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Ένα δίκιο το έχουν οι εκπαιδευτικοί 
που γκρινιάζουν για τα κλειστά σχολεία 
λόγω … κακοκαιρίας;

Για άλλη μια φορά: 
«ακριβοί στα πίτουρα 

και φτηνοί 
στ΄αλεύρι»!

Γκρινιάζουν οι εκπαιδευτι-
κοί γιατί είναι τα σχολεία 
της Ξάνθης είναι κλειστά 
από την Δευτέρα ενώ θα μπο-
ρούσαν, λένε, να ξεκινούν τα 
μαθήματα  από τις 10.00 το 
πρωί που κάπως το κρύο «μα-
λακώνει» και οι ερωτήσεις 
τους είναι εύλογες. Κλειστά 
τα σχολεία για λίγο κρύο ενώ 
τα παράθυρα είναι ανοιχτά 
την ώρα του μαθήματος και 
«παστωμένα» τα παιδιά στις 
τάξεις λόγω ... κορονοιού.

Εάν η ασφάλεια και η υγεία 
των εκπαιδευτικών και των μα-
θητριών/ών είναι η πραγματική 
αιτία αυτής της απόφασης, γιατί 
συνεχίζουν να υπάρχουν τόσα 
παιδιά στην τάξη σε τόσο επιβα-

ρυμένες υγειονομικές συνθήκες; 
Γιατί οι μαθήτριες και οι μαθητές 
εξακολουθούν να στοιβάζονται στα 
σχολικά λεωφορεία; Γιατί πολλά 
σχολεία έχουν προσωπικό καθα-
ριότητας με τρίωρες συμβάσεις 
εργασίας; Γιατί η θέρμανση σε 
αρκετά σχολεία είναι ανεπαρκής;

 Γιατί οι Δήμοι δεν εξασφαλίζουν 
δωρεάν μάσκες ασφαλείας; Γιατί 
δεν υλοποιούν διαγωνισμούς για 
φτηνότερα μοριακά τεστ αφού η 
πολιτεία επιμένει να αρνείται τη 
συνταγογράφησή τους; Γιατί δεν 
υπάρχουν συσκευές καθαρισμού 
αέρα στις αίθουσες διδασκαλί-
ας για να αποφευχθεί το συνεχές 
άνοιγμα των παραθύρων; Γιατί οι 
κτιριακές υποδομές εξακολου-
θούν να είναι προβληματικές σε 
πολλές περιπτώσεις σχολείων;

Για να καταλήξουν λέγοντας. Για 
άλλη μια φορά: «ακριβοί στα πί-
τουρα και φτηνοί στ΄αλεύρι»!

Αλλά όπως δείχνει το πράγ-
μα η κ. Κεραμέως εκτός από 
κακή υπουργός είναι και κουφή.

Συγχαρητήρια από την Ελληνική Μα-
θηματική Εταιρεία Ξάνθης για την επι-
τυχία των μαθητών στην συμμετοχή 
τους στον διαγωνισμό «Θαλής 2022»

Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) και τα Μέλη του Πα-
ραρτήματος Ξάνθης της Ελληνικής Μαθηματικής 
Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.) συγχαίρουμε τους μαθητές 
των Γυμνασίων & Λυκείων του Νομού μας

 
Καραγεωργίου Δημήτριος, Β΄ Γυμνασίου, 1ο Γυμνάσιο 
Ξάνθης
Ταρχανίδης Νικόλαος Χρήστος, Β΄ Γυμνασίου, 1ο Γυμνά-
σιο Ξάνθης
Μουμίν Καάν Αλταρ, Α΄ Λυκείου, Ιδιωτικά Σχολεία ΑΞΙΟΝ
Εξαφτόπουλος Άγγελος, Β΄ Λυκείου, 2ο ΓΕΛ Ξάνθης
Κοτζάμπασης Οδυσσέας, Β΄ Λυκείου, 2ο ΓΕΛ Ξάνθης
Γεωργελές Γεώργιος, Γ΄ Λυκείου, 2ο ΓΕΛ Ξάνθης
για την επιτυχία τους στη 1η φάση του Μαθηματικού 
Διαγωνισμού «Θαλής 2022», που διοργάνωσε και φέτος η 
Ε.Μ.Ε. και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στην επόμενη 
φάση του Μαθηματικού Διαγωνισμού με τίτλο «Αρχιμήδης 
2022», που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου 
2022.

Ευχαριστούμε επίσης και όλους τους μαθητές των Γυμνα-
σίων & Λυκείων του Νομού μας για τη συμμετοχή τους 
στο Μαθηματικό Διαγωνισμό «Θαλής 2022» και τους ευχό-
μαστε καλή πρόοδο με πολλές πολλές μαθηματικές ανα-
ζητήσεις!!!

Το ΚΥΤ Φυλακίου εκτός ατζέντας της Διοίκησης και της 
Μείζονος Αντιπολίτευσης στην ΑΜΘ;

Η ΤΟΠΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ «ΕΛΙΤ» ΠΑΙΖΕΙ ΤΟ 
ΠΑΙΓΝΙΔΗ ΤΩΝ ΑΠΑΤΡΙΔΩΝ ΤΗΣ 
ΑΘΗΝΑΣ;
Τελικά όπως αποδει-
κνύεται στην πράξη, 
Διοίκηση και Αντι-
πολίτευση στην Πε-
ριφέρεια ΑΜΘ κλεί-
νουν τα μάτια και 
τα αυτιά στο Εθνικό 
Θέμα που ταλανί-

ζει τον Έβρο εδώ 
και δύο χρόνια, 
από την στιγμή 
δηλαδή που απο-
φάσισε ο κ. Μητα-
ράκης να μετατρέ-
ψει τον Έβρο που 
αντιστάθηκε στον 


