον Υπουργό Ανάπτυξης 
κο Άδωνι Γεωργιάδη για το 
ενδιαφέρον που επέδειξε 
και την καθοριστική 
συμβολή του στην 
επίλυση ενός σημαντικού 
ζητήματος για το μέλλον 
της επιχειρηματικότητας 
στην Ανατολική 
Μακεδονία – Θράκη.

Δεν φτάνει που οι επιχειρήσεις ζουν με 
δανεικά και  επιστρεπτέες προκαταβολές, 
πρέπει να πληρώσουν κιόλας

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ  ΟΕΒΕ ΑΜΘ

Με ανακοίνωση της η ΟΕΒΕ Ξάν-
θης ζητά από τον υπουργό Κ. Χα-
τζηδάκη να πάρει οίσω την απόφα-
ση να πληρώνουν οι επιχειρήσεις το 
δεύτερο self test των εργαζομένων.

Σίγουρα δεν είναι αυτό κάθε αυτό το 
κόστος του self test των εργαζομένων 
αλλά η αδυναμία των διοικούντων 
την χώρα να αντιήφθούν τι ακριβ΄βς 
βιώνουν οι επιχειρήσεις που βρίσκο-
νται με το ένα πόδι κοντα στο λου-
κέτο και με το άλλο στην φυλακή.

Δεν θα πληρώσουν και την ανι-
κανότητα των πολιτικών.

Αναλυτικά αναφέρουν στην ανακοί-
νωση τους προς τον αρμόδιο υπουργό.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του 
Υπουργείου σας από εχθές Δευτέ-
ρα οι εργοδότες υποχρεούνται να 
παρέχουν με δική τους επιβάρυν-
ση ένα εκ των δύο(2) self-test στους 
εργαζομένους τους. Θα συμφω-
νήσουμε ως προς το σκέλος δια-
σφάλισης της δημόσιας υγείας με 
κάθε μέσο καθώς ένα πιθανό «πι-
σωγύρισμα» θα είναι καταστροφι-
κό για την οικονομία μας αλλά και 
την βιωσιμότητα των επιχειρήσε-
ών μας. Θεωρούμε όμως ότι είναι 
ανέφικτο την δεδομένη χρονική 
στιγμή οι επαγγελματίες να επω-
μιστούν και αυτό το «εξτρά» έξο-
δο. Η οικονομική συνθήκη πολλών 
επιχειρήσεων δεν τους επιτρέπει 
να επιβαρυνθούν με καμία παρα-
πάνω δαπάνη την δεδομένη χρο-
νική στιγμή. Φρονούμε πως η προ-
σπάθεια επαναφοράς του συνόλου 
της αγοράς στην κανονικότητα θα 
πρέπει να στηριχθεί με κάθε πρό-
σφορο μέσο. Σας ζητάμε να αναθε-
ωρήσετε την εν λόγω απόφαση σας 
και να απαλλάξετε τις επιχειρήσεις 
από ένα ακόμα έξοδο σε μια τρο-
μερά δύσκολη συγκυρία για το σύ-
νολο του επιχειρηματικού κόσμου.

Τα ρωσικά σούπερ μάρκετ ανεβάζουν «ταμπέλα» στην 
Ελλάδα

Εγκαίνια ετοιμάζουν τα νέα σού-
περ μάρκετ MERE στην Ελλη-
νική αγορά. Τα ρωσικά σουπερ 
μάρκετ ανοίγουν τα πρώτα τους 
καταστήματα και η αγορά περι-
μένει να δει την υποδοχή που θα 
έχουν από τους καταναλωτές.

Ταμπέλα στην Ελλάδα ανεβάζουν 

οι Ρώσοι με τα νέα σούπερ μάρκετ 
Mere και όπως φαίνεται μέσα στις επό-
μενες μέρες έρχονται εγκαίνια σε αρ-
κετά καταστήματα. Η «πρεμιέρα» των 
ρωσικών εκπτωτικών σούπερ μάρκετ 
Μere στην ελληνική αγορά αναμένε-
ται τις επόμενες μέρες στη Λάρισα και 
θα ακολουθήσουν τα σούπερ μάρκετ 
σε Τρίπολη, Κόρινθο και Λαγκαδά.
ελληνική αγορά αναμένεται με ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον και προφανώς 
φέρνει αλλαγές και νέα δεδομέ-
να στο κλάδο των σούπερ μάρκετ.

