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Όλη η Ξάνθη μια παρέα..

Με μία αιχμηρότατη ανάρτηση στο facebook ο 
επικεφαλής της παράταξης Ξάνθη για όλους, 
αποτυπώνει ανάγλυφα – όχι κατ ανάγκη με 
αντιπολιτευτική διάθεση – την πραγματικότητα 
που βιώνουν οι Ξανθιώτες από την διαχείριση 
των καταστάσεων στην πόλη και που αφήνουν 
έντονη την πικρία της πολιτικής αναλγησίας.

Όλη η Ξάνθη μια παρέα..

Τη στιγμή που όλη η Ξάνθη είναι μια λακκού-
βα και η πόλη έχει το κακό της το χάλι από 
άκρη σε άκρη … αυτοί στον Δήμο ασχολούνται 
μόνο με γιορτές, πανηγύρια, συνδιοργανώσεις, 
απ’ ευθείας αναθέσεις, επιλεκτικές επιχορη-
γήσεις συλλόγων και σωματείων και …beach 
volley!!

Το χρήμα γαρ μπόλικο…

Οι λακούβες στους δρόμους αμέτρητες και 
απίστευτες, τα σκουπίδια σωρός, η πόλη σε 
εγκατάλειψη και κατάθλιψη… και αυτοί ασχο-
λούνται μόνο με «άρτον και θεάματα»!!

Αφού δεν τους ενδιαφέρει το μέλλον της πό-
λης, ποτέ δεν τους ενδιέφερε άλλωστε…

Το μόνο που τους νοιάζει είναι να περισώσουν 
ότι μπορούν από το δικό τους πολιτικό «μέλ-
λον»…

Άλλωστε αυτή η «παρέα», χρόνια τώρα, μόνο 
αυτό ξέρει να κάνει…

Όλα τα «ωραία» όμως κάποτε τελειώνουν κύρι-
οι..

Σάββας Μελισσόπουλος

Τι λέει ο Γιάννης Ιερόπουλος  για 
τις  800 διανυκτερεύσεις κατά την 
διάρκεια του συνεδρίου;
ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΘΗΚΕ Η ΑΓΟΡΑ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ;

 

Διάβασα με πολύ προσοχή τον 
απολογισμό του συνεδρίου των 
Γενικών Γραμματέων που πραγμα-
τοποίησε η δημοτική αρχή και ειλι-
κρινά από την έκθεση ιδεών που 
παρουσιάζεται στην ανακοίνωση 
του δημάρχου, δεν κατάλαβα την 
χρησιμότητα αυτού του συνεδρίου 
για τους Ξανθιώτες που τα φέρνουν 
δύσκολα πέρα.

Μένω σε αυτό που αναφέρει στην 
ανακοίνωσή του ο δήμαρχος: «έγι-
ναν, τουλάχιστον 800 διανυκτερεύ-
σεις στα ξενοδοχεία της πόλης μας, 
και άλλων περιοχών της Περιφέ-
ρειας, καθώς επίσης σημειώθηκε 
μεγάλος τζίρος για τα τοπικά κατα-
στήματα της περιοχής».

Δεν ξέρω για τις 800 διανυκτε-
ρεύσεις, αλλά συνομιλώντας με 
επιχειρηματίες της Ξάνθης και 
ειδικότερα της εστίασης, αυτό που 
αποκόμισα ήταν ότι μόνο ένα βρά-
δυ ο χουβαρντάς δήμαρχος «μά-
ντρωσε» τους επισκέπτες σε συγκε-
κριμένη επιχείρηση εστίασης.

Άρα για ποιους τζίρους των επιχει-
ρήσεων μιλάει ο δήμαρχος;

Όσο για τις 800 διανυκτερεύσεις, 
που κάποιοι που ήταν παρόντες 
στο δημοτικό αμφιθέατρο  μιλούν 
για 100 άτομα. Κάποιοι ανεβάζουν 
το νούμερο στα 200 άτομα και θα 
ήταν καλό να μας πει ο πρόεδρος 
των Ξενοδόχων Ξάνθης Γιάννης Ιε-
ρόπουλος, τελικά πόσες διανυκτε-
ρεύσεις έγιναν και για πόσους;

Από όσο γνωρίζουμε οι περισσό-
τεροι από αυτούς έμειναν μόνο το 
πρώτο βράδυ στην Ξάνθη και τα 
στελέχη των κοντινών δήμων δεν 
έμειναν στην Ξάνθη αλλά επέστρε-
ψαν στον δήμο τους.

