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Πολιτική ΑΜΘ
Η χ ώ 
της Θράκης

Χ. Τοψίδης: Ανίκανοι να δώσουν απαντήσεις… πόσο 
μάλλον λύσεις!

Κατώτεροι των περιστάσεων 
αποδείχτηκαν για άλλη μία 
φορά οι σύμβουλοι της Δι-
οίκησης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου ΑΜΘ, οι οποίοι 
έχουν από καιρό αποδείξει ότι 
δεν μπορούν να καταρτίσουν 
μία ημερήσια διάταξη συνεδρί-
ασης με ουσιαστικά θέματα.

Στη συνεδρίαση της 27ης Ιανου-
αρίου έκαναν ένα βήμα παρα-
πάνω και απέδειξαν ότι ούτε καν 
απαντήσεις μπορούν να δώσουν! 
Σε εννέα επερωτήσεις που κατέ-
θεσε η παράταξή μας, δεν πήρα-
με ούτε μία ουσιαστική απάντη-
ση, παρά μόνο ανούσια σχόλια 
και είδαμε τους περισσότερους 
συμβούλους – με προεξάρχο-
ντα τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ- να 
επιδίδονται σε ένα παιχνίδι απο-
ποίησης ευθυνών και μετάθεσής 

τους προς πάσα κατεύθυνση.

Έτσι για το χάλι στο οποίο βρί-
σκεται το γραφείο της Περιφέ-
ρειας στις Βρυξέλλες φταίει το 
ότι ο προηγούμενος υπάλλη-
λος αποχώρησε αποδεχόμενος 
καλύτερη επαγγελματική πρό-
ταση, για τα αντιπλημμυρικά 
έργα που δεν έχουν γίνει στον 
Έβρο και την Ροδόπη (κάμπος 
Τυχερού, ποταμός Κομψάτος 
κ.α.) φταίει η κεντρική διοί-
κηση που δεν εγκρίνει τους 
απαιτούμενους πόρους, για 
τις ολιγωρίες στα προγράμ-
ματα νέων αγροτών φταίει ο 
Υπουργός που δεν πήγε στο 
ραντεβού με τον Μέτιο κ.ο.κ.

Με λίγα λόγια, η Περιφερειακή 
Σύνθεση έθεσε προς συζήτηση 
στο Περιφερειακό Συμβού-
λιο ΑΜΘ εννέα επερωτήσεις 
για ισάριθμα σοβαρά θέματα 
που απασχολούν την Περιφέ-
ρεια μας. Αντί απαντήσεων, οι 
οποίες οφείλονται πρωτίστως 
στους πολίτες, οι σύμβουλοι 
της Διοίκησης κρύφτηκαν πάλι 
πίσω από το δάχτυλό τους, 
αλλά πλέον δεν «τους παίρνει».

Η ένδεια, η ανεπάρκεια, η ευ-
θυνοφοβία τους είναι προφα-
νείς και τους έχουν καταλάβει 
όλοι – ακόμη και αυτοί που 
μπορεί να ήλπιζαν ότι έστω 
και την τελευταία στιγμή θα 
έπαιρναν τα πράγματα σοβαρά.

Η Περιφερειακή Σύνθεση κα-
ταδικάζει απερίφραστα τη στά-
ση της Διοίκησης την οποία 
θεωρούμε απαξιωτική για το 
σύνολο των ανθρώπων της Πε-
ριφέρειας μας, που φυσικά θα 
τους «πληρώσουν με το ίδιο 
νόμισμα» όταν έρθει η ώρα.

 

Σημείωση:

Η παράταξή μας έθεσε επε-
ρωτήσεις για τα εξής θέματα:

Την κατάσταση και την αποτε-
λεσματικότητα του γραφείου 
της Περιφέρειας στις Βρυξέλλες
Την πρόοδο των εργασιών για 
τον άξονα Ε61 στην ΠΕ Καβάλας
Τη χαοτική κατάσταση με τα 
παρανόμως λειτουργούντα μη-
χανουργεία στην ΠΕ Ροδόπης
Την εξαίρεση πολλών αγρο-

