
         ΔΕΥΤΕΡΑ    31  ΙΑΝ. 2022                                               ΣΕΛ 17

Κοινωνία - Πολιτική
Η χ ώ 
της Θράκης

Πρωτοβουλία του Κ. Κουρτίδη προς όφελος της κοινωνίας της Ξάνθης

ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΗΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ 
ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνοδοιπόρους αναζητά ο αντιπεριφερειάρχης 
Ξάνθης στο δύσκολο έργο της καθημερινότητας
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που λάβαμε από την Ένωση των 
Αποστράτων Αξιωματικών, ζητήθηκε από τον αντιπεριφε-
ρειάρχη Κ. κουρτίδη μέλος της Ένωσης Απόστρατος Αξιωμα-
τικός, να συμμετάσχει εθελοντικά ένα μέλος στα σχέδια των 
ΠΣΕΑ.

Όπως αντιλαμβάνεται 
ο Ξανθιώτης, ο αντιπε-
ριφερειάρχης, με αργά 
και συνετά βήματα ορ-
γανώνεται και αυτό 
είναι προς τιμήν του.

Βαδίζοντας σύμφωνα με την 
λογική και είμαστε βέβαιοι ότι 
ο μέσος Ξανθιώτης ζητά από 
την πολιτική του ηγεσία να 
λειτουργεί με βάση την λογι-
κή και τι λογικότερο από το να 
ζητήσει την εθελοντική βοή-
θεια από έναν απόστρατο Αξι-
ωματικό ο οποίος όταν ήταν 
εν ενεργεία και ασχολούταν 
με τα σχέδια των ΠΣΕΑ – Σχε-
διασμός Έκτακτων Αναγκών 
–  να δώσει τα φώτα του αμι-
σθί για το καλό της κοινωνίας;

Ως μέλη και εμείς της Ένωσης, λά-
βαμε από το προεδρείο την παρακά-
τω ανακοίνωση και επικροτούμε την 
πρωτοβουλία του προέδρου της ΕΑΑΣ 
να αποταθεί στα μέλη της Ένωσης, τα 
οποία αν το επιθυμούν μπορούν να 
δώσουν μία χείρα βοηθείας όπως το 
έπρατταν όταν ήταν εν ενεργεία αμέ-
τρητες φορές, στηρίζοντας την κοι-
νωνία στα δύσκολα, όπως για παρά-
δειγμα στις τελευταίες χιονοπτώσεις.

Είναι βέβαιο ότι οι συνάδελφοι, 
μέλη της Ένωσης των Αποστρά-
των Αξιωματικών, οι οποίοι χειρί-
στηκαν τα σχέδια των ΠΣΕΑ όταν 
ήταν εν ενεργεία, θα ανταποκριθούν.

Ακολουθεί η επιστολή της ΕΑΑΣ 
Ξάνθης:

«Σας ενημερώνουμε ότι κατά 
την εθιμοτυπική συνάντηση 
που είχε το Τοπικό Συμβού-
λιο με τον νέο Αντιπερειφε-
ρειάρχη ΠΕ Ξάνθης κ. Κων-
σταντίνο Κουρτίδη, μεταξύ 
των άλλων που συζητήθηκαν, 
ο κ. Αντιπερειφερειάρχης 
μας ζήτησε να του προτείνου-
με έναν απόστρατο Αξιωμα-
τικό για να απασχοληθεί στα  
Σχέδια ΠΣΕΑ της ΠΕ Ξάνθης.

 

Η εργασία του παραπάνω θα εί-
ναι εθελοντική (χωρίς αμοιβή) 
και ολιγόωρος, όχι καθημερινή 
και θα εδράζεται στην παροχή 
κατευθύνσεων στον τομέα της 
τήρησης των Σχεδίων, αρχειο-
θέτησης, χειρισμού διαβαθμι-

σμένων εγγράφων κλπ[.

 
Όσοι εκ των κ. συναδέλ-
φων  επιθυμούν να δι-
αθέσουν κάποιες ώρες 
από τον πολύτιμο χρό-
νο τους παρακαλούνται 
να επικοινωνήσουν με 
το Παράρτημα για πε-
ραιτέρω λεπτομέρειες».

Είναι γεγονός ότι ο Κ. Κουρ-
τίδης ανοίγει πολλά θέμα-
τα που αφορούν την κοινω-
νία της Ξάνθης και ελπίδα 
μας είναι οι πολιτικοί του 
αντίπαλοι είτε στο εσωτερι-
κό της παράταξης του είτε 
στο εξωτερικό – αντιπολί-
τευση – να σταθούν αρω-
γοί για το κοινό καλό.

ΠΟΙΟΣ ΦΤΑΙΕΙ;

-Φταίει το ζαβό το ριζικό μας!
– Φταίει ο Θεός που μας μισεί!
– Φταίει το κεφάλι το κακό 
μας!
– Φταίει πρώτ’ απ’ όλα το κρα-
σί!
Ποιος φταίει; ποιος φταίει;

Κανένα στόμα
δεν το ‘βρε και δεν το 
‘πε ακόμα.
Η τρίτη στροφή του 
δημοφιλέστερου ποιή-
ματος
του Κώστα Βάρναλη : ΟΙ 
ΜΟΙΡΑΙΟΙ
Χαρακτηρίστηκε σαν 
μια από τις κορυφαίες 
στιγμές
της νεοελληνικής λυρι-
κής ποίησης

Στέλιος Αρσενίου

Στης ΑΘΗΝΑΣ την 
κάτασπρη ράχη
περπατά η ΑΣΥ-
ΝΑΡΤΗΣΙΑ μονάχη
μύρια όσα ΓΙΑΤΙ ή 
και ΠΩΣ
ευτυχώς που 
υπάρχει ο ΣΤΡΑ-
ΤΟΣ!!!

Στέλιος  Αρσενίου

ΑΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑ...Σ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ


