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Κοινωνία
Η χ ώ 
της Θράκης

Κάποιοι επιτέλους στην Ξάνθη, πρέπει να 
σέβονται τους νόμους και κάποιοι να τους 
εκτελούν 

Παρακολουθώντας αυτές 
τις ημέρες  στον τοπικό τύπο 
την δίκη του εκδότη του Μα-
χητή Π. Παπαδόπουλου με 
τον ψευτομουφτή Ξάνθης κ. 
Μετέ και απλά όλοι, και αν 
όχι όλοι, τουλάχιστον το με-
γαλύτερο μέρος των πολιτών 
της Θράκης και ο καθένας για 
τους δικούς του λόγους, ενδι-
αφέρεται  και είναι ένα θέμα 
που συζητείται ευρέως στην 
τοπική και όχι μόνο κοινωνία.
Μάλιστα ο εκδότης του ΜΑ-
ΧΗΤΗ κατηγορείται από τον 
κ. Μετέ για συκοφαντική δυ-
σφήμιση και όλα τα παρελ-
κόμενα και δεν θα σταθούμε 
στην ουσία της δικαστικής 
διαμάχης λόγω έλλειψης 
νομικών γνώσεων, αλλά θα 
πάμε σε αυτό που πραγματι-
κά συμβαίνει και κάνει τους 
Έλληνες να αναρωτιούνται σε 
ποιο κράτος ζούνε και πώς οι 

κρατικοί λειτουργοί αντι-
λαμβάνονται το δίκιο του 
πολίτη. Θέλουμε να  πού-
με ότι πραγματικά προ-
καλεί το ενδιαφέρων της 
κοινής γνώμης η εκδικά-
ζουσα υπόθεση που αφο-
ρά τον κ. Παπαδόπουλο 
ως κατηγορούμενο και 
μηνυτή τον ψευτομουφτή 
ο οποίος για αυτόν ακρι-
βώς τον λόγο καταδικά-
στηκε από την Ελληνική 
Δικαιοσύνη. Δηλαδή της 
αντιποίησης της Αρχής.  

Όταν ο κ. Μετέ απευ-
θύνθηκε στην Ελληνική 
Δικαιοσύνη για να βρει το 
δίκιο του, (το όποιο δίκιο 
του)  η Ελληνική Δικαι-
οσύνη, σύμφωνα πάντο-
τε με όσα καταγράφονται 
στον τοπικό και πανελ-
λήνιο τύπο, αποδέχθηκε 

στην ουσία τον τίτλο του ψευ-
τομουφτή με την λογική  κάτι 
που προκαλεί στην κοινή γνώ-
μη κατάπληξη, με δεδομένο 
ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει 
εκλεγμένος Μουφτής. Υπάρ-
χουν οι νόμιμοι, τοποθετη-
μένοι μουφτήδες, από την 
Ελληνική Πολιτεία, όπως 
γίνεται σε όλον τον κόσμο 
που ζουν οι Μουσουλμάνοι.
ο εν λόγο κύριος απευθύν-
θηκε στην Ελληνική δικαι-
οσύνη με την ιδιότητα του 
εκλεγμένου μουφτή της 
μειονότητας της Θράκης.
Όσο καλοπροαίρετα και αν 
προσπαθήσει να το δει ο Θρα-
κιώτης και ποιο συγκεκριμέ-
να ο Ξανθιώτης και όσο και 
αν δεν θέλει να ασκήσει κρι-
τική στον τρόπο λειτουργίας 
της δικαιοσύνης στην περιο-
χή μας, θα αναρωτηθεί τελικά 
πώς απονέμεται η δικαιοσύ-
νη στην Ξάνθη, όταν πολίτες 
της έχουν τιμωρηθεί από την 
Ελληνική δικαιοσύνη για πα-
ράβαση όπως η αντιποίηση 
αρχής του συγκεκριμένου 

ΤΕΛΙΚΑ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ «ΤΥΦΛΗ» 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ;
ΑΠΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

κ. Μετέ και η ίδια η 
δικαιοσύνη που τον 
καταδίκασε για την 
¨πλαστή» του ιδιό-
τητα αποδέχεται την 
μήνυση που υποβάλ-
λει σε κάποιον άλλο 
πολίτη Π. Παπαδό-
πουλο με την ιδιότη-
τα του ψευτομουφτή;
Τονίζουμε και πάλι  
ότι δεν έχουμε καμ-
μία διάθεση να  μπού-
με στην  δικαστική 
διαμάχη  και οι δύο 
είναι Έλληνες Πολί-
τες και απευθύνονται 

στην Ελληνική δικαι-
οσύνη για να βρουν το 
δίκιο τους  και απλά 
μεταφέρουμε την απο-
ρία των Ελλήνων Πο-
λιτών της Ξάνθης.  
Προφανώς η Ελληνι-
κή Δικαιοσύνη θα ΤΑ 
λάβει υπόψη της ΟΛΑ.

