
ΣΕΛΙΔΑ    4                                         ΔΕΥΤΕΡΑ   24   ΙΑΝ. 2022 Η χ ώ 
της ΘράκηςΠολιτική

Όποιος δρα, φαίνεται…
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟΝ 
Σ. ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟ με... δράση;;;

Με έναν τίτλο που μάλλον μπερδεύει τον αναγνώστη στην απαντητική 
ανακοίνωση του ο δήμαρχος Ξάνθης προς τον Σ. Μελισσόπουλο αναφορι-

κά με τις επισημάνσεις του πρώτου στο θέμα της πυρκαγιάς και της πλημ-
μελούς φύλαξης  και ανάπτυξης των διατηρητέων μνημείων στην πόλη 

και είναι λίαν επιεικώς εκτός χρόνου.
Αντί ο δήμαρχος να πει τι έκανε για να προστατέψει και αναδείξει την 
πολιτιστική προίκα της πόλης, προσπαθεί να ευτελίσει την παρέμβαση 

του επικεφαλής της παράταξης «ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Σ. Μελισσόπουλο. 
Αντί να ζητά προτάσεις από την αντιπολίτευση ο επικεφαλής της δημοτι-
κής αρχής, καλά είναι να αφήσει τα πανηγύρια και να αρχίσει να ... δρα

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί 
η στάση του Σάββα Μελισ-
σόπουλου, ο οποίος, κυριο-
λεκτικά, πάνω από τα απο-
καΐδια βρήκε την ευκαιρία 
να κάνει τον αντιπολιτευτικό 
του μονόλογο, κουνώντας το 
δάχτυλο προς πάσα κατεύ-
θυνση.

Στάση, που τελικά αποτε-
λεί… τάση του επικεφαλής 
της δημοτικής παράταξης 
«Ξάνθη για Όλους». Όμως, 
η εύκολη κριτική -επί πα-
ντός επιστητού- έχει πάψει 
εδώ και καιρό να αποτελεί… 
σίγουρη συνταγή επιτυχίας. 

(Αν υπήρξε ποτέ…)

Τον ενημερώνουμε ότι με δεκά-
ρικους και «σχέδια επί χάρτου» 
οδηγείται με μαθηματική ακρί-
βεια… σε ξέρα. Τον αφήνουμε να 
το διαπιστώσει.

Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνου-
με τη δουλειά για την οποία μας 
εξέλεξε ο ξανθιώτικος λαός: να 
ενσκήπτουμε στα προβλήματα 
και να δίνουμε λύσεις.

Διότι, όποιος δρα, φαίνεται. 
Όποιος έχει κρατήσει για τον 
εαυτό του το… υψηλότερο θεω-
ρείο της δημόσιας ζωής, από το 

οποίο απλώς παρατηρεί, κρίνει και 
συνήθως κατακρίνει εκ του ασφα-
λούς, μένει στην… ιδιάζουσα μονα-
ξιά της θεωρητικολογίας -την οποία 
βεβαίως, ο ίδιος, έχει επιλέξει…

Τα θεωρητικά μαθήματα Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ας τα κρατήσει για 
τον εαυτό του και το προσωπικό 
του κοινό είτε μέσα στο δημοτικό 
συμβούλιο είτε στο facebook.

Θα περίμενε κανείς ότι σε αυτήν 
την πραγματικά «δύσκολη μέρα 
για την Ξάνθη», όπως ο ίδιος επι-
σημαίνει στο σημείωμά του, θα συ-
νέβαλε με ρεαλιστικές προτάσεις, 
θα έδινε ένα στίγμα δημιουργικό-

τητας για την «επόμενη μέρα». 
Γιατί εμείς και όλοι οι Ξανθιώτες 
σε αυτήν είμαστε.

Προχωράμε.

Το «ευχαριστώ» του Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Ξάνθης 
Μανώλης Τσέπελης 
ευχαριστεί θερμά την 
Πυροσβεστική Υπη-
ρεσία για τον άμεσο 
και αποτελεσματικό 
συντονισμό των Πυρο-
σβεστικών Σωμάτων 
όλης της Περιφέρει-
ας Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης, 

που επιχείρησαν 
στην πυρκαγιά 
στις Καπναποθή-
κες, καθώς και 
τις δυνάμεις της 
οικείας Αστυνο-
μικής Διεύθυν-
σης για την άρ-
τια διευθέτηση 
της κυκλοφορί-
ας και την περι-

φρούρηση του χώρου κατά 
τη διάρκεια της επιχεί-
ρησης κατάσβεσης, αλλά 
και στη συνέχεια, τόσο 
για την ασφάλεια των πο-
λιτών, όσο και για τη δι-
ευκόλυνση των αρμόδιων 
υπηρεσιών και συνεργεί-
ων που θα εκτιμήσουν και 
θα αποκαταστήσουν τις 
φθορές που προκλήθηκαν.

 

Ιδιαίτερα -και διερμηνεύοντας 
τα αισθήματα ολόκληρου του 
ξανθιώτικου λαού- ευχαριστεί 
και συγχαίρει, το επιχειρησια-
κό προσωπικό της ΠΑΜΘ, που 
επέδειξε, για άλλη μια φορά, 
υψηλό επίπεδο ετοιμότητας, 
δίνοντας προτεραιότητα στη 
διασφάλιση της ανθρώπινης 

ζωής, αλλά και τον περιο-
ρισμό των υλικών ζημιών.

Δεν υπάρχει αμφιβολία 
πως η αποφασιστικότητα 
και ο ζήλος των πυροσβε-
στών μας αποσόβησαν τις 
πιθανότητες να διακινδυ-
νέψουν ανθρώπινες ζωές 
και να επεκταθεί η φωτιά 
σε μεγαλύτερο κομμάτι του

 αστικού ιστού 
της πόλης.

 
Επίσης ευχαριστεί τις 
Υπηρεσίες του Δήμου, 
τη ΔΕΥΑ Ξάνθης, τους 
Εθελοντές πολίτες και 
τον Ερυθρό Σταυρό 
Ξάνθης που συνέβα-
λαν τα μέγιστα σε αυ-
τήν την προσπάθεια.


