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ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ

Θολό τοπίο στον δήμο Ξάνθης, ξεκάθα-
ρο προβάδισμα Μίχογλου, Τσιτιρίδη και 
Ντεληχουσείν
ΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΟΙ «ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ» ΚΑΙ ΟΙ ΛΥΚΟΦΙΛΙΕΣ»;

ΠΟΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ «ΚΛΕΙΔΙ» ΘΑ ΕΠΗΡΕΆΣΕΙ 
ΤΗΝ  «ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΑΧΗΣ» ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟΔΕ-

ΞΙΟ «ΚΕΡΑΣ»;

Μπορεί ο Μέτιος με εντολές του κυβερ-
νώντος κόμματος να σχεδιάσει «Διάταξη 
Μάχης» στο κεντροδεξιό στρατόπεδο 
στους κεντρικούς δήμους της Περιφέ-
ρειας και να αναπτύξει δεσμούς αλληλο-
ϋποστήριξης;

Μπορεί οι εκλογές 
σύμφωνα με τις πα-
ρεμβάσεις της Αθήνας 
να ξεφεύγουν από την 
γάγγραινα της απλής 
αναλογικής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, όμως η πενταετής 
παραμονή των αυτοδι-
οικητικών στην εξου-
σία,μετά τις εκλογές 
του 2023,  είναι ένα 
δέλεαρ πάρα πολύ ση-
μαντικό και ήδη όπως 
μαθαίνουμε στον νομό 
Ξάνθης ξεκίνησαν οι 
διεργασίες και οι συ-
ζητήσεις οι οποίες θα 
φέρουν το πολυπό-
θητο εκλογικό απο-
τέλεσμα με ότι αυτό 
συνεπάγεται στην ση-
μερινή εικόνα έτσι 
όπως είναι αποτυπω-
μένη αυτή την στιγμή. 

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΠΩΣ ΕΙ-
ΝΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΟΜΕ-
ΝΗ Η ΕΙΚΟΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Στην παρούσα φάση 
φαίνεται πώς ο νυν δή-
μαρχος Θ. Μίχογλου 
είναι ο κυρίαρχος του 
παιγνιδιού αφού όλα 
αυτά τα χρόνια που 
βρίσκεται στο τιμόνι 

του δήμου, κινήθηκε 
συνετά, δεν είπε ψέμ-
ματα, προγραμμάτισε 
και υλοποιεί τα απα-
ραίτητα έργα στην επι-
κράτεια του δήμου του 
και γενικά καταγρά-
φονται παράπονα σε 
κάποιους οικισμούς 
αλλά αυτά που ζητά-
νε άπτονται και την 
δράση της αντιπερι-
φέρειας στην περιοχή.
Οι πολιτικοί του αντί-
παλοι κινούνται στο 
σκοτάδι και ο λόγος εί-
ναι εμφανέστατος. Τα 
γερά «χαρτιά», πληρο-
φορίες μας λένε ότι μι-
λάνε με τον δήμαρχο.
Μία ανεξάρτητη κίνη-
ση που εκδηλώθηκε 
για να κινηθεί απέ-
ναντί του έμεινε από 
«καύσιμα» - χρηματο-
δότηση και οπότε δεν 
θεωρείται ότι μπορεί 
να κινηθεί απέναντί 
του. Το πιθανότερο εί-
ναι να ξανακατέβει με 
τον Μίχογλου και να 
τελειώνει εκεί η όποια 
«επανάσταση» του.

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Πρός το παρών ο νυν 
δήμαρχος Γ. Τσιτιρί-

δης κρατά τα κλειδιά του 
δήμου και όπως δείχνουν 
τα πράγματα στις επόμενες 
εκλογές θα είναι και πάλι ο ν. 
1 υποψήφιος. Άλλωστε οι τε-
λευταίες κινήσεις και συνερ-
γασίες με πολιτικούς κύρους 
και η σχετικά επιτυχή του 

