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Χ. Δημαρχόπουλος: Θα είμαι εκ νέου υποψήφιος

Με αυτή του την ανακοίνωση ο πρώην δήμαρ-
χος Ξάνθης μετά και από όλα όσα ακούστηκαν 
για την πιθανή κάθοδο του Στράτου Κοντού ο 
πρώην δήμαρχος Ξάνθης Χ. Δημαρχόπουλος 
δείχνει αποφασισμένος να διεκδικήσει εκ 
νέου τον δημαρχιακό θώκο, σημειώνοντας ότι 
με όποια λάθη και αν έγιναν στο παρελθών εί-
ναι πλέον σε θέση να τα αντιμετωπίσει μαζί με 
τους συνοδοιπόρους του.
Αν οι Ξανθιώτες στηρίξουν αυτήν του την προ-

σπάθεια θα φανεί στην κάλπη. Πληροφορίες 
θέλουν η παράταξη που ετοιμάζει συμπληρώ-
νεται από νέα και άφθαρτα πρόσωπα.

Με ανακοίνωση του στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης ο Χ. Δημαρχόπουλος δηλώνει παρών και εκ νέου 
υποψήφιος για τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλο-
γές διεκδικώντας εκ νέου τον δήμο Ξάνθης.

Βαδίζουμε μπροστά, μεγεθύνοντας την προσπάθεια, 
διορθώνοντας τα λάθη μας, μειώνοντας τις αδυνα-
μίες μας.

Κλείνουμε τις πληγές του χθες και ανοίγουμε με 
εντιμότητα, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, τους 
δρόμους του αύριο, διεκδικώντας περισσότερα απο-
τελέσματα και λιγότερα λάθη.

Για όλους, αλλά πρωτίστως για τη γενιά που έρχεται.

Το χθες, καταδικάστηκε και ήδη καταδικάζεται κα-
θημερινά, την ώρα που αυτό βυθίζεται.

Καλούμε επίσης, τη δημοτική αρχή στο λίγο χρόνο 
που της απομένει να σταματήσει “τα παίγνια” για να 
δοκιμάζει τις αντοχές μας. Την καλούμε να συνέλθει.

Προχωράμε, διεκδικώντας αποτελέσματα και λιγό-
τερα λάθη.

Πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να 
κερδίσουμε τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλο-
γές.

Οι Ξανθιώτες, παρά τις δυσκολίες, βλέπουν ότι η 
παράταξη ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ, με επικεφαλής 
τον ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟ, μπορεί να εγγυηθεί την 
ανάπτυξη, μπορεί να εγγυηθεί την νοικοκυροσύ-
νη, την αλήθεια, την ευημερία. Και όταν μιλάω για 
ευημερία, εννοώ ευημερία για όλους.

Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε την επόμενη 
μέρα αλλά ποτέ δεν τη φοβήθηκα, άλλωστε εκτι-
μώ ότι  αυτή τη δουλειά την ξέρω πλέον καλά.

Την έμαθα ίσως και μέσα από τα δικά μου λάθη.

Είμαστε λοιπόν σήμερα εδώ, παρόντες για να 
προστατέψουμε και τους δημότες και το δήμο.

Είμαστε παρόντες και το 2023, σε όλες τις μάχες 
και στη “μάχη των μαχών”, για να χτίσουμε την 
Ξάνθη μας, ξανά.

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος

πρ. Δήμαρχος, Δήμου Ξάνθης.

Ο Δήμαρχος Ξάνθης βράβευσε την «Ολυμπιακή 
Φλόγα»

 

Με χαρά και συγκίνηση, ο Δήμαρχος Μανώλης Τσέπελης βράβευσε το 
πρωί στο γραφείο του τους αθλητές του συλλόγου Ολυμπιακή Φλόγα 
Ξάνθης, για τις μεγάλες διακρίσεις τους στην ελληνορωμαϊκή πάλη, δια-
κρίσεις που προβάλουν τη χώρα, σε διεθνές επίπεδο, αλλά και την Ξάνθη. 
Τιμητική πλακέτα απένειμε και στον προπονητή του συλλόγου για τη με-
γάλη προσφορά του στον Αθλητισμό, Θόδωρο Ηλιάδη.

