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ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Από γνωστή εταιρεία εμπορίας αυτο-

κινήτων στην Ξάνθη 
άνδρας από 19 έως 40 για πλήρη 

απασχόληση από έμπορο αυτοκινή-
των ( All cars ) στην περιοχή της Ξάν-
θης. Απαραίτητα προσόντα δίπλωμα 
οδήγησης. Θα προτιμηθούν άτομα με 

κάρτα ανεργίας

σκοπεύετε να φέρετε προς συζήτηση το φλέγον 
ζήτημα της ΔΕΥΑΞ,  ζήτημα για το οποίο κατά 
καιρούς πολλά και σοβαρά θέματα έχουν δει 
το φως της δημοσιότητας και όχι μόνο. Οι Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι της Ξάνθης ζητούν συνο-
λική ενημέρωση για το ζήτημα αυτό και εσείς 
από ότι φαίνεται αποφεύγετε συστηματικά μια 
τέτοια συζήτηση. Σήμερα ΕΡΩΤΑΣΤΕ πότε 
ακριβώς σκοπεύετε να φέρετε προς συζήτηση 
συνολικά το θέμα της ΔΕΥΑΞ προκειμένου να 
λάβουμε απαντήσεις σε πολύ σοβαρά ζητήμα-
τα που αφορούν όλους τους πολίτες όπως: το 
θέμα της συμφωνίας ή όχι με τη ΔΕΥΑ Νέ-
στου, τα δάνεια που έχει η λάβει η Επιχεί-
ρηση και αν αποπληρώνονται έγκαιρα καθώς 
και ποια είναι σήμερα η συνολική οικονομική 
κατάσταση της ΔΕΥΑΞ.. 

Τέλος το πιο κρίσιμο ερώτημα προς την δημο-
τική αρχή που αφορά την σκανδαλώδη αγο-
ρά ενός ακινήτου στο Δροσερό, δήθεν για την 
ανέγερση σχολικού συγκροτήματος, το οποίο 
σαφέστατα και δεν πληροί τις προϋποθέσεις 
για κάτι τέτοιο.

Ο Σ. Μελισόπουλος, γνώστης των θεμάτων 
παιδείας, όπως και το πρωτοκλασάτο στέλεχος 
της παράταξής του  Θεοφάνης Παπαδάκης, 
από την πρώτη στιγμή βγήκαν με δηλώσεις 
τους καυτηριάζοντας την πρόθεση της δημο-
τικής αρχής να αξιοποιήσει ένα οικόπεδο για 
σχολική μονάδα στο Δρσερό,  που συμπωμα-
τικά ανήκε σε φιλικό πρόσωπο του δημάρχου.

Το ερώτημα τέθηκε ως εξής: «Ενημερωθήκαμε 
από μερίδα του τοπικού τύπου πως η  θεσμο-
θετημένη «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ» 
έκρινε ως ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για ανέγερση Σχο-
λείου το περιβόητο οικόπεδο 5,5 στρεμμάτων 
που ήθελε να αγοράσει ο Δήμος Ξάνθης στην 
περιοχή Πετρελαιαποθηκών. Οικόπεδο αρ-
χικής εκτιμώμενης αξίας αγοράς 1.000.000 
ευρώ και πλέον !!!

Α) Παρακαλούμε το μέλος της παραπάνω επι-
τροπής να ενημερώσει το σώμα εάν αυτό ευ-
σταθεί και το αιτιολογικό της απόφασης στην 
οποία κατά τις πληροφορίες ο εκπρόσωπος 
του Δήμου Ξάνθης μειοψήφησε!

Β) Επειδή τονίσαμε και αναδείξαμε την ανά-
γκη για  νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις αρχικά 
για το Δημοτικό Σχολείο, στο οποίο υπάρχει 
μεγάλος όγκος εγγεγραμμένων μαθητών, σε 
οικόπεδο μέσα στον οικισμό και όχι μακριά 
από αυτόν, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε 
εάν έχει γίνει αποδοχή της δωρεάς του ΙΝΕ-
ΔΙΒΙΜ για το ήδη χτισμένο γυμναστήριο και 
σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχετε προ-
χωρήσει προκειμένου η μετατροπή του σε ένα 
σύγχρονο δημοτικό σχολείο να καταστεί εφι-
κτή!

Γ) Ερωτάται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκτίμη-
σης Ακινήτων, κ. Ζερενίδης να μας απαντήσει 
ποια είναι από εδώ και πέρα η διαδικασία, μετά 
την απορριπτική απόφαση της Επιτροπής Κα-
ταλληλότητας και πότε θα μάθουμε την τελική 
έκβαση της υπόθεσης.

 ΣΤΟ ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ: ΠΟΣΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ Η 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΟΤΑΝ 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΙΛΟΥΝ ΑΠΟ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ;

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Οι παλιοί έλεγαν: «Όταν τα έργα μιλούν, τα λό-
για είναι περιττά» και εδώ ταιριάζει γάντι αυτή η 
φράση.

