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Μ. Τσέπελης: Να 
πηγαίνετε στο σχολείο 
και να κάνετε όνειρα!

Μαθήτριες και μαθητές από το 8ο Γυμνάσιο Ξάν-
θης, συνοδευόμενοι από τους καθηγητές τους επι-
σκέφθηκαν τον Δήμαρχο Μανώλη Τσέπελη.

Μια συνάντηση που είχε πολλά χαμόγελα, ευχές, 
αλλά και συμβουλές…

Μια υπέροχη ανθοδέσμη, για την οποία ο κ. Τσέ-
πελης ζήτησε να τοποθετηθεί στο γραφείο του, 
αλλά κι ένα βάζο μέλι που του προσφέρθηκε με 
αρκετή συστολή, αλλά και πολλή χαρά, ήταν το 
«ευχαριστώ», για την υποστήριξη της δημοτικής 
αρχής στην εκπαιδευτική προσπάθεια που γίνεται 
στο Δροσερό…

«Ευχαριστούμε και για την εκδρομή…», είπε κά-
ποιος και ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στη συγκίνηση 
και την περηφάνια που αισθάνθηκε όταν είδε το 
θεατρικό δρώμενο που παρουσίασαν για τη γιορτή 
της 25ης Μαρτίου στο Σπίτι Πολιτισμού της ΦΕΞ, 
σημειώνοντας ότι αυτή η εκδρομή πρέπει να γίνε-
ται κάθε χρόνο, από τους μαθητές, «ως ένα είδος 
επιβράβευσης για την προσπάθεια που καταβάλ-
λετε»… 

Και ήταν μια ωραία ευκαιρία, για να τους ζητήσει 
κάτι που δεν κουράζεται ποτέ να λέει σε όλα τα 
παιδιά: να πηγαίνουν στο σχολείο και να κάνουν 
όνειρα!

«Γιατί, η εκπαίδευση μπορεί να σας βάλει σ’ έναν 
νέο δρόμο στην εργασία στην επιστήμη, σε όλη τη 
ζωή σας».

Επισήμανε ότι περισσότεροι πλέον μαθητές του 
Δροσερού συνεχίζουν τις σπουδές τους, εξασκούν 
διαφορετικά από όσα συνηθίζονταν, επαγγέλματα, 
αλλάζουν νοοτροπία και τους απηύθυνε ένα ιδιαίτε-
ρο ερώτημα: «Λοιπόν, μπορεί ο καθένας σας να… 
παρασύρει έναν ακόμα μαζί του στο σχολείο;»…

Τους κάλεσε να συμμετέχουν στις πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις, διότι «ο πολιτισμός ενώνει και τους με-
γαλύτερους εχθρούς»…
Σημείωσε, ότι το σχολείο που σχεδιάζεται για τους 
μαθητές του Δροσερού θα γίνει, παρά τα προβλή-
ματα που προκαλούν κάποιοι, το τελευταίο διάστη-
μα.

«Ένα σχολείο πρότυπο, που μπορεί να μην το 
προλάβετε εσείς, όμως να είστε περήφανοι, γιατί, 
η ολοένα αυξανόμενη -δική σας- συμμετοχή στην 
εκπαίδευση, μας υποχρεώνει να το φτιάξουμε», 
υπογράμμισε.

Σχετικά με την ανακοίνωση της ΠΟΕΣ, ο Δήμος 
Ξάνθης έχει να κάνει τις εξής επισημάνσεις:
 

Η δημοτική αρχή καλωσόρισε την 
ιδέα ενός δεύτερου συνεδρίου 
στρατιωτικών -το πρώτο, για το 
οποίο συζητήσαμε ήταν με τους 
εκπροσώπους της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτι-
κών (ΠΟΜΕΝΣ), που πραγματοποι-
ήθηκε, τελικά, το διάστημα 21-22 
Μαΐου σε συνεργασία με την Πε-
ριφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης.

Συνεπείς στην βαθιά μας πεποίθη-
ση ότι ο Συνεδριακός Τουρισμός 
μπορεί να υποστηρίξει το τοπικό 
επιχειρείν και να ενισχύσει την 
εξωστρέφεια της πόλης μας και 

της ευρύτερης περιοχής, επιθυμούσαμε τη συνερ-
γασία -και σε αυτό το επίπεδο- με την έτερη συναφή 
Ομοσπονδία.

Άλλωστε, οι Ένοπλες Δυνάμεις – πέραν του υψηλού 
ρόλου που διαδραματίζουν για την προάσπιση της 
εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας- αποτελούν για 
εμάς, αλλά, πιστεύουμε, και για όλους τους πολίτες, 
σημαντικό κοινωνικό εταίρο της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης.
Η διαδικασία χρηματοδότησης ενός Συνεδρίου είναι 
συγκεκριμένη και την οποία -και σε αυτήν την περί-
πτωση- ακολουθήσαμε, απαρέγκλιτα. Η οικονομική 
δυνατότητα του Δήμου Ξάνθης, όπως εγκρίθηκε από 
τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10 
Μαΐου 2022 ορίστηκε στο ποσό των 2.000 ευρώ.

Στην επίσημη έναρξη του Συνεδρίου της ΠΟΜΕΝΣ πα-
ραβρέθηκαν εκπρόσωποι των θρησκευτικών, πολιτι-
κών και αυτοδιοικητικών αρχών της περιοχής μας, γε-
γονός που αποδεικνύει το αυτονόητο: τη σημασία που 
δίδουν -και αποδίδουν- οι θεσμοί στους ένστολους της 
χώρας μας, ανεξαρτήτως της συνδικαλιστικής στέ-
γης, στην οποία βρίσκονται…
Ο Δήμος Ξάνθης δεν επιθυμεί να βρεθεί ανάμεσα σε 
αντιπαραθέσεις, όπως τελικά διαφαίνεται ότι υπάρ-
χουν, ύστερα και από το ύφος της ανακοίνωσης της 
ΠΟΕΣ.
Ωστόσο, ευχόμαστε καλή επιτυχία στο Συνέδριό της 
στην Καβάλα.

ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΔΙΩΚΟΥΝ ΤΟΥΣ 

ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΟΥΣ.
 
Ακόμη ένας αλλοδαπός δουλέμπορος που παίζει τα παιγνίδια του Ερντογάν στα χέρια της 
ΕΛ.ΑΣ.

 
Συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης  σε αγροτική οδό του οικισμού Ισαακίου Έβρου, ένας αλλοδαπός 
διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μετα-
φέρει παράνομα τρεις (3) μη νόμιμους μετανάστες.

Οι αστυνομικοί καταδίωξαν τον εγκληματία και όταν ακινητοποιήθηκε το όχημα ο εγκληματίας το 
έβαλε στα πόδια όπου και οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν.

Πολύ λόγος γίνεται για την καταδίωξη των δουλεμπόρων οι οποίοι διαβασμένοι από τις Τουρκικές 
Μυστικές Υπηρεσίες που οργανώνουν τον νέο υβριδικό πόλεμο που υφίσταται η Χώρα μας από τον 
ανισόρροπο Ερντογάν, όταν καταδιώκονται, μπαίνουν σε κατοικημένες περιοχές με αποτέλεσμα να 
προκαλούν δυστυχήματα σε ανυποψίαστους πολίτες και όπως είναι φυσικό κάνουν τους αστυνομι-
κούς οι οποίοι και εκείνοι διακινδυνεύουν την ζωή τους κατά την διάρκεια της καταδίωξης, να είναι 
πιο προσεκτικοί, με δεδομένο ότι υπάρχουν οι σχετικές οδηγίες από την φυσική και πολιτική ηγεσία.

Πρέπει πλέον η πολιτεία να καταλάβει ότι οι αστυνομικοί φέρουν τον ατομικό τους οπλισμό για να 
επιβάλλουν τον νόμο και άρα θα πρέπει να χρησιμοποιείται.

Αν ο οδηγός που μεταφέρει λαθρομετανάστες και ναρκωτικά δεν σταματά. Να γίνεται η χρήση του 
όπλου προκειμένου να σταματήσουν το έγκλημα.

Άλλωστε υπάρχουν τόσα τεχνικά μέσα, όπως κάμερες στο όχημα και ατομικές κάμερες, οι οποίες θα 
εποπτεύουν τις περιπτώσεις της κατάχρησης.

Αυτή την στιγμή οι δουλέμποροι γνωρίζουν πολύ καλά, κατόπιν οδηγιών της Στρατοχωροφυλακής 
της Τουρκίας, ότι είναι απαγορευτική η χρήση των όπλων που φέρουν οι αστυνομικοί.
Το θέμα είναι ως πότε θα συνεχιστεί αυτή η αθρόα παράνομη μετανάστευση. Όταν αλλοιωθεί η 
υπόσταση της Ελλάδος;

Μήπως τελικά η πολύ δημοκρατία κάνει ζημιά;.


