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Κοινωνία
Η χ ώ 
της Θράκης

μετέχουν άλλοι δύο αντιπεριφερειάρχες 
που προέρχονται από τον χώρο του ΚΙΝΑΛ!

Την ίδια ώρα καταρρίπτεται  και ο «μύθος» 
που κομίζει  στα τοπικά ΜΜΕ ο πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου και βασικό στέ-
λεχος της παράταξης του κου Μέτιου, Χρή-
στος Παπαθεοδώρου λέγοντας ότι «στις επόμε-
νες εκλογές ο χώρος μας θα εκπροσωπηθεί 
από την Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση».

Ποιος είναι άραγε ο «χώρος» του κου Μέτιου, 
που τόσο εύκολα, αλλά πάντα α λα κάρτ, χρη-
σιμοποιεί τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας;

Ας απαντήσει και σε όσους δεν ξέρουν γιατί 

για μας, τα πράγματα πλέον είναι 
απολύτως ξεκάθαρα: Ο Χρήστος Μέ-
τιος δημιουργεί μία πολιτική «ντι-
σκοτέκ» στην οποία «χίλιοι καλοί 
χωράνε» αρκεί να υπηρετούν την 
δική του πολιτική σκοπιμότητα, δη-
λαδή την παραμονή στην εξουσία.

Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζει ότι 
μπορείς να εξαπατάς λίγους για 
πολύ καιρό, πολλούς για λίγο και-
ρό, αλλά όχι όλους για πάντα.

Εμείς ευχόμαστε «καλή σταδιοδρο-
μία» στον κο Δαμιανίδη και όσο για 
τον Χρήστο Μέτιο, αναμένουμε την 

απάντηση που θα του δώσουν οι πο-
λίτες της ΑΜΘ στις εκλογές του 2023. 
Και αυτή θα είναι ένα μεγάλο και 
ξεκάθαρο «ΟΧΙ» στην αισχίστου εί-
δους πολιτική που εφαρμόζει, θεω-
ρώντας ότι απευθύνεται σε αφελείς.

Η Περιφερειακή Σύνθεση θα συνεχίσει 
να υπηρετεί τις αρχές και τις αξίες της 
που βασίζονται στην πολιτική σκέψη 
και όχι σε πολιτικάντικες κινήσεις.
Η Περιφερειακή Σύνθεση συνεχί-
ζει να λειτουργεί με τον άνθρω-
πο στο επίκεντρο και στόχο την 
ανάπτυξη της Περιφέρειας Ανα-
τολικής Μακεδονίας Θράκης.

Η ΕΑΑΣ Ξάνθης επισκέφθηκε τον νέο 
Αντιπεριφερειάρχη Κ. Κουρτίδη

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε το 
προεδρείο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωμα-
τικών Ξάνθης στον νέο Αντιπεριφερειάρχη 
Κ. Κουρτίδη όπου σύμφωνα με πληροφορί-
ες τέθηκε το θέμα της ανάδειξης των οχυ-

ρών του Εχίνου, ένα θέμα που έθιξε και 
ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης κατά την 
διάρκεια της συνέντευξης τύπου που πα-
ραχώρησε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Το Τοπικό Συμβούλιο του Παραρτήματος 

Ξάνθης της Ενώ-
σεως Αποστρά-
των Αξιωματικών 
Στρατού (ΕΑΑΣ), επι-
σκέφτηκε εθιμοτυπικά 
σήμερα Πέμπτη 20 Ια-
νουαρίου 2022 τον νέο 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ 
Ξάνθης κ. Κωνσταντί-
νο Κουρτίδη και αφού 
τον συνεχάρη για την 
ανάληψη των καθη-
κόντων του ευχήθηκε 
καλή επιτυχία στο έργο 
του. Στη συνέχεια  ενη-
μέρωσε τον νέο Αντι-
περιφερειάρχη για το 
έργο και τις δράσεις του 
Παραρτήματος για τα 
οποία ήταν ενήμερος 
σε μεγάλο βαθμό. Το 
Παράρτημα της ΕΑΑΣ 
Ξάνθης συνεργάζεται 
άψογα με όλους τους 
Τοπικούς Φορείς με 
γνώμονα  το συμφέρον 
των μελών του αλλά 
και του κοινωνικού 
συνόλου γενικότερα.