Η τελευταία άφιξη ξένης αλυσίδας 
σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα ήταν το 
2008 της γερμανικής Aldi, η οποία δρα-
στηριοποιείται επίσης στον χώρο του 
hard discount και δύο χρόνια αργότερα 
έκλεισε τα 38 καταστήματά της απο-
χωρώντας από την ελληνική αγορά.
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ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: Κλέφτης έβαλε 
στόχο 8 καταστήματα στο 
τελευταίο συνελήφθη

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: Κλέφτης 
έβαλε στόχο 8 καταστήματα 
στο τελευταίο συνελήφθη

 Εξιχνιάστηκαν, ύστερα από 
τις έρευνες των αστυνομικών 
της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας 
Ορεστιάδας, οκτώ (8) κλοπές, 
τετελεσμένες και σε απόπειρα, 
από καταστήματα, που 
διαπράχθηκαν κατά το χρονικό 
διάστημα από 17-4-2021 έως 
11-5-2021, στην Ορεστιάδα.

Συνελήφθη χθες (11-5-
2021) το πρωί, από τους 
παραπάνω αστυνομικούς, 
ένας ημεδαπός σε βάρος 
του οποίου σχηματίσθηκε 
δικογραφία για κλοπή και 
φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

 Συγκεκριμένα, χθες το πρωί 
στην Ορεστιάδα, οι αστυνομικοί 

εντόπισαν και συνέλαβαν 
τον δράστη, διότι διέρρηξε 
κατάστημα της πόλης, χωρίς 
όμως να αφαιρέσει οτιδήποτε, 
καθόσον έγινε αντιληπτός από 
περίοικο και τράπηκε σε φυγή.

Από την αστυνομική έρευνα 
που ακολούθησε, προέκυψε ότι 
ο δράστης τον προηγούμενο 
και τον τρέχοντα μήνα, 
διέρρηξε επίσης τέσσερα (4) 
καταστήματα, αφαιρώντας από 
το εσωτερικό τους διάφορα 
χρηματικά ποσά, ενώ σε τρεις 
(3) ακόμη περιπτώσεις δεν 
ολοκλήρωσε τις πράξεις του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε 
στην κα Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Ορεστιάδας, 
ενώ την προανάκριση 
ενήργησε η Υποδιεύθυνση 
Ασφάλειας Ορεστιάδας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: Είχε στο 
σπίτι της ένα κιλό χασίσι το 
βρήκε η “Laika”
Συνελήφθη  κατηγορούμενη για διακίνηση και κατοχή ναρ-
κωτικών

Συνελήφθη το μεσημέρι της 
Τρίτης, στην Αλεξανδρούπολη, 
στο πλαίσιο των ειδικών 
δράσεων για την καταπολέμηση 
της διάδοσης των ναρκωτικών, 
από αστυνομικούς του 
Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών 
της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας 
Αλεξανδρούπολης ημεδαπή, 

σε βάρος της οποίας 
σ χ η μ α τ ί σ θ η κ ε 
δικογραφία για 
παράβαση του νόμου 
περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι 
α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί 

πραγματοποίησαν έρευνα 
στην οικία της δράστιδας 
με τη συνδρομή του 
αστυνομικού σκύλου 
ανίχνευσης ναρκωτικών 
“Laika”, κατά τη διάρκεια 
της οποίας βρέθηκαν τρεις 
(3) νάιλον συσκευασίες 
με ακατέργαστη κάνναβη, 
συνολικού βάρους 1.274,5 
γραμμαρίων και ένας (1) 
μεταλλικός τρίφτης που 
περιείχε μικροποσότητα 
ακατέργαστης κάνναβης.

Κατασχέθηκαν συνολικά 
1.276,2 γραμμάρια 
ακατέργαστης κάνναβης 
και ο μεταλλικός τρίφτης.

Η συλληφθείσα θα 
οδηγηθεί στον κ. 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Αλεξανδρούπολης, ενώ 
την προανάκριση ενεργεί η 
Υποδιεύθυνση Ασφάλειας 
Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η ς .

