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Πολιτική - Πρόσωπα
Η χ ώ 
της Θράκης

«Δεν έχουμε σαφή εικόνα. 
Εγκρίνονται μόνο κονδύλια 
προβλέπεται και στον προ-
ϋπολογισμό του 22 να πλη-
ρώσουμε κονδύλια υπέρ της 
ΔΙΑΑΜΑΘ και τον ΣΔΑΝΞ 
που υποτίθεται ότι μας ανα-
λογούν. Εμείς ακόμη περι-
μένουμε την απάντηση και 
την συζήτηση για τον ΣΔΑΝΞ 
και τα σκουπίδια στο δημο-
τικό συμβούλιο. Εδώ θα μου 
πεις περιμένουμε ακόμη την 
συζήτηση για την ΔΕΥΑΞ, ού-
τως ή άλλως εμείς ως παρά-
ταξη δεν έχουμε εκπρόσωπο 
στο συμβούλιο του συνδέ-
σμου, αλλά θα μου πείτε και 
αυτοί που έχουν συμβούλους 
στο προεδρείο του ΣΔΑΝΞ 
βγάζουν άκρη; Θα γινόταν 
κάποια στιγμή μια συζήτη-
ση στο Δημοτικό Συμβούλιο 

στο οποίο θα ενημερωνό-
μασταν για το παρών και 
το μέλλων του Συνδέσμου».
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ - ΕΙΔΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 «Δεν γνωρίζουμε αν πλη-
ρώνονται κάθε μήνα και με 
βάση ποια παραδοτέα εργα-
σία. Δεν το γνωρίζουμε, δεν 
πήραμε ποτέ απάντηση.

ΗΧΩ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ: Δεν θα 
μπορούσαν να συμβουλεύ-
σουν τον δήμαρχο για εναλ-
λακτικές δράσεις μήπως «ρε-
φάρουν» οι επαγγελματίες;

«Αν μάθουμε ποιοι είναι 
ίσως,  ο καθένας με το δικό 
του αντικείμενο. Υπήρχε άν-
θρωπος για τον πολιτισμό ο 

οποίος παραιτήθηκε και 
άρα μας λείπει, από την 
άλλη βέβαια, τίθεται το 
ερώτημα, αφού ο δήμος 
έχει το κέντρο πολιτι-
σμού, τον αντιδήμαρχο 
πολιτισμού τον κ. Σουά 
τι τον θέλει; Από την ώρα 
που έχουμε κέντρο πρό-
νοιας γιατί θα πρέπει να 
έχουμε και αντιδήμαρχο 
πρόνοιας,  ας κάνουμε 
άλλους αντιδημάρχους. 
Το κέντρο πολιτισμού 
έχει την ευθύνη  να κά-
νει προτάσεις. Γιατί όσο 
αφήνουμε τον θεσμό ξε-
φτίζει. Άλλωστε είναι μία 
ευκαιρία, τώρα που στα-
ματάει την πορεία του το 
καρναβάλι να επανεξετά-
σουμε όλη την θεώρηση 
γύρω από αυτό ανασυ-

γκρότηση και όχι μιζέριασμα. Όλοι 
λέγαμε ότι επί πολλά χρόνια κάτι πρέ-
πει να αλλάξει όπως και στις γιορτές 
παλιάς πόλης, τώρα λοιπόν που οι 
ρυθμοί έχουν πέσει, είναι μία ευκαι-
ρία να γίνουν πολλά πράγματα όπως 
το παζάρι. Χάνονται  ευκαιρίες για 
την πόλη και κανένας δεν νοιάζεται

ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ;

Όλοι μας. Πώς δεν φταίμε, 
εμείς δεν είμαστε οι ψηφοφό-
ροι; Μας ικανοποίησαν; Τους 
ξαναψηφίσαμε.
Δεν έχουμε δημοκρατία, δια-
βούλευση, ο καθένας κάνει ότι 
θέλει.
Α.Π.

