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Τοπική ΝΔ εναντίον τοπικού ΣΥΡΙΖΑ με φόντο την πανδημία

ΚΟΚΟΡΟΜΑΧΙΑ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ της τοπικής ΝΔ και του 
τοπικού ΣΥΡΙΖΑ όπου πραγματοποιείται ένας πόλεμος εντυπώσεων αφού 
στην ουσία η ο λαός της Ξάνθης  γνωρίζει καλύτερα και από τους δύο ότι 
δεν πρόκειται να βρει «γιατρειά» όποιος και αν γράψει την καλύτερη και 
αιχμηρότερη ανακοίνωση. Προφανώς οι εκπρόσωποι των κομμάτων 
τοπικά δεν έχουν αντιληφθεί ότι οι Ξανθιώτες βαρέθηκαν της κοκορομα-
χίες.  Αυτή τη φορά η τοπική ΝΔ με ανακοίνωση της λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζει 
έξω από την πραγματικότητα. Η ΝΔ;   

Με αμείωτο ρυθμό συνε-
χίζεται η κόντρα μεταξύ 
της τοπικής ΝΔ και του 
τοπικού ΣΥΡΙΖΑ όπου 
πραγματοποιείται ένας 
πόλεμος εντυπώσεων 
αφού στην ουσία η ο 
λαός της Ξάνθης  γνω-
ρίζει καλύτερα και από 
τους δύο ότι δεν πρόκει-
ται να βρει «γιατρειά» 
όποιος και αν γράψει 
την καλύτερη και αιχ-
μηρότερη ανακοίνωση. 
Προφανώς οι εκπρόσω-
ποι των κομμάτων το-
πικά δεν έχουν αντιλη-
φθεί ότι οι Ξανθιώτες 
βαρέθηκαν της κοκορο-
μαχίες.  Αυτή τη φορά 
η τοπική ΝΔ με ανακοί-
νωση της λέει ότι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ ζει έξω από την 
πραγματικότητα. Η ΝΔ;   

Η Ν.Ε. ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ξάνθης βρί-
σκεται σε μόνιμο παραλήρημα, 
προσπαθώντας να δημιουργή-
σει εντυπώσεις και καταστάσεις 
που δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα. Η ρηχή και 
ανεύθυνη στάση που ακολουθεί 
καταρρίπτεται από τις πράξεις 
και τα έργα της Κυβέρνησης 
που δίνει συνεχώς τις καλύτερες 
απαντήσεις στην μικροπολιτική 
αντιπολίτευση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α..

Περίπου 1,6 εκατομμύρια μα-
θητές και εκπαιδευτικοί μέσα 
σε 24 ώρες πραγματοποίησαν 
αυτοδιαγνωστικό έλεγχο που 
είχε  ως αποτέλεσμα την έγκαι-
ρη ανίχνευση σχεδόν 16.000 
εν δυνάμει κρουσμάτων, την 
απομόνωσή τους και την απο-
φυγή περαιτέρω διασποράς 
του ιού, όχι μόνο στην εκπαι-

δευτική κοινότητα, αλλά και σε 
ολόκληρη την κοινωνία. Εύλογο 
να αναρωτιούνται οι πολίτες: εάν 
είχαμε ακούσει την πρόταση του 
ΣΥΡΙΖΑ που ήταν να μην ανοίξουν 
τα σχολεία, τι θα γινόταν αυτά τα 
κρούσματα που θα κυκλοφορού-
σαν χωρίς να το ξέρουν; Με πό-
σους ανθρώπους θα ερχόντουσαν 
σε επαφή; Πόσοι θα κολλούσαν;

Ως ψευδείς και παντελώς αβάσιμοι 
μπορούν να θεωρηθούν οι ισχυρι-
σμοί  ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ότι στην Ευρώπη 
προσφέρονται  σε όλους τους πο-
λίτες δωρεάν P.C.R.. Η αλήθεια εί-
ναι ότι τα δωρεάν  P.C.R. παντού 
στην Ε.Ε. γίνονται με συγκεκρι-
μένα κριτήρια – προϋποθέσεις, 
όπως σε συμπτωματικούς πολίτες 
και στενές επαφές. Πουθενά δε 
γίνεται συνταγογράφηση, δηλαδή 
χρέωση σε ασφαλιστικό φορέα.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει το γενναίο 
και ρεαλιστικό σχέδιο ενισχύσεων 