Γυναίκες έκλεψαν 
περίπτερο στην Ξάνθη

Εντοπίστηκαν 
άμεσα και συνε-
λήφθησαν
 

Συνελήφθησαν το Σάββα-
το το μεσημέρι, στην Ξάν-
θη, από αστυνομικούς της 
Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. δύο γυναί-

κες ελληνικής υπηκοό-
τητας, διότι αφαίρεσαν 
από περίπτερο χρημα-
τικό ποσό. Στην κατο-
χή τους βρέθηκαν τα 
αφαιρεθέντα χρήματα, 
τα οποία κατασχέθη-
καν και αποδόθηκαν 
στον δικαιούχο τους.

Προσοχή με αυτό το μήνυμα κλέβουν τα 
λεφτά σας από τον τραπεζικό λογαριασμό

Η Ελληνική Αστυνομία ζητάει 
την προσοχή των πολιτών, καθώς 
κυκλοφορεί απάτη με SMS. 
Συγκεκριμένα κάποιοι επιτήδειοι 
είχαν βρει τρόπο να στέλνουν 
μηνύματα, αποσπώντας χρήματα 
από τραπεζικούς λογαριασμούς. 
Κατάφεραν μάλιστα να αποσπάσουν 
8.000 ευρώ από λογαριασμό 
ανυποψίαστου πολίτη στην Πέλλα.

Σε ανάρτησή της η Γενική 
Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση 
Κεντρικής Μακεδονίας, ανέβασε 
το μήνυμα που εστάλη στο θύμα.

Το γραπτό μήνυμα έχει 
την εξής μορφή:«(όνομα 
τράπεζας): ελέγξτε εγκαίρως 
το μήνυμα ασφαλείας- (link)»
«Σε καμία περίπτωση μην «πατάτε» 
τον σύνδεσμο. Ενημερώστε φίλους και 
συγγενείς για να μην πέσουν θύματα 
των απατεώνων, σημειώνει η ΕΛΑΣ.

Χρησιμοποιώντας λοιπόν 
ονόματα γνωστών τραπεζών, τα 
παραπλανητικά SMS οδηγούν 
τους χρήστες σε link όπου 
συνήθως απαιτείται να εισάγουν 
ευαίσθητα στοιχεία ασφαλείας 
με αποτέλεσμα να αποκτούν 
έτσι πρόσβαση οι απατεώνες.
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Ειλικρινά δεν γνωρίζουμε 
τι έγινε και πριν κλείσει η 
πλατφόρμα για τα self test 
της εκπαιδευτικής κοινότητας 
αυτά εξαντλήθηκαν και φυσικά 
τα ερωτήματα παραμένουν 
για την πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Υποθέτουμε ότι οι αρμόδιες 
εκπαιδευτικές διευθύνσεις 
του νομού Ξάνθης ανέφεραν 

στους προϊσταμένους τους 
τον αριθμό των μαθητών των 
νηπίων (δεν έχουν τον θεό 
τους) και των εκπαιδευτικών 
για τον αριθμό των self test που 
απαιτείται για να καλυφθούν 
οι ανάγκες της εκπαιδευτικής 
κοινότητας του νομού Ξάνθης.

Τώρα πόσο λογικό και κάτω 
από ποιες μετρήσεις που κατά 
την γνώμη των επιστημόνων 

που απλά εκτελούν τις 
πολιτικές εντολές, τα παιδιά  
πρέπει να κάνουν δύο φορές 
την εβδομάδα self test για 
να πάνε στο σχολείο αύριο 
μέχρι την Δευτέρα, για να 
επαναληφθεί η διαδικασία την 
Τρίτη και πάει λέγοντας έως 
ότου κλείσουν τα σχολεία και 
απαλλάξουν από την βάσανο 
την υπουργό της παιδείας;

Αυτό ας το κρίνουν οι γονείς 
που κάνουν αγώνα δρόμου για 
να προλάβουν να πάρουν τα self 
test για να έχουν το δικαίωμα 
τα παιδιά τους να απολαύσουν 
το δημόσιο κατά τα άλλα 
αγαθό που λέγεται παιδεία.

Να πάμε στην ουσία. Στις 12 το 
μεσημέρι επικοινώνησε μητέρα 
νηπίου και μας ενημέρωσε ότι 
δεν βρίσκει το self test στα 
φαρμακεία της Ξάνθης και η 
νηπιαγωγός με το δίκιο της δεν 
θα δεχτεί το παιδί της σχολείο.