Ελάχιστοι ήταν οι «μερακλήδες» 
που έμειναν και έβγαλαν «γούστα».

Πώς βγήκαν 800 διανυκτερεύσεις;

Ο ίδιος ο δήμαρχος αναφέρει το 
νούμερο.
Εκτός αν οι Ξανθιώτες, πλήρωσαν 
για 800 διανυκτερεύσεις.

Τρόμος από τα αδέσποτα στην Ξάνθη

Τετάρτη απόγευμα, οδός Α. Παπανδρέου, πέμπτος 
όροφος και ο δρόμος από κάτω «πιάτο». Αυτοκίνη-
τα κινούνται, πεζοί, ποδηλάτες μοτοσικλετιστές και 
ο «μπούφος» ανενόχλητος ενοχλεί ότι κινείται πάνω 
στο δρόμο και το πεζοδρόμιο.
«Μπούφος» είναι ένα συμπαθέστατο τετράποδο 
μαλλιαρό και βλέμμα «μαστουρωμένου» μεγάλος σε 
ηλικία, δεν βλέπει και δεν ακούει καλά, είναι στο   
ύψος ενός παιδιού 2,5 με 3 χρονών και τρέχει, γαυ-
γίζει επιθετικά πίσω από ότι κινείται. Είτε είναι δίπο-
δο είτε τροχήλατο. Είτε κινείται στο δρόμο είτε στο 
πεζοδρόμιο.
Η σκηνή εκτυλίχθηκε κάτω από το μπαλκόνι, δυστυ-
χώς, εκείνη την ώρα, δεν είχα μαζί μου το κινητό για 
να καταγράψω σε βίντεο την σκηνή όπως εκτυλίχθη-
κε.
Μεσήλιξ κινείται στο αριστερό πεζοδρόμιο με κατεύ-
θυνση το LIDL.
Ο «μπούφος» κάτω από την πιλοτή.
Η τσάντα που κρατούσε ο ανυποψίαστος συμπολί-
της μας – ήταν του  LIDL – έπεσε από τα χέρια του 
και έσκυψε να την πάρει.
Σε αυτό το σημείο ξεκινά η τραγελαφική ιστορία 
μας.
Ο «Μπούφος» σηκώνεται  στα τέσσερα, γρυλίζει, 
παίρνει επιθετική στάση.
Ο συμπολίτης μας ανασηκώνεται και βαδίζει.
Ο «Μπούφος ορμά κατά πάνω του γαυγίζοντας.
Ο άνθρωπος σταματά και τον κοιτάζει.
Ο Μπούφος σταματά στα δύο μέτρα και γαυγίζει 
επιθετικά.
Ο άνθρωπος σε επιφυλακή κάνει μερικά βιαστικά 
βήματα, γυρίζει και τον κοιτάζει. Βλέπει τον «Μπού-
φο» δίπλα του έτοιμος να ορμήσει.
Ο συμπολίτης μας πετάει την σακούλα επάνω του, 
προφανώς για να τον φοβίσει.
Ο Μπούφος γαυγίζοντας παίρνει την σακούλα την 
ξεσχίζει με μανία.
Ο συμπολίτης μας απομακρύνθηκε βιαστικά καμμιά 
δεκαριά βήματα και έφτασε στο ύψος του ΚΔΑΠ.

Ο «Μπούφος» αφού τελείωσε με την πλαστική σα-
κούλα, όρμησε και πάλι στον συμπολίτη μας που 
σκαρφάλωσε στο τοιχίο του ΚΔΑΠ.

Για καλή του τύχη πέρασε ένα μηχανάκι.

Ο «Μπούφος» τον παράτησε και βάλθηκε να κυνη-
γήσει γαυγίζοντας το μηχανάκι με τον αναβάτη να 
κάνει «σλάλομ» για να του ξεφύγει.
Μάθαμε από την γειτονιά ότι πριν από ένα χρόνο, ο 
δήμος το μάζεψε, για τον λόγο ότι είναι επιθετικός, 
μετά από λίγο καιρό τον ξαναπαράτησε στο ίδιο ση-
μείο.

Παρά τις καταγγελίες της γειτονιάς, ο «Μπούφος» 
μένει εκεί να θυμίζει την ρήση που αντικαθρεπτί-
ζει τα «μάλα» την διοίκηση του Μ. Τσέπελη. «Όλα τα 
σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω».


