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Μαθητές «πλημμυρίζουν» τον Πυ-
ρήνα του Κυνηγετικού Ξάνθης

Με μαθητικές φωνές έχει γεμίσει φέτος ο Πυρήνας Θηραμάτων του 
Κυνηγετικού Συλλόγου Ξάνθης, ο οποίος σε σχετική ανακοίνωση του 
αναφέρει τα εξής: 
«Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ξάνθης διαθέτει τον Πυρήνα Προσαρμο-
γής Θηραμάτων που βρίσκεται στην αγροτική περιοχή του Σελέρου 
– Ξάνθης συνολικής έκτασης 52 στρεμμάτων, εκεί με την πάροδο του 
χρόνου έχουν κατασκευαστεί κιόσκια, φυλάκιο, Εκκλησία προς τιμήν 
του Αγίου Ευσταθίου, παγκάκια σε ένα καταπράσινο τοπίο, αυτό το δι-
άστημα πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων.

Ο χώρος εδώ και αρκετά χρόνια έχει διατεθεί στα σχολεία της περι-
οχής μας ως χώρος ημερήσιας εκδρομής, φέτος μετά από 2 χρόνια 
απουσίας λόγω κορονοϊού, οι επισκέψεις των σχολείων έχουν ξεπε-
ράσει κάθε προσδοκία όπου σχεδόν καθημερινά και ένα σχολείο της 
περιοχής μας επισκέπτεται τον χώρο». 
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Τρείς επαγγελματίες της Ξάνθης που ακούγονται ότι με τον έναν 
ή τον άλλον τρόπο θα εμπλακούν στα πολιτικά γρανάζια στις 
επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.
Επίσημη δήλωση έχουμε από τον έναν ότι θα συμμετάσχει
Για τον δεύτερο επιβεβαιώσαμε την πληροφορία 
Για δε τον τρίτο τάσσεται ανοιχτά υπέρ του Στράτου Κοντού όταν 
και αν αποφασίσει επίσημα να ασχοληθεί με την διεκδίκηση του 
δήμου Ξάνθης.
Έχουμε και λέμε.
ΑΧΜΕΤ ΑΓΓΟΥΣΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΓΓΟΥΣΟΓΛΟΥ δήλωσε ότι θα 
ασχοληθεί ενεργά στις εκλογές ως υποψήφιος Περιφερειακός 
Σύμβουλος με την παράταξη του Χ. Μέτιου.
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Της γνωστής Σχολής Οδηγών, πληροφορί-
ες μας λένε ότι είναι αποφασισμένος να εκτεθεί στην κρίση των 
συνδημοτών μας με την παράταξη των «4».
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ: Δεν γνωρίζουμε αν ασχοληθεί ενερ-
γά με την τοπική πολιτική σκηνή όμως υποστηρίζει την υπο-
ψηφιότητα του Στράτου Κοντού για την διεκδίκηση του δήμου 
Ξάνθης αν και όταν το αποφασίσει.
Μάλιστα δένουμε την εικόνα με την πληροφορία ότι στενό συγ-
γενικό του πρόσωπο θα ξανά – ασχοληθεί με την πολιτική, ελέω 
Στράτου Κοντού.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι εξ αιτίας της πιθανής υποψηφιότητας 
του Στράτου Κοντού, είναι πολύ οι σύμβουλοι της κεντροδεξιάς 
παράταξης που παράτησαν την συμμετοχή τους στα κοινά επιθυ-
μούν την επανεμφάνισή τους στο πολιτικό πεδίο.
Αχ βρε Στράτο τι μας κάνεις.
Αλήθεια ή ψέματα μη με ρωτάτε και «ούτως έχουσι τα πράγμα-
τα».
Και έτσι να είναι όμως για το μόνο που έχουμε σίγουρο σαν 
περιοδικό είναι η συμμετοχή του Αχμέτ Αγγούσογλου στο ψηφο-
δέλτιο του Χ. Μέτιου.

Μέχρι στιγμής 1 και 
πληροφορίες για 2 

επαγγελματίες που θα 
ασχοληθούν ενεργά με την 

πολιτική.

Αχμέτ Αγγούσογλου
υποψ. Π.Σ. με Χ. Μέτιο

Συμεωνίδης Σ. υποψήφιος με 
τους «4» 

Χατζησταμάτης
 Μανώλης
Δαγκωτό 

Στράτος Κοντός - Αν 
κατεβεί για 
δήμαρχος