Η λέξη «πομάκος πέφτει βαριά στο 
στομάχι κάποιων γιατί προφανώς 
αυτές είναι οι εντολές τους από την 
«Μεγάλη Πόρτα»

Ο λόγος φυσικά για τον βουλευτή ΣΥ-
ΡΙΖΑ της Ξάνθης ο οποίος αντιδρά στην 
λέξη πομάκος η οποία αναφέρεται στα 
στρατολογικά έγγραφα και που φυσικά 
όπως δείχνει η ερώτηση που υποβάλλει 
στο προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας 
για την “Επιλογή θρησκεύματος στην 
Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευ-
σίμων” κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Ξάνθης Χουσείν Ζεϊμπέκ και στην 
οποία επικρίνει το γεγονός ότι ανάμεσα 
στα θρησκεύματα υπάρχει και η επιλο-
γή… «Πομάκος»!!!

*Σχολιάζει λοιπόν ο Χουσεϊν Ζεϊ-
μπέκ μεταξύ άλλων και τα παρακάτω:

«Στην καρτέλα Κατάθεση Δελτίου Απογραφής 
του site www.stratologia.gr, ο κάθε στρατεύ-
σιμος υποχρεούται να δηλώσει το θρήσκευμά 
του. Ανάμεσα στις επιλογές Χριστιανός Ορθό-
δοξος, Χριστιανός Καθολικός, Μουσουλμάνος, 

Άθεος κτλ. υπάρχει και η επιλογή 
«Πομάκος», που ως γνωστόν δεν 
συνιστά καμία γνωστή θρησκεία.

Επειδή, τέτοιες αστοχίες δεν 
δικαιολογούνται, ιδίως όταν 
σχετίζονται με τις θρησκευτι-
κές πεποιθήσεις των πολιτών.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεται να προβεί στην διόρ-
θωση της αντίστοιχης καρτέλας 
για την επιλογή του θρησκεύ-
ματος στο Δελτίο Απογραφής 
Στρατευσίμων, καθώς ο όρος 
«Πομάκος» δεν αντιστοιχεί σε κά-
ποια διακριτή γνωστή θρησκεία;

Από την στιγμή που το θρήσκευ-
μα έχει αφαιρεθεί από τις ταυτό-
τητες των πολιτών, πώς δικαιολο-
γείται η ενδελεχής καταγραφή του 
θρησκεύματος των στρατευσίμων;»

-Βρε τον Χουσείν Ζεϊμπέκ με τι 
ασχολείται για μια ακόμη φορά, 
αν και... ΠΟΜΑΚΙΚΗΣ καταγωγής 
είναι και ο ίδιος, για να «εξυπη-
ρετήσει» και τον φίλο του «Ψευ-
τομουφτή» Ξάνθης κύριο Μετέ.

-Τον «ενοχλεί» η λέξη ΠΟΜΑΚΟΣ που 
αν ήταν στο χέρι του, θα την είχε... 
ΔΙΑΓΡΑΨΕΙ τελείως από τα λεξικά!!!
Είπαμε δημοκρατία είναι αυτη.

Αθωώθηκε στα
 δικαστήρια 
ο Θ. Μιχογλου

Διαβάζουμε στον ΜΑΧΗΤΗ:

*Και το αποκλειστικό της στήλης. 

ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ πανηγυρικά από τα δι-
καστήρια ο Δήμαρχος Τοπείρου Θω-
μάς Μίχογλου για την γνωστή "ιστο-
ρία" της θείας και της ΛΑΣΠΗΣ που 
εισέπραξε και εισπράττει επί 2-3 χρό-
νια!! 

-Λέτε γι' αυτό χθες ήταν τόσο...."οργι-
σμένοι" ορισμένοι και έξω φρενών; 

(σ.σ. Και τα έγραφα εγώ και για τα 
"παπαγαλάκια" τους που κάποτε τον...
έψαχναν και έλεγαν ένα σωρό ΑΗΔΙ-
ΕΣ κι ο Δήμαρχος την ίδια ώρα που 
υποτίθεαι τον "έψαχναν", ήταν στο 
γήπεδο των Πηγαδίων για το παιχνίδι 
του ΑΟΞ...)


