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Πολιτική
Η χ ώ 
της Θράκης

Η  « Α Γ Α Π Η »  Ε Κ Ο Ψ Ε  Τ Η Ν 
Β Α Σ Ι Λ Ο Π Ι Τ Α  Μ Ε  Α Γ Α Π Η

Την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου η εναπομείνα-
σα δημοτική παράταξη Αγάπη για την Ξάν-
θη μας έκοψε την καθιερωμένη βασιλόπιτα 
με τυχερό της χρονιάς τον δημοτικό σύμ-
βουλο Μ. Σπανίδη, ο οποίος με τον γνωστό 
έμμετρο τρόπο, γνωστοποιεί το γεγονός. 
Διαβάζοντας προσεκτικά την ανακοίνωση 
της παράταξης, αντιλαμβάνεται κανείς ότι 
ο πυρήνας της παράταξης υπάρχει σε αντί-
θεση με αυτά που διαρρέουν «κύκλοι» του 
Μ. Τσέπελη περί διάλυσης της.  Θα ήταν 
ηθικό από πλευράς συμβούλων που ευνο-
ήθηκαν από την «πειθώ» του Μ. Τσέπελη να 

επιστρέψουν την έδρα τους 
στην παράταξη με την οποία 
εκλέχθηκαν και θα ήταν ένα 
πολύ καλό μέτρο σύγκρι-
σης της «αγάπης» του Μ. 
Τσέπελη προς τους εαυτούς 
τους και φυσικά το ερώτημα 
που τίθεται είναι ξεκάθα-
ρο. Αν δεν ήταν σύμβουλοι 
της παράταξης Αγάπη για 
την Ξάνθη μας, ο Μ. Τσέπε-
λης θα τους «αγαπούσε» και 
θα τους διόριζε σε θέσεις;

 

ΑΠΛΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ. 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙ-
ΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 
ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ 
ΜΑΣ

 

Το απόγευμα της Τετάρτης 
12 του Γενάρη 2022,

ο μαχητικός και αδέσμευ-
τος πυρήνας

των 17 και πλέον ενηλίκων 

μελών του Συνδυασμού

«Αγάπη για την ΞΑΝΘΗ μας»

ευτύχησε μέσα σε κλίμα 
εγκράτειας

να ακούσει προσεχτικά την 
ηχώ

της φωνής της αυτοκριτικής

μπροστά στο νέο εμπρός

που επιτάσσει η όμορφη πόλη.

Ηχώ φωνής που αντιλαλεί ότι:

Αν θέλεις να ορίσεις το φώς σε 
αυτήν την πόλη,

πρέπει να ξέρεις πολύ καλά ότι

Η Πόλη χρειάζεται τον Προμη-
θέα της

 και όχι τους καιρούς καιρούς  
Επιμηθείς της.

Προηγήθηκε το παραδοσιακό 
κόψιμο της βασιλόπιτας

από τον Πρόεδρο Ιωάννη 
Παπαχρόνη,

το οποίο βρήκε  τυχερό 
της βραδιάς

τον Εκδότη-Βιβλιοπώλη 
Μιχάλη Σπανίδη,

 να παραλαμβάνει το συλ-
λεκτικό επετειακό ημερο-
λόγιο 2022

του Παραρτήματος Ξάνθης 
του Λυκείου των Ελληνί-
δων,

καθώς και μία φιάλη αμέ-
θυστου ημίγλυκου

 «ΦΙΛΌΤΙΜΟΥ» οίνου .

Καλή Χρονιά

Υγεία και Δύναμη

Σε Όλες και Όλους

Ανακοίνωση   από το Λιμεναρχείο, βολών πυροβολικού

Σύμφωνα με ανακοίνωση 
του Λιμεναρχείου Λάγους θα 
πραγματοποιηθούν βολές πυ-
ροβολικού  όπως αναφέρεται 
παρακάτω και στις συγκεκρι-
μένες συντεταγμένες, με την 
σύσταση της απαγόρευσης 
της κυκλοφορίας.

1.- Σας γνωρίζουμε ότι στις 18 και 19 
Ιανουαρίου 2022, από ώρα 08:00 έως 
15:00

θα εκτελεστούν βολές πυροβολικού σε 
στόχους στην περιοχή «Αγίου Ανδρέα 
– Λιβάδια»

Ν. Σαμοθράκης.

2.- Η επικίνδυνη περιοχή (θαλάσ-
σιος χώρος) καθορίζεται από τα 
παρακάτω στίγματα:

Α) 40ο 27΄ 34΄΄ Β 25ο 26΄ 35΄΄ Α

Β) 40ο 28΄ 07΄΄ Β 25ο 27΄ 38΄΄ Α

Γ) 40ο 27΄ 36΄΄ Β 25Ο 28΄ 39΄΄ Α

Δ) 40ο 26΄ 30΄΄ Β 25Ο 28΄ 02΄΄ Α

3.- Ως εκ τούτου παρακαλούμε για την 
το δυνατόν ευρεία ενημέρωση των μελών 
σας σχετικά

με τα ανωτέρω καθώς και ότι στην εν 
λόγω περιοχή ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ναυσι-
πλοΐα (διέλευση)

όλων των πλοίων/σκαφών κατά τη διάρ-
κεια εκτέλεσης των βολών προς αποφυ-
γή ατυχημάτων.

4.- Συναφώς ενημερώσατε 
τα μέλη σας ότι σε περί-
πτωση που βρεθεί βλήμα 
οποιαδήποτε

τύπου – μεγέθους , ύπο-
πτος μηχανισμός ή στρα-
τιωτικό υλικό-αντικείμενο 
, να προβούν άμεσα

(ε) άμεσα στην ενημέρωση 
της πλησιέστερης Λιμενι-
κής ή Αστυνομικής Αρχής 
και να μην

αγγίξουν το ως άνω ευρε-
θέν υλικό.

5.- Η Υπηρεσία μας πα-
ραμένει στη διάθεσή σας 
για την παροχή οποιασ-
δήποτε επιπρόσθετης

διευκρίνησης – πληρο-
φορίας.-

Ο Λιμενάρχης

Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΣΑΚ-
ΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελ


