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Χ. Δημαρχόπουλος: Έγιναν 800 «περίεργες» μεταδημοτεύσεις…;
 

ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΜΠΙΝΑ 
ΚΑΙ «ΒΟΥΡ» ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ

Σαφώς και με την ερώτη-
ση που κατέθεσε ο επι-
κεφαλής της Μείζονας 
αντιπολίτευσης Χ. Δη-
μαρχόπουλος ανοίγει ένα 
πολύ μεγάλο θέμα για τον 
τόπο.
Σαφώς και δεν γνωρίζου-
με, ελλείψει στοιχείων 
αν τα εξαπτέρυγα του δη-
μάρχου ενέγραψαν στα 
δημοτολόγια πολιτικούς  
«Μουτζαχεντίν» αλλά αν ευ 
σταθούν οι πληροφορίες, 
τότε το εκλογικό σκηνικό 
αλλάζει.
Ακολουθεί η ερώτηση του πρώην 
δημάρχου.
Κύριε Δήμαρχε,

 Το τελευταίο διάστημα, έχουν κυ-
κλοφορήσει φήμες στη τοπική κοι-
νωνία και έχει γραφεί και στον το-
πικό τύπο, ότι από 1/9/2019 που 
αναλάβατε δήμαρχος, έχουν γίνει 
800 μεταδημοτεύσεις;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ :

Ζητήσατε να ενημερωθείτε, αν τα παραπά-
νω ευσταθούν;
 Πόσες μεταδημοτεύσεις έχουν γίνει από 
01/09/2022;
 
Ποιοί αντιδήμαρχοί σας τις έχουν υπογρά-
ψει και πόσες ο καθένας από αυτούς;
Είναι πραγματικός ο αριθμός των 800 μέ-
χρι σήμερα, μεταδημοτεύσεων;
 
Ήταν οι αιτούντες μόνιμοι κάτοικοι του Δή-
μου Ξάνθης και είχαν τις νόμιμες προϋπο-
θέσεις που ορίζει ο νόμος;
Από ποιους Δήμους προέρχονται, οι «νέοι 
συνδημότες» μας;
 
Δεδομένου ότι το θέμα είναι ιδιαιτέρως σο-
βαρό και με την μεταφορά δημοτικότητας 
μεταφέρεται και το εκλογικό δικαίωμα, 
προτίθεστε να ενημερώσετε για όλα τα πα-
ραπάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο… τουλάχι-
στον;

 Απλά πράγματα… αφού με Νόμο επίσης, 
καταργούνται και οι «δια αλληλογραφίας» 
συνεδριάσεις και συνεδριάσεις με τηλεδι-
άσκεψη!!!

ΓΙΑ 67 ΨΗΦΟΥΣ Ο Χ. ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΧΑΣΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΞΑΝ-
ΘΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ.

ΑΡΑΓΕ ΜΕ 800 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΨΗΦΟΥΣ ΠΟΣΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ Ο Μ. ΤΣΕΠΕΛΗΣ;

ΜΗ ΜΑΣ ΞΕΓΕΛΑΝΕ ΤΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΤΟΥ Μ. ΤΣΕΠΕΛΗ
ΤΑ ΠΑΙΖΕΙ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΑ

Σίγουρα δεν ήταν ανάγκη να διαβάσει κανείς την καταγ-
γελία του πρώην δημάρχου Χ. Δημαρχόπουλου για να 
καταλάβει ότι ο δήμαρχος Ξάνθης ο οποίος χάνει την 
δημοτικότητά του και η εκλογική του επικράτηση το 
2023 τίθεται σε αμφισβήτηση,ότι δεν  θα έκανε πολιτική 
κομπίνα με τις μεταδημοτεύσεις.

Με δεδομένο ότι ο αστικός ιστός και οι επαγγελματίες 
της Ξάνθης δεν θέλουν ούτε το όνομά του να ακούνε, 
πόσο μάλλον να τον ψηφίσουν στις δημοτικές εκλογές 
του 2023, στα Κιμμέρια ακούγονται πολλά παράπονα, 
στην Σταυρούπολη η παρουσία του είναι μηδενική και 
στο Εύμοιρο δεν θέλουν να ακούνε για αυτόν και όλα 
αυτά θα έχουν  άμεσο αντίκτυπο στην κάλπη και μοιραία 
δήμαρχος έπρεπε να βρει μία νομιμοφανή λύση για να 
αυξηθούν οι πιθανότητες επανεκλογής του.
Οι καλοθελητές πολλοί, ξεκινώντας από τους αντιδη-
μάρχους και καταλήγοντας στον Μ. Φανουράκη με τους 
μεταφερόμενους ρωμά από την Θεσσαλονίκη, την Λάρι-
σα και αλλού στις προηγούμενες εκλογές - έχει αποκτή-
σει την σχετική πείρα - έβαλαν μπροστά, αν αληθεύουν 
οι πληροφορίες που παρουσιάζει ο πρώην δήμαρχος Χ. 
Δημαρχόπουλος, την φάμπρικα με τις μεταδημοτεύσεις 
800 τον αριθμό.
Αν σκεφθεί κανείς ότι ο Πούλιος έχασε τον δήμο για 67 
ψήφους ... καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνουν 800.