Σε αυτό το σημείο παύει να 
λειτουργεί η λογική του μέσου 

γονέα που θέλει να στείλει το 
παιδάκι του στο σχολείο γιατί 
προφανώς οι πολιτικάντηδες 
δεν πρόβλεψαν να 
εξασφαλίσουν τα απαραίτητα 
self test για όλα τα παιδάκια.

Επικοινωνήσαμε με την 
πρόεδρο των φαρμακοποιών 
της Ξάνθης κυρία Κάλφα 
η οποία μας είπε ότι 
τελείωσαν και η πλατφόρμα 
για να δηλώσουν οι γονείς 
θα κλείσει το απόγευμα.

Επικοινωνήσαμε και με άλλους 
φαρμακοποιούς της πόλης οι 
οποίοι επιβεβαίωσαν το γεγονός 
ότι εξαντλήθηκαν τα self test.

Όπως είναι λογικό η απάντηση 
στην ερώτηση και τι θα γίνει 
αύριο που οι γονείς δεν 
πρόλαβαν να προμηθευτούν 
με τα self test; Τα παιδάκια 
θα πάνε στο σχολείο;

Πάλι τα παιδάκια θα πληρώσουν 
την πολιτική αναλγησία και 
τις αποφάσεις στο γόνατο;

Αγώνας δρόμου για ένα … self test- Ξέμειναν τα φαρμακεία

ΥΣΤΕΡΑ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΜΑΘΕ ΠΑΙΔΙ 
ΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σαφώς και οι φαρμακοποιοί 
σήκωσαν τους ώμους 
δηλώνοντας άγνοια 
αφήνοντας την απάντηση 
μετέωρη σαν την 
εφαρμοζόμενη μετέωρη 
πολιτική προστασίας της 
δημόσιας υγείας.Αγώνας 
δρόμου για ένα … self test- 
Ξέμειναν τα φαρμακεία

ΥΣΤΕΡΑ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΜΑΘΕ ΠΑΙΔΙ 
ΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ειλικρινά δεν γνωρίζουμε 
αν κάτω από αυτές τις 
συνθήκες τα παιδιά 
μας και τα εγγόνια 
μας θα καταφέρουν 
να μάθουν γράμματα 
όμως ο κάθε γονιός με 
πίκρα αντιλαμβάνεται 
ότι ποσώς ενδοιαφέρει 
την πολιτική ελίτ αν τα 
Ελληνόπουλα μάθουν 
γράμματα με τόν τρόπο 
που συμπεριφέρονται στα 
παιδιά ελέω της πανδημίας

Α.Π.

Με 300.000 ευρώ επική-
ρυξαν τους δολοφόνους της 
Καρολίνας

Το πόσο ιδεχθές και αποτρόπαιο είναι το έγκλημα 
που διέπραξαν οι ληστές στα Γλυκά Νερά σκοτώντας 
την μάνα ενός νεογέννητου φαίνεται και από την ΚΥΑ 
της επικύρηξης των δολοφόνων ληστων.

Με σημερινή Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Προ-

στασίας του Πολίτη, Μιχάλη 
Χρυσοχοΐδη και του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών, 
Θεόδωρου Σκυλακάκη, προ-
κηρύχθηκε χρηματική αμοιβή 
ύψους τριακοσίων χιλιάδων 
(300.000€) ευρώ, σε οποιον-
δήποτε παράσχει στοιχεία και 
πληροφορίες σε αρμόδια Αρχή 
που θα οδηγήσουν, στο πλαίσιο 
των ερευνών που βρίσκονται 
σε εξέλιξη, στη σύλληψη των 
δραστών ληστείας μετά φόνου 
σε βάρος 20χρονης γυναίκας, 
που διεπράχθη σήμερα, Τρί-
τη 11 Μαΐου, μέσα στην οικία 
της στα Γλυκά Νερά Αττικής.

Παρακαλούμε όποιος πολίτης 
γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό να 
επικοινωνήσει με τους  τηλεφω-
νικούς  αριθμούς 210-6442694 
και 210-6411111 της Διεύ-
θυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Σημειώνεται ότι, για τα πρόσω-
πα που θα παράσχουν πληρο-
φορίες και στοιχεία θα εξασφα-
λιστεί ανωνυμία έναντι κάθε 
Αρχής και οποιουδήποτε τρίτου.

