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ΓΙΑΤΙ ΨΑΧΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ 
ΞΑΝΘΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ;

Όταν πρόσφατα επέλεξαν με μονοσταυρία για τους 
αντιπροσώπους στο συνέδριο και πρώτος και με δι-
αφορά ήταν ο Φ. Καραλίδης και 2ος ο Αντωνιάδης 
και πέρα από εκεί οι υπόλοιποι δεν έκαναν τίποτε;
Μάλιστα όπως μαθαίνουμε ο Β. Τσολακίδης φοβή-
θηκε να βάλλει υποψηφιότητα στην Γεννησέα και 
φέρεται να είπε σε κουβέντα όταν ρωτήθηκε σχετι-
κά και το μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη: «Ε τώρα 
που να ψάχνω για μονοσταυρίες στο συνέδριο»;
Για να δούμε τι «κουκιά» πήραν στο δήμο της Ξάν-
θης οι εκπρόσωποι για το συνέδριο μέσα από τις δι-
κές μας σημειώσεις που μπορεί σε κάποιους να μην 
αναφέρεται η σταυροδοσία γιατί δεν μας δόθηκαν 
επίσημα τα αποτελέσματα  από το τοπικό ΠΑΣΟΚ.
Και μαθαίνουμε ότι ούτε και στην Αθήνα εστάλησαν. 
Γιατί άραγε;

1 ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ 116
2 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 84
3 ΔΑΟΥΤΑΚΗΣ 54
4 ΚΑΡΑ ΙΣΜΕΤ 52
5 ΒΟΡΙΔΗΣ 49
6 ΜΗΤΡΟΥ 36
7 ΔΑΒΙΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞ 27
8 ΔΟΞΑΚΑΚΗ Ε. 28 («παίζε» μια ψήφος πάνω ή 
κάτω με τον Δαβιτίδη)
9 ΤΣΑΙΡΟΓΛΟΥ 20
10 ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ 19
11 ΠΟΛΥΖΩΗ Μ 16
12-
13- 14 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝ 10
15-
16 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 8 

17 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 7
18 ΑΖΙΣ 7
Και όσο για τις έδρες, τα ποσοστά και το ψη-
φοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ προσωπική μας εκτίμη-
ση θα είναι το εξής
Το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ στην Ξάνθη θα κυμαν-
θεί μεταξύ του 12 με 13% και οι έδρες θα μεί-
νουν ως έχουν
1 ΝΔ (Είναι άγνωστο ποιος θα φέρει την έδρα 
στην ΝΔ)
1 ΣΥΡΙΖΑ
1 ΠΑΣΟΚ
Και οι υποψήφιοι θα είναι 
ΜΠΟΥΡΧΑΝ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ή ΔΑΒΙΤΙΔΗΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ Ν.Δ. ΣΤΗΝ 
ΞΑΝΘΗ

Με το ΠΑΣΟΚ στην Ξάνθη η εικόνα λίγο πολύ έχει ξε-
καθαρίσει και τα ονόματα που ήταν να βγουν μπρο-
στά «βγήκαν».
Οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ στην Ξάνθη θα πάνε με 
άλλον αέρα μετά και τα ανεβασμένα ποσοστά και 
άρα την έδρα θα την διεκδικήσουν.
Την διαφορά βέβαια από τον κάτοχο της έδρας κ. 
Μπουρχάν εκ νέου, θα την κάνουν οι επιλογές και 
εξωγενών παραγόντων και άρα δεν είναι καθαρά η 
διεκδίκηση της έδρας στο χέρι του.
Εκτιμούμε ότι μεγάλη μάζα των ψηφοφόρων του ΠΑ-
ΣΟΚ στην Ξάνθη που θα πάνε στην κάλπη σε ένα πο-
σοστό θα κινηθούν και με γνώμονα τα Εθνικά θέμα-
τα, την δράση δηλαδή του Προξενείου και οι τρελές 
διεκδικήσεις του Ερντογάν στην Θράκη και το Αιγαίο 
οπότε όποιος από τους υποψηφίους βουλευτές κινή-
θηκε στον «σωστό» δρόμο έχει πολλές πιθανότητες 
να κερδίσει μία θέση στο κοινοβούλιο. 

