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Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ Χρήστος Μέτιος 
και ο 
Πρόεδρος του ΕΦΕΤ Αντώνης Ζαμπέλας*

Ο γκρινιάρης

Τώρα κάποιοι κολλητοί του Χ. 
Μέτιου θα με πούνε γκρινιάρη, 
κάποιοι θα πούνε ότι λόγω ηλι-
κίας πιάνομαι από μικροπράμα-
τα και πάει λέγοντας.

Η γκρίνια μου αυτή τη φορά 
δεν έχει να κάνει με τον Χ. 
Μέτιο αλλά με το όλο σύστημα 
που έστησε η πολιτική ελίτ του 
τόπου συνεπικουρούμενη από 
αυτή των Αθηνών  για το «καλό» 
μας.

Προσπαθώ να αναδείξω  το 
«δούλεμα» που πέφτει από το 
πολιτικό σύστημα που διαφε-
ντεύει τον τόπο και βάζω ειλι-
κρινά όλη την καλή μου διάθεση 
να μην χαρακτηρίσω ως δούλε-
μα το σε βάρος της νοημοσύνης 
μου το δελτίο τύπου του Περι-
φερειάρχη που αναφέρετε στην 
πρωτοβουλία και το μέγα έργο 
του, αυτό της υπογραφής  του 
μνημονίου συνεργασίας με τον 
ΕΦΕΤ για να με – μας – προστα-
τεύσουν και οι δύο.

Με λίγα λόγια για να μην θεω-
ρώ βλάκα τον εαυτό μου που 
διαβάζω τα δελτία τύπου του Χ. 
Μέτιου και όχι μόνο αυτού αλλά 
πολλών που ασκούν διοίκηση. 
Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέ-
γραψαν ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ 
Χρήστος Μέτιος και ο Πρόεδρος 
του ΕΦΕΤ Αντώνης Ζαμπέλας 
για  την υλοποίηση του προ-
γράμματος επίσημου ελέγχου 
τροφίμων για τα έτη 2022 -2026.

Με λίγα λόγια η προστασία μου 
και εννοείται των καταναλω-
τών, δεν είναι δεδομένη στην 
Ανατολική Μακεδονία και Θρά-
κη; Χρειάζεται κάποιο ιδιαίτερο 
σύμφωνο μεταξύ της Περιφέ-
ρειας και του ΕΦΕΤ για να με  

– μας – προστατεύσει ο ΕΦΕΤ; 
Χρειάζεται την στήριξη της 
Περιφέρειας για να το κάνει 
ή το μνημόνιο με τον Περι-
φερειάρχη ο οποίος, αν φω-
τογραφηθεί και με την κυρά 
Κατίνα στα Ύψαλα θα στείλει 
Δελτίο Τύπου.

Έλεος, μην θεωρείται την νο-
ημοσύνη των πολιτών της Πε-
ριφέρειας ίση με της μολόχας.

Φτάνει πια, έλεος.

Μετά με λέτε γκρινιάρη

Με λίγα χρόνια. Ο ΕΦΕΤ λει-
τουργεί από ιδρύσεως κρά-
τους και περίμενε την υπογρα-
φή μνημονίου με τον Χ. Μέτιο 
για να διαχειρίζεται τις όποιες 
υγειονομικές κρίσεις στην Πε-
ριφέρεια με βάση το μνημόνιο.

Πολύ δούλεμα πέφτει και για 
να μη λέτε ότι θάβω τα δελτία 
τύπου του Χ. Μέτιου ορίστε τι 
ακριβώς λέει και πιθανών εγώ 
να είμαι ο αδαής και να έχω 
άδικο και αυτός που στέλνει 
τα δελτία τύπου να έχει δίκιο.

Πρωτόκολλο συνεργασίας 
υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης 
ΑΜΘ Χρήστος Μέτιος και ο 
Πρόεδρος του ΕΦΕΤ Αντώνης 
Ζαμπέλας*
Πρωτόκολλο συνεργασίας για 
τον έλεγχο των τροφίμων ανά-
μεσα στην Περιφέρεια Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θρά-
κης και στον Ενιαίο Φορέα 
Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) 
υπέγραψαν στην Κομοτηνή ο 
Περιφερειάρχης ΑΜΘ κ. Χρή-
στος Μέτιος και ο Πρόεδρος 
του ΕΦΕΤ κ. Αντώνης Ζαμπέ-
λας.