Προσποιούνταν τους 
υπαλλήλους της ΔΕΗ και 
έκλεβαν ηλικιωμένους

Οι δράστες με τη βοήθεια συνεργών, προσποιούμενοι τους 
υπαλλήλους του Δήμου ή της ΔΕΗ, μετέβαιναν στις οικίες 
ηλικιωμένων, όπου   χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα 
και προφάσεις, αφαιρούσαν χρήματα και τιμαλφή
Ως προς τη μεθοδολογία δράσης, με διαφορετικές 
συνθέσεις οι τέσσερις δράστες  μετέβαιναν με οχήματα 
στις οικίες ηλικιωμένων, όπου μια από τις γυναίκες 
δράστιδες προσποιούμενη την υπάλληλο του Δήμου 
ή της Δ.Ε.Η.  εισέρχονταν στο εσωτερικό των σπιτιών.

Ακολούθως, χρησιμοποιώντας είτε το πρόσχημα της 
απολύμανσης για την  πρόληψη ασθενειών είτε το 
πρόσχημα της διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος και 
προφασιζόμενη την πιθανή καταστροφή χρημάτων και 
τιμαλφών που βρίσκονταν στο σπίτι, ζητούσε από τους 
ηλικιωμένους να τα συγκεντρώσουν μέσα σε μαξιλαροθήκες.

Στη συνέχεια, με τη μέθοδο της απασχόλησης του 
ηλικιωμένου αφαιρούσε τις μαξιλαροθήκες με τα 
συγκεντρωμένα χρήματα και τιμαλφή, καθώς και άλλα 
χρηματικά ποσά που εντόπιζε στο εσωτερικό των σπιτιών 
και διέφευγε με το όχημα όπου ανέμενε ο συνεργός της
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Τσουχτερά πρόστιμα 
από το κράτος στους 
πολίτες λόγω … 
κορωνοιού την στιγμή 
που οι φονιάδες 
αφαιρούν ζωές πολιτών

Δυστυχώς σε τούτον τον τόπο οι πολίτες ζού-
νε τραγελαφικά πράγματα που αν δεν είχαν κό-
στος σε ζωές και χρήμα,  θα έλεγε κανείς ότι ο 
μέσος πολίτης ζει μία απέραντη φαρσοκωμωδία.

Γιατί το γράφουμε αυτό; Γιατί ενώ η κυβέρνηση 
απελευθερώνει το lockdown σχεδόν σε όλους 
τους τομείς όπου δραστηριοποιούνται οι πολί-
τες, συνεχίζει παράλληλα να τους τιμωρεί γιατί 
ακόμη δεν κοινοποιήθηκε η απόφαση της οριστι-
κής άρσης του locdown και βλέπουμε σε πολλές 
περιπτώσεις και μετά από χιλιάδες ελέγχους της 
αστυνομίας, να πέφτουν πρόστιμα γιατί άργη-
σε να γυρίσει ι πολίτης πέραν της απαγόρευσης 
στο σπίτι του 300 ευρώ πρόστιμο, την ώρα που 
η κυβέρνηση μέσα από τα παπαγαλάκια της λέει 
ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να παραταθεί ο χρό-
νος παραμονής εκτός οικίας και μετά τις 23.00.

Σε άλλη περίπτωση ιδιοκτήτης σκά-
φους επειδή μετέφερε πελάτη πλήρω-
σε 1500 ευρώ πρόστιμο και πάει λέγοντας.

Με λίγα λόγια, ενώ το έγκλημα πανελλαδικά θε-
ριεύει και θρηνούμε ως χώρα θύματα λόγω της 
ελλιπούς αστυνόμευσης, ο κ. Χρυσοχοείδης κατ’ 
εντολή του Πρωθυπουργού χρησιμοποιεί χιλιά-
δες αστυνομικούς και όργανα ελέγχου για τον 
κορωνοιό και οι έλεγχοι να αγγίζουν το ρεκόρ 
74.000 σε όλη την επικράτεια μέσα σε ένα 24ωρο.