ΜΕ ΤΗΝ ΝΔ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ;

Ποιος θα φέρει την πολυπόθητη έδρα στην Ξάνθη με 
δεδομένο ότι ο Σ. Τσιλιγγίρης δεν απέδωσε τα ανα-
μενόμενα;

ΑΡΑ ΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑ-
ΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΦΈΡΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΚΑΙ ΝΑ 
ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟΝ ΔΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ, ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ 
ΕΠΑΝΑΛΕΙΠΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ;

Η μέχρι τώρα συμπεριφορές των στελεχών της ΝΔ 
οι οποίοι και κατείχαν πόστα εξουσίας ήταν περίερ-
γες και σίγουρα πολύ μακρυά από τα πραγματικά 
προβλήματα των Ξανθιωτών. Να παραδεχτούμε ότι 

στα πολλά δεινά που βρήκαν τον τόπο όπως 
πανδημία, οικονομική λαίλαπα,  συμμαχίες 
με «τσιράκια» του προξενείου, κακή διαχεί-
ριση των οικονομικών, σπατάλη δημόσιου 
χρήματος, ομάδες διοίκησης, απευθείας 
αναθέσεις, μείωση των τουριστικών εισροών 
και πολλά άλλα που ο κόσμος τα κατέγραψε, 
εκτιμούμε ότι θα είναι ανασταλτικός παράγο-
ντας.

Δεν πρέπει να ξεχνούμε και τους «αετονύχη-
δες» της πολιτικής και φυσικά τους καιρο-
σκόπους οι οποίοι ψήφισαν ΝΔ για να «βολευ-
τούν» ενώ  ήταν ΠΑΣΟΚ και το νούμερο στην 
Ξάνθη δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο και 
άρα τώρα που το ΠΑΣΟΚ είναι στα πάνω του 
θα ξαναγυρίσουν στο «μαντρί».

Το κατ εξοχή κομματικό όργανο (ΔΕΕΠ, πρώ-
ην ΝΟΔΕ) δεν στάθηκε «εν τάξη» απέναντι σε 
όλα αυτά που βρήκαν τους Ξανθιώτες από 
άκρη σε άκρη του νομού παρά μόνον με σι-
ωπηρό τρόπο στήριξε μη αρεστές συμπερι-
φορές στους ψηφοφόρους της ΝΔ, πολιτικές 
συμπεριφορές του Μ. Τσέπελη, της Ψωμά, 
της διεκδικήτριας του νοσοκομείου και πάει 
λέγοντας.
Άρα όλα αυτά θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο 
στους ΝΔ ψηφοφόρους.

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ: ΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΥΠΑΡΧΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΝΔ ΘΑ 
ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ;

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΣΤΙΣ ΕΠΑΝ-
ΛΕΙΠΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΔΡΑ;

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΠΡΟΣΤΑΡΗΣ;

Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο λαός της Ξάνθης θα 
επιλέξει μεταξύ των άφθαρτων και πολιτικών της 
ΝΔ που κρατήθηκαν μακρυά από λοβιτούρες και  
πολιτική διαχείριση των πραγμάτων πίσω από τις 
κουιντες.
Υπάρχουν;
Βεβαίως και υπάρχουν σεμνοί και τίμιοι αγωνι-
στές της ΝΔ στην Ξάνθη.
Το «λόμπι» όμως θα αφήσει να βγουν μπροστά και 
με το σπαθί τους να διεκδικήσουν την βουλευτική 
έδρα;
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΝΔ;
ΘΑ  ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ Η ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΝΑ 
ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ;

Η ΚΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΝΔ 
ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΦΕΡΝΟΥΝ 
ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ «ΓΥΡΙΣΕΙ»  

ΤΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ;
Εκτιμούμε πώς ναι.
Μπορεί να το αλλάξει και οι λόγοι είναι προφα-
νείς.
Η προίκα από την προηγούμενη εκλογική διαδι-
κασία, είναι μακρυά από πολιτικές «λοβιτούρες», 
δεν διαχειρίστηκε δημόσιο χρήμα, είναι αγαπητή 
στον κόσμο, είναι ακούραστη, εργάζεται και δεν 
ζει από την πολιτική.
Εκτιμούμε ότι ο προσωπικός πόλεμος που δέ-
χεται από τους πολιτικούς της αντιπάλους είναι 
γιατί είναι η κόρη του αείμνηστου Παυλίδη.
Τελικά το όνομα είναι ευχή ή ...
Παρόλα αυτά είναι μία αγνή μαχήτρια της ΝΔ.