 Στην εκδήλωση βραβεύτηκε ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης στην 24η Ολυ-
μπιάδα Κωφών που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο στη Βραζιλία, Νικόλαος 
Ιωσηφίδης, ένας πρωταθλητής με λιονταρίσια καρδιά, που πήρε το εισιτή-
ριο για τη Βραζιλία «κάνοντας την ανατροπή και αποδεικνύοντας τη με-
γάλη προετοιμασία που έγινε», όπως είπε ο Θόδωρος Ηλιάδης, ο οποίος 
και ευχαρίστησε τον Δήμο για τη συνδρομή του στην προσπάθεια αυτή, 
αλλά και ο Χάλκινος Πανελληνιονίκης στο Πρωτάθλημα Παίδων στα 45 
κιλά, Γιώργος Αντωνιάδης, που όπως τόνισε ο προπονητής «δείχνει από 
νωρίς τις… προθέσεις του».
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο αντιδήμαρχος Στέφανος Ιγιαννίδης πα-
λιός αθλητής του Συλλόγου.

Ο Δήμαρχος Ξάνθης σημείωσε ότι ο αθλητισμός όπως και ο πολιτισμός 
είναι ο δρόμος για την προβολή της χώρας και φυσικά και της Ξάνθης, σε 
πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο. «Μας κάνετε περήφανους. Θα είμαστε 
πάντα αρωγοί στην προσπάθεια που καταβάλλετε. Οι επιτυχίες σας δεν 
είναι μια εύκολη υπόθεση. Απαιτούν αγώνα και πίστη. Κι εσείς έχετε και 
από τα δύο», υπογράμμισε.

Πρόωρες εκλογές και η πολυπόθητη 
νύφη  … το ΠΑΣΟΚ

Πολλά διαβάζουμε, πολλά ακού-
με για τις πρόωρες εκλογές και 
αν αυτές γίνουν μετά και την δη-
μοσκοπική επιτυχία του ΠΑΣΟΚ 
μοιραία μπαίνει μεταξύ της ΝΔ 
και του ΣΥΡΙΖΑ και με αφορμή 
τον εκλογικό νόμο της απλής 
αναλογικής, το κόμμα του Αν-
δρουλάκη με τον έναν ή τον άλλο 
τρόπο θα είναι ο καταλύτης των 
πολιτικών εξελίξεων, αν πέσουν 
τόσο πολύ τα εκλογικά ποσοστά 
των δύο μονομάχων ΝΔ και ΣΥΡΙ-
ΖΑ.

Μοιραία ο πρόεδρος Ανδρου-
λάκης θα βρεθεί σε δίλημμα με 
ποιόν «γαμπρό» να πάει;

Ήδη μαθαίνουμε ότι στελέχη του 
μιλούν με τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλα 
στελέχη όπως ο Βενιζέλους ψά-

χνουν προφάσεις και λόγους να μεταπηδή-
σουν στην ΝΔ η οποία όπως και να έχει το 
πράγμα στις επαναληπτικές εκλογές, σύμ-
φωνα με τα μέχρι στιγμής δημοσκοπηκά 
στοιχεία θα παίξει τον πρώτο λόγο και εκεί 
δένει η δήλωση του Πρωθυπουργού, για-
τί έπεσε στο τραπέζι το όνομα του Σχοινά, 
ότι Πρωθυπουργός της Χώρας θα είναι ο 
επικεφαλής του πρώτου κόμματος που θα 
αναδείξει η κάλπη.

Μαθαίνουμε τουλάχιστον από τα τοπικά 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι ο Ανδρουλάκης 
ακούει όλα όσα λέγονται και ακούγονται.

Είναι γεγονός ότι θα είναι ο καταλύτης των 
πολιτικών εξελίξεων μετά τις πρόωρες 
εκλογές που όλοι πιθανολογούν ότι θα ανα-
κοινωθούν κατά την διάρκεια της ΔΕΘ.

«Ες αύριον τα σπουδαία»

Στην Ξάνθη βέβαια έχουμε ένα ψιλο-
προβληματάκι με το ΠΑΣΟΚ μεταξύ τον 
«προεδρικών» και των καθαρόαιμων  
ΠΑΣΟΚων, με τους ΠΑΣΟΚους που έγιναν 
ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ και τώρα 
που μυρίστηκαν σίγουρη έδρα του 
ΠΑΣΟΚ στην πόλη μας θέλουν να ξαναγί-
νουν ΠΑΣΟΚ, 
Οι «προεδρικοί» από μόνοι τους δεν 
ξέρουν ποιος θα είναι στο ψηφοδέλτιο 
και πάει λέγοντας.