για νοικοκυριά, αγρότες και επιχει-
ρήσεις. Συνολικά από τον περασμένο 
Σεπτέμβριο, έχουν διατεθεί περισσό-
τερα από 1,3 δισ. ευρώ. Για τον Ια-
νουάριο, ανακοίνωσε μέτρα στήριξης 
ύψους 400 εκατ. ευρώ, προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η πρωτοφανής σε 
σφοδρότητα διεθνής ενεργειακή κρί-
ση. Αποτελεί τη μεγαλύτερη οικονο-
μική στήριξη, που δίνεται αναλογικά 
με τα οικονομικά μεγέθη της χώρας, 
που πρώτη η Ελλάδα ανακοίνω-
σε ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της 
Ε.Ε.. Μόνο φθηνή και αντιπαραγωγι-
κή μπορεί να χαρακτηριστεί η προ-
σπάθεια ΣΥ.ΡΙΖ.Α. να μειώσει το ση-
μαντικό αυτό μηχανισμό στήριξης.

Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ξάνθης είναι η γνωστή 
Αντιπολίτευση όχι σε όλα. Είναι εμ-
φανές λοιπόν ότι όχι μόνο δεν μπο-
ρεί να δώσει το παραμικρό παρά-
δειγμα στους πολίτες αλλά αντιθέτως 
φλερτάρει και συντάσσεται με τις πιο 
ακραίες τάσεις της  Κουμουνδούρου.

Είσαι 60 δεν έχεις κάνει εμβόλιο, κάθεσαι σπίτι προστατεύ-
εις και προστατεύεσαι και τρως πρόστιμο
ΖΗΤΩ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δεν γνωρίζω πώς μπορεί 
κανείς να χαρακτηρίσει 
όλο αυτό το σκηνικό, ίσως 
να είναι και δημοκρατικό, 
αλλά φαίνεται ότι ο μέσος 
νους δεν αντιλαμβάνεται 
αυτή την δημοκρατία που 
επιβάλλει η κυβέρνηση.
Με λίγα λόγια μου ανέ-

φερε φίλος 60ρης, 
σοβαρότατος οικογε-
νειάρχης το παράπο-
νό του. Ποιο συγκε-
κριμένα μου είπε: 
«Είμαι 60 ετών, δεν 
έχω εμβολιαστεί για 
τους δικούς μου λό-
γους. Μένω στο σπίτι 

και οι μόνη μου επαφή 
είναι το στενό οικογε-
νειακό μου περιβάλλον.
Άρα δεν είμαι επικίν-
δυνος για την υπόλοιπη 
κοινωνία, την προστα-
τεύω, όπως προστατεύω 
και την οικογένεια μου 
γιατί δεν έχω επαφές. 
Γιατί πρέπει να πλη-
ρώσω το πρόστιμο;
Όσο για το επιχείρημα 
ότι μπορεί να μου με-
ταδώσουν τον ιό τα παι-
διά μου, ο μόνος που 
κινδυνεύει από την οι-
κογένεια είμαι εγώ.
Άρα ποιος ο λόγος να 
πληρώσω το πρόστιμο; 
Επειδή είμαι 60; Επειδή 

δεν κινδυνεύει κανένας από 
τον περίγυρό μου να κολλή-
σει τον ιό; Αφού προστατεύω 
και προστατεύομαι. Προφα-
νώς η δημοκρατία με τιμωρεί 
γιατί είμαι 60 και θα επιβα-
ρύνω το σύστημα υγείας; Μα 
το πληρώνω από τα 30 μου.
Άραγε όλο αυτό το πράγ-

μα είναι δημοκρατία;
Γιατί εγώ να πληρώσω 
πρόστιμο επειδή δεν έχω 
εμβολιαστεί και οι πα-
ράνομοι μετανάστες όχι 
μόνο δεν έχουν εμβολια-
στεί αλλά απολαμβάνουν 
την δική μου δημοκρατία;

ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ


