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της ΘράκηςΤά ... σχολιανά μας Γράφει ο Αλέξανδρος Παυλικιάνος

Απίστευτος Ερντογάν!!! 0ι ιατρικές του γνώσεις και το τουρκικό εμβόλιο για τον κορονοιό

Ο Ιατρικός Σύλλογος Τουρκίας λοιπόν πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε πως δεν έχουν οι ίδιοι στοιχεία και μελέτες 
για το τουρκικό εμβόλιο και τα περιμένουν, προσθέτοντας με νόημα μάλιστα ότι «το Τούρκοβακ ως τώρα έχει δοκι-
μαστεί μόνο σε ζώα…!!!».

Εξοργισμένος λοιπόν ο Ταγιπ –που έκανε τα ρώσικα εμβόλια-  επειδή του έθιξαν το... τουρκοεμβόλιο, ακούγεται στο 
βίντεο να λέει προς τον Ιατρικό Σύλλογο τα εξής:

«Το πανεπιστήμιο Έρτζιγες με μεγάλη ομάδα παράγει και εφευρίσκει το εμβόλιο Τούρκοβακ και αυτοί λένε πως 
“Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο” Μα τι απατεώνες είστε εσείς μπρε ; Μα τι ψεύτες είστε μπρε;!!!

Και λέω τώρα εγώ ο αφελής...
Άν ζούσαμε σε άλλο κράτος που σέβεται τον εαυτό του και αποφάσιζε ότι όποιος δημοτικός σύμβουλος έφευγε από 
την παράταξη του για να πάρει θέσεις και εξουσία σε διοικούσα παράταξη, να παραδίδει την έδρα του στην παράταξη 
που εκλέχθηκε... Λέω αν γινόταν αυτό, με πόσους αντιδημάρχους και προέδρους θα διοικούσε την Ξάνθη ο σημερινός 
δήμαρχος Ξάνθης Μ. Τσέπελης; Πόση αγάπη θα έδειχνε ο ίδιος και πόσο θα τιμούσε όλους αυτούς που «ξεβράκωσαν» την 
παράταξη Δημαρχόπουλου και Παπαχρόνη; Άραγε θα τους τιμούσε το ίδιο ο Μ. Τσέπελης αν παρέδιδαν την έδρα τους;

Εξελίξεις και στο θέμα του ανοιχτού κολυμβητηρίου του Μ. Φανουράκη
Με αφορμή την δήλωση του δημάρχου Νέστου Μιχαηλίδη ότι μπήκε το νερό στο αυλάκι και σε λίγο καιρό θα κάνει 
ανοιχτό κολυμβητήριο με την χρήση ζεστού νερού από το Γεωθερμικό Παιδείο, ο Μ. Φανουράκης τσιτώθηκε και συ-
μπλήρωσε την προηγούμενη δήλωση του που έλεγε ότι μαζί με το κλειστό κολυμβητήριο που θα κάνει ο Μ. Τσέπελης θα 
ετοιμαστεί και ένα ανοιχτό κολυμβητήριο.
Μετά την εξέλιξη της δρομολόγησης από τον κ. Μιχαηλίδη του ανοιχτού κολυμβητηρίου, πληροφορούμεθα ότι ψάχνει 
χρηματοδότηση και παράλληλα βρίσκεται σε κουβέντες με τόν δήμαρχο Αβδήρων Γ. Τσιτιρίδη προκειμένου να του 
πουλήσει ζεστό νερό από την Ποταμιά και να το μεταφέρει ο Μ. Φανουράκης μέσα σε δίκτυο που θα γεμίζει την ανοιχτή 
πισίνα που πρότεινε να κατασκευαστεί με ζεστό νερό.
Μιχαηλιδης - Φανουράκης σημειώσατε «χ»

ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Καταλαβαίνουμε τον εργολάβο που θα κατασκευάσει την νέα πτέρυγα φιλοξενείας στο υπάρχων ΚΥΤ του Φυλακίου 
στον Έβρο που όπως μας λένε οι πληροφορίες μας πήγε να λιώσει τόν πρόεδρο του χωριού με την μπουλντώζα επει-
δή έκανε καθιστική διαμαρτυρία να μην προχωρήσουν τα έργα για αυτό το Εθνικό Έγγλημα που συντελεί η κυβέρ-
νηση στον Έβρο, αυξάνοντας τους λαθρομετανάστες που θα φιλοξενεί στις 15.000. Ο πατριώτης πρόεδρος του χωριού 
αντιστάθηκε και παραλίγο να τόν πολτοποιήσει ο εργολάβος που ανέλαβε το έργο και μέχρις ενός σημείου είναι 
κατανοητό γιατί έχει «κονόμα» η δουλειά, όμως οι αστυνομικοί που όχι μόνο δεν  βοήθησαν τόν πρόεδρο,  όπως λένε 
δημοσιεύματα όταν τον έπιασε η καρδιά του από την ανεβασμένη πίεση και κόντεψε να χάσει την ζωή του, αλλά του 
φέρθηκαν βάναυσα και βίαια....!!!! Ταιριάζει αυτό στους πατριώτες αστυνομικούς;
Όχι άλλες μαύρες σελίδες στην ιστορία από αστυνομικούς που πασχίζουν για το καλό και δίκαιο της Πατρίδας.

Κ. Κουρτίδης: Μπορεί η ΑΜΘ να είναι ενιαίος φορέας, αλλά εγώ είμαι ο αντιπεριφερειάρχης της Ξάνθης

Μετά από πολλά χρόνια ρεπορτάζ φωρτωμένα στην πλάτη μου, συγκράτησα αυτην την φράση που είπε ο νέος αντι-
περιφερειάρχης Ξάνθης Κ. Κουρτίδης και πρέπει να ομολογήσω ότι από Ξανθιώτη πολιτικό, δεν την ξαναάκουσα.
Αν ο Κ. Κουρτίδης είπε αυτη τη φράση μετα λόγου γνώσης, τότε είναι βεβαιο, αν δεν του βάλλουν τρικλοποδιές οι 
«δικοί» του άνθρωποι, κάτι θα αλλάξει στην Ξάνθη.
Σαφώς και θα δεχτεί κριτική και ίσως ακόμη και άδικη, ίσως ακόμη και από εμάς. Όμως, είναι ο μοναδικός πολιτικός 
που είπε δημόσια πρώτα η Ξάνθη και η διαφορά με τους άλους είναι ότι ΟΙ ΆΛΛΟΙ έλεγαν και έδειχναν με τα έργα και 
την συμπεριφορά τους,  πρώτα η Περιφέρεια ή ο δήμος αντίστοιχα, για να τα έχουν καλά με τόν Περιφερειάρχη ή με 
τόν δήμαρχο, ανάλογα με τήν περίπτωση και μετά η Ξάνθη.

Και αυτό ίσως κάνει την διαφορά για την Ξάνθη μας. Ίσως αυτό να είναι εκείνο το λεπτό σημείο του τι πιστεύουν οι 
προκάτοχοί του και ποιές πρωτεραιότητες έβαζαν.
Άν π.χ. είχαν προτεραιότητα την πολιτική τους παραμονή και ανέλιξη, τότε το «πρώτα η Ξάνθη» ήταν όνειρο απατηλό 
και αυτός είναι ο λόγος που μέχρι σήμερα, εγω τουλάχιστον, δέν άκουσα από πολιτικό της Ξάνθης για τους παραπάνω 
λόγους που ανέφερα, αυτη την φράση.
Ελπίζω ο Κ. Κουρτίδης να εννοεί αυτό που είπε και δεν χρειάζεται να κάνει θαύματα για τον νομό Ξάνθης, απλά, καθη-
μερινά και μετρημένα βήματα θα κάνουν την διαφορά.