τών της Περιφέρειας μας από 
τον νέο αναπτυξιακό νόμο
Τις καθυστερήσεις στα βελτιωτικά 
έργα των αναβαθμών του ποτα-
μού Κομψάτου στην ΠΕ Ροδόπης
Την έλλειψη συντήρησης 
στον ΠΕΟ Καβάλας – Χρυ-
σούπολης στην ΠΕ Καβάλας
Τις αδικαιολόγητες κωλλυσιεργί-
ες στην αντιπλυμμυρική θωράκι-
ση του Έβρου – ειδικά στο ύψος 
του Τυχερού του Δ. Σουφλίου
Την πρόοδο των εργασιών 
αποκατάστασης της πεσμέ-
νης Γέφυρας μπροστά στο Νο-
σοκομείο στην ΠΕ Καβάλας
Τα αποτελέσματα της συνάντησης 
του Περιφερειάρχη ΑΜΘ με τον 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
 

Σύνολο απαντήσεων: 0

 

ΥΓ: Η ανικανότητα τους είναι 
τόσο μεγάλη, που δεν μπόρε-
σαν ούτε να προβλέψουν σωστά 
το χρόνο της συνεδρίασης, με 
αποτέλεσμα να «πέσει» το Zoom 
και να χρειαστεί να περιμέ-
νουμε 15’ για επανασύνδεση…

Δράσεις του 2ου Γυμνασίου Ξάνθης

ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS

Στις 20/12/21 το 2ο Γυμνάσιο Ξάν-
θης επισκέφτηκε την Αλεξανδρούπολη. 
Εκεί, αντιπροσωπεία του 15-μελούς 
μαζί με τους καθηγητές τους παρέδω-
σαν ένα σεβαστό ποσό στις υπεύθυνες 
του Παιδικού χωριού SOS για την κά-
λυψη κάποιων αναγκών τους.Το ποσό 
συγκέντρωσαν οι μαθητές της Α Γυμνα-
σίου στα πλαίσια της δράσης “Νοιάζο-
μαι και Ενεργώ” που ανέλαβαν οι καθη-
γήτριες του Γυμνασίου κ. Α. Καλλίδου, 

Α. Τόνια, Χ. Χατζοπούλου 
και Κ. Πασχαλίδου. Μέσα 
από τη δράση αυτή οι μα-
θητές μας έδειξαν την αλ-
ληλεγγύη τους και αγά-
πη τους σε συνομηλίκους 
τους που αντιμετωπίζουν 
κάποια οικονομικά και 
κοινωνικά προβλήματα.

Το Παιδικό Χωριό SOS 
Θράκης βρίσκεται στο 
Αρίστηνο του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης και φιλοξενεί σήμερα 20 παιδιά που κα-
λύπτουν ένα μεγάλο ηλικιακό φάσμα και μεγαλώνουν με 
τη φροντίδα των γονέων SOS και ενός συνόλου επιστημό-
νων που μεριμνούν για την ψυχική και σωματική τους υγεία.

Τα παιδιά του Χωριού SOS είναι πλήρως ενταγμένα στην κοινω-
νική ζωή της τοπικής κοινωνίας, φοιτούν στα σχολεία της Αλεξαν-
δρούπολης, παρακολουθούν φροντιστήρια, αθλητικές, καλλιτε-
χνικές δραστηριότητες κ.α, χάρη στις εργώδεις προσπάθειες που 
καταβάλουν οι εργαζόμενοι στο Παιδικό Χωριό SOS Θράκης.

“ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΠΕΤΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΡΑΦΙΑ”

Τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022, το τμήμα Β1 του 2ου Γυμνασίου 
Ξάνθης στο πλαίσιο της δράσης  <<Τα βιβλία δραπετεύουν από τα 
ράφια>> επισκέφτηκε το Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής της κ. 
Βασιλικής Στρώλη με συνοδούς την κ. Καλαφάτη και την κ. Χαμπη-
λομάτη. Η κ. Στρώλη παρουσίασε το χώρο της και μίλησε για την 
ιστορία της δημιουργικής γραφής και για τη δική της ενασχόληση 
με τη συγγραφή. Στη συνέχεια τα παιδιά   έκαναν ερωτήσεις και 
συζήτησαν μαζί της για βιβλία που έχουν διαβάσει και έχουν αγα-
πήσει. Τέλος η κ. Στρώλη δώρισε στους μαθητές από ένα βιβλίο με 
κείμενα που έγραψε την προηγούμενη χρονιά η ομάδα της στο ερ-
γαστήρι <<Φιλαναγνωσία>> καθώς και στη βιβλιοθήκη του σχολεί-
ου μας το βιβλίο της με τίτλο  <<Ένα –όχι και τόσο – παραμύθι>>.

Η Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ξάνθης
Έλενα Τάτσιου