Μπορεί να διανοηθεί κανείς αν αυτό το προ-
σωπικό ασχολούταν με την ασφάλεια των πο-
λιτών πόσο πιο ήσυχη θα ήταν η Ελλάδα;

Μήπως πρέπει να τελειώνει αυτό το «μουχαμπέτι»;
Μήπως επιτέλους η πολιτεία  όταν τα βρίσκει σκού-
ρα με τον κορωνοιό επικαλείτε την ατομική ευθύ-
νη των πολιτών να κάνει και εδώ το ίδιο; Δέν γίνε-
ται να ρίχμννουμε τις ευθύνες στους ανεύθυνους 
πολίτες όταν αποτυγχάνουμε και όταν είναι να βά-
λουμε λεφτά στα κρατικά ταμεία τους τρελαίνουμε 
ανευ λόγου και αιτίας στα πρόστιμά. Φτάνει  πια.

Παγκόσμια ημέρα 
νοσηλευτικής – 
Μια ακόμη μέρα 
υποκρισίας;

Ειλικρινά δεν γνωρίζουμε αν σε άλλες 
χώρες τιμούν τους νοσηλευτές και τις 
νοσηλεύτριες για τον πραγματικό τους αγώνα, 
όμως δυστυχώς στην Ελλάδα μία ακόμη 
παγκόσμια ημέρα τιμής για τους ανθρώπους 
της πρώτης γραμμής,  μετατρέπεται σε μία 
ημέρα υποκρισίας και ντροπής και μία ημέρα 
δηλώσεων και λέξεων κενού περιεχομένου.

Να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή η παράγραφος δεν 
αναφέρεται στον λαουτζίκο που βρίσκει την 
υγειά του τις δύσκολες ώρες που περνάει στο 
κρεββάτι του πόνου χάρις στην περιποίηση 
του νοσηλευτικού προσωπικού και άρα δεν 
αναφερόμαστε στους πολίτες αλλά στους 
πολιτικούς και κάθε ανευθυνουπεύθυνο που είναι 
τάχα μου ντε υπεύθυνος για να προστατεύσει 
την ζωή των πολιτών παχυλά αμειβόμενος σε 
αντίθεση με του νοσηλευτές που αγωνίζονται 
απολαμβάνοντας αντί για έναν αξιοπρεπή 
μισθό για το προσφερόμενο έργο, ψίχουλα.

Άρα δυστυχώς η σκληρή πραγματικότητα που 
έχει να κάνει με την πορεία των νοσηλευτών 
και νοσηλευτριών μέσα στους χώρους δουλειάς, 
διαψεύδει όλους αυτούς τους μεγαλοσχήμονες 
που χρησιμοποιούν τους βαρύγδουπους 
τίτλους όπως αυτόν της «παγκόσμιας ημέρας 
νοσηλευτικής» για να εντυπωσιάσουν και 
να δείξουν τάχα μου το ενδιαφέρων τους.

Γιατί όλοι αυτοί που αρέσκονται στην χρήση 
των βαρύγδουπων τίτλων με απώτερο σκοπό το 
μάζεμα των ψήφων από κάθε πικραμένο, έχουν 
αφήσει μία νοσοκόμα σε κάθε θάλαμο ασθενών 
ΜΕ σαράντα και βάλε άρρωστων ανθρώπων 
γιατί δεν γίνονται προσλήψεις και πάει λέγοντας.

Όλον αυτόν τον χρόνο της πανδημίας, μόνοι τους 
προσπάθησαν να τα βγάλουν πέρα μειούμενοι 
καθημερινά από τις ασθένειες λόγω του 
κορωνοιού ακόμη και σήμερα, που στην θεωρεία 
τουλάχιστον απελευθερώνεται και θωρακίζεται 
η υγεία, όταν περάσει και αυτή η «μεγάλη μέρα» 
οι νοσηλευτές θα συνεχίσουν πίσω από τα φώτα 
της δημοσιότητας να τραβούνε τον αραμπά.

Άρα λοιπόν για ποια παγκόσμια ημέρα του 
νοσηλευτή μιλάμε στα Ελληνικά δεδομένα;

Αυτό ισχύει για χώρες που σέβονται και τιμούν 
τον νοσηλευτή ή την νοσηλεύτρια στην πράξη.