Τι θα μπορούσε να πει ο Γ. Μπούτος, όταν σαν 
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου (Όλων των 
παρατάξεων) δεν πραγματοποιεί τις συνεδριάσεις 
δημόσια;

Όλοι γνωρίζουν ότι ο Γ. Μπούτος και ευθύς εί-
ναι και έχει ευαισθησία με την δημοκρατική λει-
τουργία του Σώματος – μερικές φορές περίεργη 
– αλλά δεν μπορεί κανένας να τον κατηγορήσει 
για έλλειψη ευαισθησίας περί δημοκρατίας.

Τι μεσολάβησε λοιπόν και εδώ και δύο χρόνια 
με αφορμή τον covid δεν επιτρέπει τις δημόσιες 
συνεδριάσεις;

Γιατί δεν τις έκανε στο ύπαιθρο, όπως το έπραξαν 
άλλοι δήμοι στο Πανελλήνιο;

Εκεί οι πρόεδροι των Δημοτικών Συμβουλίων 
ήταν πιο ευαίσθητοι; Το αίσθημα της Δημοκρα-
τίας ήταν πιο  … «ανεβασμένο»;

Να υποθέσει κανείς ότι ο Γ. Μπούτος εκτέλεσε 
επιθυμία του Δημάρχου και άλλων σκοτεινών κέ-
ντρων αποφάσεων και δεν όρισε προ covid αλλά 
και μετά covid εποχή δημόσιες συνεδριάσεις;

Αλώθηκε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλί-
ου;

Στην θεωρεία και στην λογική του νόμου είναι 
πρόεδρος όλων των παρατάξεων και αφού είναι 
έτσι γιατί εφ όσον όλες οι παρατάξεις το ζητούσαν 
δεν το έπραξε; «Ενέδωσε» στις επιθυμίες άλλων;

Ποιοι εμποδίζουν την δημοκρατική λειτουργία 
του θεσμού;

Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι Ξανθιώτες δεν πε-
ρίμεναν αυτή την μεταστροφή του Γ. Μπούτου 
ο οποίος ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος στην 
κατάλληλη θέση αλλά, φαίνεται πώς η εξουσία 
χαλά τους ανθρώπους.

Συνεχίζουμε την σκέψη μας και γράφουμε το 
εξής. Αλήθεια τι θα μπορούσε να πει ο πρόεδρος 

της ΔΕΥΑΞ Ιπποκράτης Καμαρίδης για 
την ΔΕΥΑΞ και που θα μπορούσε να κά-
νει τους Ξανθιώτες να δούνε θετικά την 
λειτουργίας της;

Η τιμή του νερού;

Η ποιότητα;

Οι απευθείας αναθέσεις;

Ο «περίεργος» διακανονισμός των οφει-
λών της δημοτικής επιχείρησης προς τον 
δήμο Νέστου;

Την έλλειψη πρωτοβουλίας να μπούνε 
πυροσβεστικοί κρουνοί σε επικίνδυνα 
σημεία της πόλης όπου άνθρωποι κινδυ-
νεύουν να καούν σαν τα ποντίκια, αν μη 
γένοιτο έρθει εκείνη η  κακιά ώρα;

Και μόνο το γεγονός ότι εδώ και 2 χρό-
νια ο πρόεδρος αποφεύγει την επίσημη 
ενημέρωση του Σώματος δύο πράγματα 
μπορεί να σημαίνουν.

Ή κάτι κρύβει….

Ή απαξιώνει το Σώμα….

Και τα δύο είναι ότι χειρότερο και αρ-
κούν για να «τσαλακώσουν» το πολιτικό 
προφίλ ενός Προέδρου,  επιστήμονα και 
πριν αναλάβει την Διοίκηση της ΔΕΥΑΞ 
αγαπητό από τους συνδημότες μας.

Τέλος για το πολυσυζητημένο οικόπεδο 
του Δροσερού όπου δήμαρχος, Φανου-
ράκης και Ζερενίδης, ήθελαν να κάνουν 
δημοτικό σχολείο για τα παιδιά των Δρο-
σεριτών που οι γονείς τους, έναντι πινα-
κίου φακής, έφεραν στην εξουσία μία δη-
μοτική αρχή, η οποία έχει σαν έμβλημά 
της «όλα τα σφάζω και όλα τα μαχαιρώ-
νω».

Ειλικρινά δεν γνωρίζουμε τι θα απαντή-
σει ο δήμαρχος, ο Φανουράκης που κά-
νει την διανομή του δημοτικού χρήματος 
και ο πολιτικά έντιμος Ζερενίδης που σε 
πολλές των περιπτώσεων  συνεπικουρεί 
σε εξόφθαλμες αποφάσεις με γνώμονα 
το πολιτικό συμφέρων και ενώ σε άλλη 
παράταξη ή ακόμη και στην δική του, 
θα μπορούσε η πολιτική του εντιμότητα 
– όσο μπορεί κάποιος πολιτικός να είναι 
έντιμος – να εμπνεύσει τους Ξανθιώτες να 
τον έχουν ψηλά… και εδώ χωρά η φράση 
«όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα τον 
τρώνε οι κότες».

Τελικό συμπέρασμα; «Όταν οι πράξεις 
μιλάνε, τα λόγια είναι περιττά».


