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Και ξανά στο τιμόνι της ΟΕΒΕ 
Ξάνθης η Μαρία Τσιακίρογλου 

Ανανεώνεται εκ νέου η θητεία της Μαρίας 
Τσιακρίρογλου νυν προέδρου της ΟΕΒ Ξάνθης 
αφού οι επαγγελματίες της Ξάνθης την εμπι-
στεύθηκαν και πάλι στην εκλογική διαδικα-
σία.
Αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Ομοσπον-
δίας:

Κατόπιν, διεξαγωγής αρχαιρεσιών 
της ΟΕΒΕ Νομού Ξάνθης, σας κοι-
νοποιούμε το νέο Διοικητικό Συμ-
βούλιο της.
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Τα μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου για ακόμη μια φορά στέλ-
νουν μήνυμα αλληλεγγύης και 
συμπαράστασης στους μικρομε-
σαίους επιχειρηματίες της Ξάν-
θης, τονίζοντας πως η Ομοσπον-
δία θα είναι αρωγός, όπου είναι 
δυνατόν, με τα μέσα που διαθέτει, 
σε κάθε επαγγελματικό κλάδο των 
Σωματείων- Μελών της.

Με Εκτίμηση

Η Πρόεδρος        Ο Γενικός Γραμ-
ματέας

ΤΣΙΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΜΑΙΡΗ     ΙΩΑΝ-
ΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Χ. Τοψιδης: «Στηρίγματα» ανα-
ζητά… ο Χρήστος Μέτιος

Με ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της 
Μείζονος Αντιπολίτευσης Χ. Τοψίδης 
καυτηριάζει τον περιφερειάρχη Χ. Μέ-
τιο για την τοποθέτηση του Π. Δαμαια-
νίδη, ενός πρωτοκλασάτου στελέχους 
του ΠΑΣΟΚ / ΚΙΝΑΛ στην θέση του 
εκτελεστικού Γραμματέως στην ΑΜΘ
Τον Παύλο Δαμιανίδη επέλεξε ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ Χρήστος 
Μέτιος για την αντικατάσταση της Εκτελεστικής Γραμματέως 
της Περιφέρειας Ζωής Κοσμίδου, η οποία συνταξιοδοτείται.

Ο Χρήστος Μέτιος επέλεξε έναν άνθρωπο με σαφείς καταβο-
λές από το χώρο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ (και μακρά θητεία στα 
κομματικά του όργανα και τις τοπικές επιτροπές) και η επιλο-
γή αυτή τον εκθέτει καθώς αποκαλύπτει τη «γύμνια» του και 
την απέλπιδα προσπάθεια του να «πιαστεί από όπου μπορεί».

Άλλως, για ποιο λόγο τον επέλεξε, αν όχι για να κάνει 
«ανοίγματα»; Άλλωστε, ο ίδιος ο κος Δαμιανίδης παραδέ-
χτηκε ότι αποδέχτηκε τη θέση όχι επειδή συμφωνεί πολι-
τικά με τον κο Μέτιο, αλλά επειδή στη διοίκησή του συμ-