Μετά το “φιάσκο” με την
 ΔΕΣΜ-ΟΣ δηλώνουν όλοι 

χαρούμενοι
Ναι κύριοι, είτε σας αρέσει είτε όχι, ήταν ένα με-
γάλο “φιάσκο”αυτό με τήν υπόθεση ΔΕΣΜΟ-ΟΣ.
Από εδώ το φέρατε από εκεί το φέρατε καταφέ-
ρατε να το κλείσετε το μαγαζί και να μείνουν 
στον αέρα εκατοντάδες επιχειρήσεις της ΑΜΘ.
Όμως, από το ξετίναγμα της υπόθεσης, μετά 
την παρέμβαση Γεωργιάδη, να δηλώνετε ικα-
νοποιημένοι, αυτό ξεπερνάει κάθε φαντασία.

ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ ΣΕ ΚΑΤΙ;
Μία απορία, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο δή-
μος Ξάνθης έχει βουνά, έχει κάμπο, έχει 
παλιά πόλη, έχει οικισμούς ανατολικά και 
βόρεια, έχει και αστικό ιστό. Είναι τόσο απλω-
μένος και με διαφορετικές παρεμβάσεις που 
πρέπει να γίνουν σε κάθε χώρο ξεχωριστά 
που στο τέλος δέν γίνεται τίποτε απολύτως.
Ο δήμαρχος, σε μία προσπάθεια να κρατήσει 
τις εύθραστες ισοροπίες στην παράταξη του 
που είναι ανεμομάζωμα και ανεμοσκόρπι-
σμα και το μόνο που ακόμα την κρατάει ενω-
μένη είναι γιατι μπορεί και δίνει κανένα φρά-
γκο με απευθείας αναθέσεις σε κολητούς,  
έβαλε τον αυτόματο πιλότο, οι αντιδήμαρχοι 
και οι πρόεδροι κάνουν ότι θέλουν και οι Ξαν-
θιώτες πληρώνουν ειδικούς συμβούλους από 
τον ιδρώτα τους για αυτόν ακριβώς τόν λόγο.
Δηλαδή να προτείνουν εξειδικευμέ-
νες λύσεις για την κάθε περίπτωση.
Τελικά που κατοικοεδρεύουν; Πόσα παίρ-
νουν; Και τέλος πώς δικαιολογούν το μερο-
κάματό τους, αυτό δηλαδή που πληρώνει 
ο Ξανθιώτικος λαός από το υστέρημά του;

17ο δημοτικό σχολείο. Χτύπησε 
το «κουδούνι»  λήξης

Δέν γνωρίζω άν τελικά μετά και την απόφα-
ση του υπουργείου που «κατωχυρώνει» το 17ο 
δημοτικό σχολείο σαν πειραματικό νίκησε το 
κράτος ή οι γονείς, ένα είναι βέβαιο ότι έχασε η 
εκπαίδευση και όλο αυτο το γεγονός και οι κι-
νητοποιήσεις καταλήγουν σε ορισμένα συμπε-
ράσματα που καλό θα είναι αυτοί που αποφα-
σίζουν για τους πολίτες να τους ρωτάνε έστω 
και από ευγένεια και όταν συαντούν την άρ-
νηση να ψάχνουν για συμβιβαστικές λύσεις ή 
να εξηγούν γιατι πήραν αυτές τις αποφάσεις.
Όλο αυτό το «πανηγύρι» με προταγωνιστή την 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το υπουργείο της κ. 
Κεραμέως και τις αντιδράσεις των γονιών έδειξε 
ότι ο καλός ο καπετάνιος στην φουρτούνα φαίνε-
ται και από δείχνουν τα πράγματα η κ. Στυλια-
νίδου δεν είναι καλός καπετάνιος με την ένοια 
ότι δεν κατάφερε πρώτα να πείσει τους γονείς 
για την χρηστικότηα του πειραματικού σχολεί-
ου, να διασφαλίσει όλα εκείνα τα εχέγγεια για 
μία σοβαρή δουλειά και μετά ας έκανε την πρό-
ταση της για την τελική απόφαση του υπουργεί-
ου. Διότι το υπουργείο αποφασίζει με πολιτικά 
κρητήρια και όχι χρηστικά για την κοινωνία.


