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Επικαιρότητα
Η χ ώ 
της Θράκης

Πήγασος: Διοικητικό της 
Δευτέρας

Το απόγευμα της Δευτέρας 10 
του Γενάρη 2022

στα γραφεία της έδρας του

 Ποδηλατικού Συλλόγου Ξάν-
θης

 Ο ΠΗΓΑΣΟΣ,

πραγματοποιήθηκε η τελευ-
ταία συνεδρίαση

του απερχομένου διοικητικού 
συμβουλίου

εν όψει των επερχόμενων 
εκλογών.

Μια μεγάλη ευδόκιμη πορεία

και ένας γόνιμος κύκλος

ανιδιοτέλειας  και προσφοράς

για τα ποδηλατικά δρώμενα 
της Ξάνθης,

της Μακεδονίας και Θράκης

αλλά και όλης της Ελλάδος,

φτάνει στο τέλος,

από μια λαμπερή ομάδα

που ποτέ δεν βαλσάμωσε την 
ελπίδα,

και που στο πράττειν της,

αφήνει μόνο εύγευστες ανα-
μνήσεις

και καθόλου μα καθόλου 
ρυτίδες.

Το παραδοσιακό  κόψιμο της 
βασιλόπιτας

βρήκε τυχερό το νέο μέλος 
του διοικητικού

και Γραμματέα του Εμπορι-
κού Συλλόγου Ξάνθης

Νικόλαο Γρηγοριάδη.

Το πλήρωμα του χρόνου

επιτάσσει το ξεκίνημα

μιας νέας ποδηλατικής δημι-
ουργικής πορείας,

που θα βιώνει με ευλάβεια 
την εποχή των άξιων επιλο-
γών.

Μετά την εκλογή του Νέου 
Διοικητικού
θα γίνει και η παραδοσιακή 
επετειακή κοπή της πίτας
του ΠΗΓΑΣΟΥ.

Πολλές Ευχές για Υγεία και 
Δύναμη.

Πρόστιμα για ανεμβολίαστους: 
Από Δευτέρα 
κανονικά η επιβολή τους – 
Ποιοι εξαιρούνται

Κανονικά από τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 
ξεκινά η βεβαίωση των προστίμων στους 
μη εμβολιασμένους άνω των 60 ετών 
μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι θα βεβαιωθούν 
σε βάθος 15μέρου περίπου 300.000 πρόστιμα, πρώτα 
στις περιπτώσεις των άνω των 60 που θεωρείται δεδομένο 
ότι δεν υπάρχει λόγος εξαίρεσης.

Για όσους εξαιρούνται υπάρχει περιθώριο ακόμη 2,5 ημε-
ρών να υποβάλλουν την σχετική αίτηση στην ειδική πλατ-
φόρμα. Μέχρι να εξεταστεί η αίτησή τους είναι προφανές 
ότι δεν θα βεβαιώνεται το σχετικό πρόστιμο.

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αν. Μακεδονίας και Θράκης στον υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης: Να επανεξεταστούν οι συνδεδεμένες ενισχύσεις βόειου κρέατος 2023-
2027 για τις αδικίες που προκαλούν

Με πρωτοβουλία του βουλευτή Ρο-
δόπης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δημήτρη Χαρίτου 
οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αν. Μα-
κεδονίας και Θράκης ζητούν από 
τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων να επανεξετάσει τις 
προτάσεις που κατέθεσε στην Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του 
εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού 
για τη νέα ΚΑΠ και ειδικότερα τις 
προτεινόμενες ρυθμίσεις για τις 
συνδεδεμένες ενισχύσεις βόειου 
κρέατος 2023-2027. Οι βουλευτές 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζουν τη δικαι-
ολογημένη ανησυχία των Κτηνο-

τροφικών Συλλόγων της 
Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, όπως αυτή περιγρά-
φεται σε επιστολή τους και 
καλούν τον υπουργό να λάβει 

σοβαρά υπόψη του τα αιτήμα-
τα των κτηνοτρόφων της ΑΜ-
Θ, πριν οδηγήσει με τις προ-
τάσεις του στην καταστροφή 
τους αγελαδοτρόφους, την 
κτηνοτροφία και την οικο-
νομία της περιοχής μας.