Το πρωτόκολλο συνεργασί-
ας σηματοδοτεί την ανάπτυ-
ξη διαρκούς συνεργασίας 
για την υλοποίηση των προ-
γραμμάτων επίσημου ελέγ-
χου τροφίμων μεταξύ της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης (ΠΔΑΜΘ) του ΕΦΕΤ 
και των υπηρεσιών των Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων της 
Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης 
(ΠΑΜΘ), με σκοπό την δια-
σφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας της δημόσιας 
υγείας και των συμφερό-
ντων των καταναλωτών και 
βασικούς στόχους:

την υλοποίηση του προγράμ-
ματος επίσημου ελέγχου τρο-
φίμων για τα έτη 2022 -2026.
τη διαχείριση πιθανών δια-
τροφικών περιστατικών και 
κρίσεων ή άλλων έκτακτων 
περιστατικών.
τη διερεύνηση καταγγελιών 
και αναφορών πολιτών.
την υποστήριξη των επιθεω-
ρήσεων που διενεργούνται 
στη χώρα μας από ξένες απο-
στολές.
Κατά την υπογραφή του πρω-
τοκόλλου, παρόντες ήταν ο 
Εκτελεστικός Γραμματέας 
της Περιφέρειας κ. Παύλος 
Δαμιανίδης, η Υπεύθυνη Δη-
μοσίων Σχέσεων της ΠΑΜΘ 
κυρία Κατερίνα Φωτιάδου, ο 
Προϊστάμενος της Διεύθυν-
σης Κτηνιατρικής κ. Νίκος 
Φωτεινιάς, ο Αντιπρόεδρος 
του ΕΦΕΤ κ. Σταύρος Ζαν-
νόπουλος, η Διευθύντρια της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης 
ΕΦΕΤ ΑΜΘ κυρία Γεωργία 
Δαυίδ και στελέχη του ΕΦΕΤ.

Πολίτες για την Ξάνθη: Η 
κυβέρνηση αφαιρεί το δικαί-

ωμα της αντιπολίτευσης ν 
αθέτει πρό ημερησίας θέματα 
για συζήτηση στο Δημοτικό 

Συμβούλιο
 

Χωρίς φρένο στον αντιδημοκρατικό 
της κατήφορο η ηγεσία του ΥΠΕΣ, συ-
νεχίζει να αφαιρεί δικαιώματα από 
τις δημοτικές αντιπολιτεύσεις.

Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση της ΝΔ έχει 
αλλεργία σε οποιαδήποτε αντιπολιτευτική 
φωνή και το έχει επανειλημμένως αποδείξει. 
Όμως, ότι θα έφτανε ο κ. Βορίδης να προτεί-
νει, στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του 
ΥΠΕΣ, την κατάργηση του διαχρονικά κατο-
χυρωμένου δικαιώματος των αντιπολιτευό-
μενων παρατάξεων για πρόταξη προ ημερη-
σίας διατάξεως προς συζήτηση επίκαιρων 
θεμάτων, ξεπερνάει κάθε όριο.

Μετά τις ρυθμίσεις των νόμων Θεοδωρικά-
κου που ανέτρεψαν τις διατάξεις του ΚΛΕΙ-
ΣΘΕΝΗ Ι για την λειτουργία των οργάνων 
των ΟΤΑ και ουσιαστικά υποκαθιστούν το 
δημοτικό συμβούλιο, από την οικονομική 
επιτροπή και ήδη κρίνονται αντισυνταγμα-
τικές από το ΣτΕ,
ύστερα από την κατάργηση της δυνατότη-
τας του δημοτικού συμβουλίου να συζητάει 
οποιοδήποτε θέμα της οικονομικής επιτρο-
πής θεωρεί σημαντικό,
κατόπιν της ψήφισης του νέου εκτρωμα-
τικού αντιδημοκρατικού εκλογικού νόμου 
όπου με το 43% κατοχυρώνεται στον πρώτο 
συνδυασμό το 60% των εδρών εκμηδενίζο-
ντας έτσι την αντιπολίτευση,
τώρα με περισσό θράσος φιμώνουν τις μειο-
ψηφίες και τους απαγορεύουν να θέτουν προ 
ημερησίας διατάξεως θέματα για συζήτηση.

Χρέος άμεσο όλων των δημοκρατικών δυ-
νάμεων είτε βρίσκονται στις διοικήσεις 
των Δήμων είτε στην αντιπολίτευση είναι ν’ 
αντιδράσουν και με αποφάσεις των δημοτι-
κών συμβουλίων να σταματήσουν τον αντι-
δημοκρατικό κατήφορο του κ. Βορίδη και 
της κυβέρνησης.

 

Γιώργος Χατζηθεοδώρου

ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΞΑΝΘΗ


