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Με ανάρτηση του ο επικεφαλής της παράταξης Ξάν-
θη για Όλους καυτηριάζει την διοίκηση του δήμου για 
την απαράδεκτη εικόνα που παρουσιάζει η πόλη μετά 
την νεροποντή, ενώ παράλληλα καυτηριάζει την συ-
μπεριφορά φιλικών μέσων του δημάρχου Μ. Τσέπελη 
τα οποία προφανώς τα είδαν όλα καλώς καμωμένα.
Σάββας Μελισσόπουλος
 
Την τριτοκοσμική κατάσταση που βρίσκονται οι υπο-
δομές της πόλης μας την περιγράψαμε και την καταγ-
γείλαμε πάμπολλες φορές μέσα και έξω από το Δημοτι-
κό μας Συμβούλιο.
Η Ξάνθη σήμερα βρίσκεται στο χειρότερο σημείο της 
νεότερης ιστορίας της.
Ως Αντιπολίτευση του Δήμου, θα προσφύγουμε στα αρ-
μόδια όργανα της πολιτείας καταγγέλοντας τις σημερι-
νές εικόνες ντροπής, την ταλαιπωρία και τις ζημιές που 
υπέστησαν συμπολίτες μας.
Η ανοχή, η ευγένεια και η υπομονή μας ΤΕΛΟΣ.
ΥΓ: Κάποια παπαγαλάκια της λαλίστατης τοπικής δη-
μοσιογραφίας, σήμερα σιωπούν..
Δεν κυκλοφόρησαν άραγε στην πόλη ή ξαφνικά χάλα-
σαν οι φωτογραφικές τους μηχανές;
Σάββας Μελισσόπουλος

Η Ανακοίνωση του δήμου για προ-
σφυγή και η αλήθεια

ΣΥΝΕΤΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΑ 
ΤΟΥ;

Ο δήμος να αποζημιώσει τους δημότες και μετά ας δι-
εκδηκήσει τα χρήματα από την εταιρεία φυσικού αε-
ρίου.

Όπως δείχνει το όλο θέμα από εδώ και πέρα η συνέ-
χεια της αδιαφορίας για την καθημερινότητα του δη-
μότη από την δημοτική αρχή,  θα «παιχτεί» μέσα στις 
δικαστικές αίθουσες αφού ο δήμος θα κληθεί να απο-
ζημιώσει τους δημότες ή τους συλλόγους που θα προ-
σφύγουν στην δικαιοσύνη γιατί δεν επέβαλε μέσω 
των εισαγγελικών αρχών στον εργολάβο να αποκα-
θιστά βήμα βήμα τις παρεμβάσεις του στο οδόστρωμα 

όπως είχε την υποχρέωση.

ΕΚΤΙΜΟΥΜΑΙ ΠΩΣ Η ΑΝΟΧΗ ΠΟΥ 
ΕΔΕΙΞΑΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡ-
ΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
«GENESIS» ΤΕΛΕΙΩΣΕ. Ο ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΥΣ 
ΔΙΚΑΣΤΕΣ

Δεν είδαμε χρονικά πότε βγήκε η ανακοίνω-
ση του δήμου Ξάνθης, πριν την ανακοίνωση 
του Σ. Μελισσόπουλου που έλεγε ότι η πα-
ράταξή του θα προσφύγει σε κάθε αρμόδιο 
όργανο της πολιτείας ή μετά;

Διότι αν η ανακοίνωση του δημάρχου ακο-
λούθησε αυτήν του Σ. Μελισσόπουλου τότε 
αυτό σημαίνει ότι προφανώς οι νομικοί σύμ-
βουλοι του δημάρχου και της παρέας του, εί-
δαν ότι δεν «παίρνει άλλο» στον δήμαρχο να 
το παίζει «Πόντιος Πιλάτος» και να ρίχνει τις 
ευθύνες πότε στον κακό καιρό και πότε στις 
«ιστορίες με αρκούδες» και μάλλον ήρθε η 
ώρα να λογοδοτήσει στην κάλπη ή στην Ελ-
ληνική Δικαιοσύνη εξ αιτίας της παντελούς 
αδιαφορίας του για την καθημερινότητα του 
Ξανθιώτη.

ΑΛΛΩΣΤΕ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΟΛΑ ΕΔΩ 
ΠΛΗΡΟΝΟΝΤΑΙ

Διαβάσαμε όλοι με προσοχή την ανακοίνω-
ση του δήμου Ξάνθης που λέει ότι έκανε ή 
θα κάνει αναφορά στις εισαγγελικές αρχές 
και ορθώς, για τις ευθύνες της εταιρείας φυ-
σικού αερίου που έσκαψε τους δρόμους της 
πόλης για να περάσει το δίκτυο της αλλά την 
… «πρόλαβε» η Genesis και δεν σκέπασε τις 
λακκούβες που μετατράπηκαν σε κρατήρες 
και ευτυχώς που οι Ξανθιώτες είναι συνετός 
λαός και δεν είχαμε θύματα.

Στην ανακοίνωση του δήμου Ξάνθης κα-
ταγράφεται ο πανικός στην δημοτική αρχή 
γιατί συνειδητοποίησε (επιτέλους;) τι σημαί-
νει να έχεις την ευθύνη για 60 – 70.000 ψυχές 
που κατοικούν στην πόλη;

Επιτέλους ο τρόμος που καταγράφεται στην 
επιστολή, ίσως είναι ένα δείγμα ότι ο δήμαρ-
χος και οι στενοί του συνεργάτες κατανόη-
σαν τον ρόλο τους.

Αναφέρουν μέσα στην επιστολή που φέρ-
νει την σφραγίδα του Γ. Ζερενίδη ότι από 
το 2021 που άρχισε ο εργολάβος το έργο δεν 
έδειξε διάθεση συνεργασίας και δεν ήταν 
εντάξει στις υποχρεώσεις του.

Όπως είναι λογικό το ερώτημα αποτυπώνε-
ται από μόνο του.
Εδώ και ένα χρόνο που μικρές νεροποντές 
έδειχναν που «πάει το πράγμα» γιατί δεν 
αποτάθηκε στις εισαγγελικές αρχές της πό-
λης για να υποχρεώσει τον εργολάβο;

Άρα η ευθύνη είναι κατά την ταπεινή μας 
γνώση ολόκληρη του δήμου Ξάνθης και θα 
πρέπει οι Ξανθιώτες να προσφύγουν στην 
δικαιοσύνη για να αποζημιωθούν τουλάχι-
στον για ψυχική οδύνη.

Αλήθεια ο Δικηγορικός Σύλλογος θα καθο-
δηγήσει τους Ξανθιώτες να ζητήσουν από 
την Ελληνική Δικαιοσύνη το … αυτονόητο;

Μπόρα ήταν και πέρασε
Ο καλός Θεούλης, έστειλε των φωτει-
νό ζωογόνο ήλιο να φωτίσει τη μέρα των 
Ξανθιωτών, των κτιρίων της πόλης, τους 
δρόμους και το δημοτικό μέγαρο.

Η μπόρα ήρθε, άφησε τα σημάδια της και 
έφυγε.

Οι Ξανθιώτες γκρίνιασαν για τα «βαθιά» 
σημάδια που έμειναν στους τραυματισμέ-
νους δρόμους,

Η αντιπολίτευση γκρίνιαζε, είπε ότι θα 
πάει την δημοτική αρχή μέχρι και τους θε-
σμούς ελέγχου του τρόπου διαχείρισης της 
μπόρας από την δημοτική αρχή

Η δημοτική αρχή δικαιολογήθηκε ότι φταί-
ει ο εργολάβος

Το φως του ήλιου καλλιεργεί την καλή δι-
άθεση

Οι Ξανθιώτες συνηθισμένοι στο δούλεμα 
θα συνηθίσουν την εικόνα που επικρατεί 
στους δρόμους της πόλης

Οι αγωγοί όμβριων υδάτων θα μείνουν 
βουλωμένοι και πάει λέγοντας.

Και κει κοντά στον Οκτώβρη, ο εργολάβος 
θα αρχίζει να σκεπάζει τις λακκούβες

«Σας τάλεγα εγώ ότι θα του τραβήξω το 
αυτί» θα πει ο δήμαρχος

Η ΔΕΥΞ με κάποιε απευθείας ανάθεσεις θα 
βάλλει κάποιο εξειδικευμένο συνεργείο να 
καθαρίσει τους αγωγούς όμβριων υδάτων 
μέχρι την επόμενη μπόρα που θα βρει την 
Ξάνθη, αλλά όλοι θα έχουν την δικαιολο-
γία ότι ο μεν εργολάβος θα έχει ξεκινήσει 
να σκεπάζει τις λακκούβες, ο πρόεδρος της 
ΔΕΥΑΞ θα αρχίσει να καθαρίζει τους αγω-
γούς όμβριων υδάτων, η αντιπολίτευση 
του δήμου Ξάνθης θα συνεχίσει να καταγ-
γέλλει την δημοτική αρχή γιατί καθυστερεί 
να υλοποιήσει το έργο και η δημοτική αρχή 
θα έχει απλά πετύχει τον σκοπό της.
Πρώτον παραμένει στο τιμόνι του δήμου 
με ότι αυτό συνεπάγεται για την δημοκρα-
τία και την διαχείριση των περιουσιακών 
στοιχείων των Ξανθιωτών.
Και μιας από τον Οκτώβριο μπαίνουμε σε 
προεκλογική περίοδο, ο δήμαρχος και το 
επιτελείο του θα «ξύσουν» τον πάτο του 
βαρελιού για να απλώσουν χρήμα στην 
πολιτική πιάτσα και θα γελάσει το χειλά-
κι του κάθε πικραμένου κατά Δροσερό, 
Πούρναλικ και Κιμέρια μεριά.
Και ζήσαν αυτοί καλύτερα και στους Ξαν-
θιώτες θα μείνει η γκρίνια και η μιζέρια.
Και ο ήλιος – αν θέλει ο Θεός – θα συνεχί-
ζει να φωτίζει την πόλη και ο ωχαδερφι-
σμός θα είναι στο πρώτο πλάνο μέχρι τις 
εκλογές του 23 όπου θα ξαναβγεί πάλι ο 
νυν δήμαρχος και οι Ξανθιώτες θα αναρω-
τιούνται και πάλι πώς είναι δυνατόν αυτός 
ο δήμαρχος να ξαναβγεί.
ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΠΗΓΑΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΑΙ 
ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ 
ΒΓΕΙ;