ΘΑ ΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙ 
ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 
Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ 
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΙ-
ΣΘΗΜΑ  ΔΙΚΑΙΟΥ

ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ 
ΟΙ ΣΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Από όσο πληροφορούμεθα 
από τα φιλικά μέσα ενη-
μέρωσης του δημάρχου Μ. 
Τσέπελη, το κολυμβητήριο 
είναι έτοιμο και μάλιστα για 
χάρη του ξέσπασε και «τρα-
νός» καυγάς μεταξύ τον κο-
λυμβητικών συλλόγων αφού 
νωρίτερα ανοίχτηκαν σα-

μπάνιες για να γιορτασθεί 
το γεγονός και αφού είναι 
έτοιμο το κολυμβητήριο 
και πάντα σύμφωνα με τον 
φιλικό τύπο του δημάρχου 
έμειναν κάποιες λεπτομέ-
ρειες ελέγχου και πλήρω-
σης της δεξαμενής, ρωτούν 
οι αδαής Ξανθιώτες, γιατί 

δεν τελειώνει; Να μπουν 
οι σύλλογοι μέσα, να 
αθληθούν, να φέρουν 
«πρωτιές», να τιμηθεί η 
Ξάνθη και να πούνε όλοι 
μπράβο στον δήμαρχο;
 Με λίγα λόγια, η δε-
ξαμενή γέμισε, έκανε 
βέβαια έναν ολόκληρο 
μήνα να γεμίσει, θαρρεί 
κανείς πώς ο δήμαρχος 
γέμισε την Μεσόγειο 
Θάλασσα, αλλά ... ντε 
φ να γιν, η δεξαμενή 
γέμισε, οι σαμπάνιες 
ανοίχτηκαν, (μη ρωτά-
τε ποιος τις πληρώνει), 
οι σύλλογοι μαλιοτρα-
βήχτηκαν, αλλά το κο-
λυμβητήριο δεν ανοίγει.
Θα μας πει κανείς γιατί 
δεν ανοίγει; Μήπως έχει 
κάποιο «ζόρι»; Μήπως 
καμιά τεχνική αστοχία;
Μήπως η μόνω-
ση του μπογιατζή με 
τις απευθείας ανα-
θέσεις δεν «έπιασε; 

ΠΑΡΑΛΙΓΟ ΝΑ ΚΑΟΥΜΕ.
ΤΙ ΣΟΥ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΜΟΝΩΣΗ
Παραλίγο να «καούν» οι κάτοικοι στην οδό 
Κουντουριώτου όταν το βράδυ της Τρίτης μία 
πλάκα μόνωσης από διπλανό διώροφο σπίτι 
λόγω του δυνατού αέρα, ξεκόλλησε και έπε-
σε πάνω στα καλώδια. Προκλήθηκε βραχυ-
κύκλωμα και οι γείτονες έψαχναν να βρουν 
ασφάλειες αφού κάηκαν.
Ειδοποιήθηκε το συνεργείο του ΔΕΔΗΕ και 
σε ελάχιστο χρόνο βρέθηκε στον τόπο και με 
προσεχτικές κινήσεις κατέβασε την μεγάλη 
και βαριά πλάκα αμιάντου που προκάλεσε 
το βραχυκύκλωμα. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
τα καλώδια της ΔΕΗ απέχουν ελάχιστα από 
τα μπαλκόνια του δευτέρου ορόφου και οι 
σπίθες από το πρώτο βραχυκύκλωμα βρέθη-
καν στα μπαλκόνια.

ΤΟ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΕΦΥΓΕ ΑΛΛΑ ΟΙ 
ΣΠΙΘΕΣ ΕΜΕΙΝΑΝ

Μπορεί οι άνθρωποι της ΔΕΗ να έφυγαν και 
να έδιωξαν το επικίνδυνο φορτίο επάνω από 
ττις γραμμές οι οποίες προφανώς «χαλάρω-
σαν» αλλά οι σπινθήρες όλη την νύχτα έμει-
ναν για να θυμίζουν ότι τελικά οι γραμμές 
του ρεύματος (καλώδια) πρέπει κάποια στιγ-
μή να γίνουν υπόγεια.