πορεία στο θέμα των χρημα-
τοδοτήσεων και όπως μαθαί-
νουμε, η κινητοποίηση που 
προκάλεσε στο θέμα του ΚΥ 
Αβδήρων του πρόσθεσε πό-
ντους. Κυρίως ,όμως, έχει 
την στήριξη ανθρώπων οι 
οποίοι ήρθαν στην αγκαλιά 

της παράταξης του, δυσα-
ρεστημένα στελέχη του Θ. 
Κριτσίνη. Για να ανατρέ-
ψει καταστάσεις ο Θανά-
σης Κριτσίνης πρέπει να 
«τρέξει», για να ξαναμα-
ζέψει την παράταξη του 

ΔΗΜΟΣ ΜΗΚΗΣ

Στο δήμο Μύκης η εικόνα μάλ-
λον είναι πιο ξεκάθαρη αφού 
στην παρούσα φάση ο Ντελιχου-
σείν, νυν δήμαρχος έχει μαζέψει 
γύρω του στελέχη σχεδόν από 
όλες τις παρατάξεις και έκανε 
παρεμβάσεις στους οικισμούς 
που καταγράφονται από τους 
δημότες του. Το άνοιγμα και η 
στενή συνεργασία με τον Μητρο-
πολιτικό δήμο της Ξάνθης είναι 
υπέρ του με δεδομένο ότι αυτή η 
συνεργασία του εξασφαλίζει κον-
δύλια για την παραγωγή έργων.
Ο νυν δήμαρχος δέχεται σφο-
δρή κριτική από τους πολιτι-
κούς του αντιπάλους αλλά πε-
ρισσότερο τον ενισχύουν στην 
τοπική κοινωνία. Υπάρχει ένα 
«αγκάθι» στην σε γενικές γραμ-
μές άριστη έξωθεν μαρτυρία , 
που μερίδα των συνδημοτών του 
δεν το αποδέχεται και σίγουρα 
ο δήμαρχος θα πρέπει να το λά-
βει σοβαρά υπόψη του αν θέλει 
να πάει στις εκλογές αλώβητος, 
με δεδομένο ότι οι αντιπολιτευ-
τικές κινήσεις του πρώην δη-
μάρχου κ. Καπζά συσπειρώνουν 
τον κόσμο της Μύκης εξ αιτί-
ας της απραξίας του τα τελευ-
ταία χρόνια της διοίκησης του.
Εκτιμούμε ότι με λίγη προσοχή 
στην εικόνα του στις επόμενες αυ-
τοδιοικητικές εκλογές, θα είναι 
και πάλι δήμαρχος. Η εξωστρέ-
φεια του προς την Περιφέρεια 
και την Αθήνα, τον εξοπλίζουν 
με θετικά στοιχεία που οι συνδη-
μότες του καταγράφουν και αξι-
ολογούν θετικά προς το παρών 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Η τύχη του δημάρχου 
Μ. Τσέπελη κρίνεται 
πραγματικά στο πα-
ραπέντε και στις απο-
φάσεις συγκεκριμέ-
νου πολιτικού ανδρός 
στην Ξάνθη και δεν 
έχει να κάνει καθαρά 
με την πολιτική του 
δράση αλλά κατά πό-
σον θα προωθηθούν 
νέα πρόσωπα στην 
διεκδίκηση του δή-
μου. Νέα πρόσωπα τα 
οποία αξιολογούνται 

και αν θα κατέβουν 
υποψήφιοι για την δη-
μαρχία, δεν θα κατέ-
βουν απέναντι στον Μ. 
Τσέπελη αλλά για να 
πάρουν τον δήμο. Προς 
το παρών ο ισχυρός πο-
λιτικός άνδρας, σύμ-
φωνα με την δική μας 
εκτίμηση μετρά κατά 
πόσον ο Μ. Τσέπελης, 
με όλες του τις αστοχί-
ες, μπορεί να «αντέξει» 
στον χρόνο. Είναι γε-
γονός ότι ο πολιτικός 
βηματισμός του νυν 
δημάρχου όσο ισχυρός 
και αν φαίνεται, είναι 
«φτερό στον άνεμο»  και 
όλοι γνωρίζουν ότι το οι-
κοδόμημα του δεν έχει 
πολιτικά ερείσματα.


