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Καλά τα τουρνουά και οι φωτογραφίες, αλλά πότε θα δουλέψετε;

ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΙΕΣΤΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ 
ΞΑΝΘΗΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΠΟΣΟ ΘΑ 
ΚΟΣΤΙΣΕΙ ΣΤΟΥΣ ΞΑΝΘΙΩΤΕΣ

Διαβάσαμε ακόμη μία ανακοίνωση 
του δήμου Ξάνθης που το υπογράφει ο 
μελλοντικός δήμαρχος του δήμου Ξάν-
θης Μ. Φανουράκης, που όλοι λένε ότι 

θα πάρει το δαχτυλίδι από τον Μ. Τσέ-
πελη όταν θα … τον φύγουν.

Διαβάσαμε λοιπόν ότι ο δήμος της Ξάν-

θης, δηλώνει υπερήφανος που 
«ποντάρει – τζογάρει»; στον αθλη-
τικό τουρισμό, νομίζοντας ότι έτσι 
κάνει πολιτική αξιώσεων και ότι 
με αυτές τις σπασμωδικές  και 
«πιασάρικες» κινήσεις όπως την 
φιλοξενία του μπίτς βόλευ και τα 
διάφορα συνέδρια αυτοπροβο-
λής, όπου σημειωτέων ποτέ δεν 
μαθαίνουν οι Ξανθιώτες το πραγ-
ματικό κόστος, παράγει έργο.

Βεβαίως και δεν γνωρίζουμε αν εί-
ναι στις προθέσεις της δημοτικής 
αρχής να παράξει έργο.

Η δημοτική αρχή αδυνατώντας να 
στηρίξει τον πραγματικό αθλητι-
σμό στην πόλη ενισχύοντας με τον 
κανονισμό λειτουργίας των αθλητι-
κών υποδομών, όσοι λειτουργούν,  
να συντηρήσει αυτούς, να ανοίξει 
τους αθλητικούς χώρους όπως το 

κολυμβητήριο, να δημιουργήσει 
αθλητικά πάρκα και δεκάδες 
άλλες μόνιμες παρεμβάσεις για 
το συνεχές αθλητικό καλό της 
πόλης, επιδίδεται τον τελευταίο 
καιρό σε επιφανειακά πράγμα-
τα, γεμίζοντας την πόλη μεν με 
επισκέπτες, αλλά στρέφοντας 
τους κατά «κολλητών» επιχειρη-
ματιών, χωρίς η υπόλοιπη πόλη 
να κερδίσει κάτι.

Θα πρέπει η δημοτική αρχή να 
αντιληφθεί ότι ο αθλητισμός δεν 
είναι φιέστες, φωτογραφίες με 
υπουργούς  και «θολές» δαπά-
νες, αλλά είναι σχεδιασμός, 
πρόγραμμα, στήριξη και δου-
λειά.

Εκτός αν η παρέα Τσέπελη δεν 
γνωρίζει από δουλειά.

Θρήνος στην Ξάνθη – 3 άτομα σκοτώθηκαν σε 
τροχαίο στην Καβάλα

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Γαληψό του 
Δήμου Παγγαίου στην Καβάλα, με αποτέλεσμα 
τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, οι δύο εκ 
των οποίων ήταν από χωριό της Ξάνθης σύμφωνα 
με πληροφορίες που μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ΑΠΕ, το 
δυστύχημα συνέβη όταν ένα ιδιωτικής χρήσης επιβα-
τικό αυτοκίνητο στον οποίο επέβαιναν τρία άτομα και 
ήταν σε καταδίωξη από περιπολικό της Αστυνομίας εξε-
τράπη της πορείας του και προσέκρουσε πάνω σε φορ-
τηγό αυτοκίνητο κάβας που ήταν σταθμευμένο και ο 
οδηγός του εκείνη την ώρα ξεφόρτωνε.

Λόγω της αυξημένης ταχύτητας που είχε 
αναπτύξει ο οδηγός του επιβατικού αυτο-
κίνητου έχασε τον έλεγχο, το αυτοκίνητο 
εξετράπη του οδοστρώματος και έπεσε με 
σφοδρότητα πάνω στον οδηγό και το φορ-
τηγό αυτοκίνητο με τα εμπορεύματα.

Από την πρόσκρουση σκοτώθηκε ακαρι-
αία ο οδηγός του φορτηγού αυτοκινήτου, 
55 ετών, ενώ οι άντρες της πυροσβεστι-
κής ανέσυραν νεκρούς τους δυο από τους 
τρεις άντρες που επέβαιναν στο επιβατι-
κής χρήσης ιδιωτικό αυτοκίνητο που κα-
ταδίωκε η αστυνομία.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, 
το επιβατικό αυτοκίνητο δε σταμάτησε 
σε σήμα που του έγινε προκειμένου να 
ελεγχθεί, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και 
ξεκίνησε η καταδίωξη από το αστυνομι-
κό όχημα περνώντας μέσα από χωριά και 
φτάνοντας στην κοινότητα Γαληψού όπου 
η καταδίωξη συνεχίστηκε στον κεντρικό 
δρόμο.

Λόγω της αυξημένης ταχύτητας που 
είχε αναπτύξει ο οδηγός του επιβα-
τικού αυτοκίνητου έχασε τον έλεγχο, 
το αυτοκίνητο εξετράπη του οδοστρώ-
ματος και έπεσε με σφοδρότητα πάνω 
στον οδηγό και το φορτηγό αυτοκίνη-
το με τα εμπορεύματα.
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Από την πρόσκρουση σκοτώθηκε 
ακαριαία ο οδηγός του φορτηγού αυ-
τοκινήτου, 55 ετών, ενώ οι άντρες της 
πυροσβεστικής ανέσυραν νεκρούς 
τους δυο από τους τρεις άντρες που 
επέβαιναν στον επιβατικής χρήσης 
ιδιωτικό αυτοκίνητο που καταδίωκε η 
αστυνομία.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, 
το επιβατικό αυτοκίνητο δε σταμά-
τησε σε σήμα που του έγινε προκει-
μένου να ελεγχθεί, ανέπτυξε μεγάλη 
ταχύτητα και ξεκίνησε η καταξίωση 
από το αστυνομικό όχημα περνώντας 
μέσα από χωριά και φτάνοντας στην 
κοινότητα Γαληψού όπου η καταδίω-
ξη συνεχίστηκε στον κεντρικό δρόμο
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