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Ποιος παγίδευσε τον Κ. 
Κουρτίδη;

Είναι βέβαιο ότι ο Κ. Κουρτίδης παγιδεύτηκε από 
κάποιους του κύκλου του Μ. Τσέπελη ο οποίος 
κύκλος του Μ. Τσέπελη εφάπτεται του κύκλου 
του Χ. Μέτιου και αποφάσισαν την αίθουσα συ-
νεδριάσεων δίπλα από το γραφείο του αντιπε-
ριφερειάρχη να την ονομάσουν αίθουσα Γ. Θα-
νόπουλου, βάζοντας έτσι στην άκρη το όνομα 
του Γ. Παυλίδη που ξεσήκωσε αντιδράσεις από 
την σύζυγο του αείμνηστου πρώην Νομάρχη και 
Περιφεριάρχη Γ. Παυλίδη και της κόρης του πο-
λιτευτού της ΝΔ, Μαρίνας Παυλίδου, με σκοπό 
να πλήξουν πολιτικά την δεύτερη, λόγω εσωκομ-
ματικού ανταγωνισμού στην Ξάνθη, με φόντο το 
ψηφοδέλτιο της ΝΔ στις επόμενες εκλογές όπο-
τε αποφασίσει να τις κάνει ο Πρωθυπουργός.
Αυτό σίγουρα είναι κάτι που δεν τιμά ούτε τον 
συνετό και προσεκτικό στις πράξεις και κινή-
σεις του Κώστα Κουρτίδη ούτε και τον όποιο 
συμβουλάτορά του.

Σίγουρα ήταν ένα φάουλ του Κ. Κουρτίδη και 
ορθά απέσυρε το θέμα από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο για την ονομασία της αίθουσας συνε-
δριάσεων της αντιπεριφέρειας.
Σαφώς και ο Αντιπεριφερειάρχης για μία αυτού 
του είδους εισήγηση δεν θα πάρει κανενός την 

άδεια αλλά πολιτική δεν είναι μόνον οι πολι-
τικές αποφάσεις και ικανοποίηση πολιτικών 
προσδοκιών κάποιον που ξαφνικά θυμήθη-
καν ότι ανήκουν στην ΝΔ, είναι μέλη της ΚΕ 
του κόμματος, ανήκουν στο στενό περιβάλ-
λον του δημάρχου Μ. Τσέπελη και την είδαν 
πολιτικοί φωστήρες, έτοιμοι να ανεβούν στο 
πάνθεο των βουλευτών.
Πολιτική είναι και στήριξη ανθρώπων οι 
οποίοι είναι υπερήφανοι για τους ανθρώ-
πους τους και την προσφορά τους.
Στο κάτω κάτω της γραφής, η Μαρίνα Παυλί-
δου, παρά τις όποιες τρικλοποδιές, είναι μία 
από τις πιο αγνές και έντιμες αγωνίστριες 
της ΝΔ στην Ξάνθη.

Ειλικρινά δεν γνωρίζουμε αν η κεφαλή της 
Περιφέρειας που παίζει τον πρώτο ρόλο σε 
αυτήν την ακριτική περιοχή και μιλά, λένε 
κάποιοι που είναι δεμένοι στο άρμα του,  με 
τον Πρωθυπουργό και καθορίζει κομματικές 
καταστάσεις, αλλά αν ήταν πρωτοβουλία του 
Χ. Μέτιου για να ικανοποιήσει τον συνοδοι-
πόρο του Μ. Τσέπελη και αυτός με την σειρά 
του την κ. Ψωμά με όχημα τον Κ. Κουρτίδη, 
τότε σίγουρα όλο αυτό δεν τιμά τον Αντιπε-
ριφερειάρχη Κ. Κουρτίδη που πριν πάρει τις 
οποιεσδήποτε αποφάσεις του, τις σκέφτεται 
2 φορές.

Ελπίζουμε ότι ήταν μία μπόρα για την οικο-
γένεια του αείμνηστου Γ. Παυλίδη και μία 
στιγμιαία απόφαση του αντιπεριφερειάρχη 
και ότι δεν θα ξαναδούμε μία παρόμοια πρό-
ταση, όσο η έντιμη υποψήφια βουλευτής της 
ΝΔ Μαρίνα Παυλίδου, κάνει τον προεκλογικό 

της αγώνα.ΓΙΑΤΙ Ο ΣΥΝΕΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΞΑΦΝΙΚΑ, 
ΑΝΟΙΞΕ ΘΕΜΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ;
ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ Γ. ΠΑΥΛΙΔΗ;
Πόσο ακόμη το παρασκήνιο θα σκοτώνει την ΝΔ στην 
Ξάνθη; ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΝΔ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ;

ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΤΟΥΣ ΤΙΜΙΟΥΣ ΑΓΩΝΙ-
ΣΤΕΣ ΝΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΛΑΜΠ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΝΤΕΎΕΙ 
ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ;

η θέση μας

Έχουμε επανειλημμένα αναφερθεί σε τοπι-
κά στελέχη της ΝΔ στην Ξάνθη, που είτε 
έχουν θεσμικά, κυβερνητικά ή κομματι-
κά πόστα, βγάζουν μία άσχημη εικόνα του 
κόμματος προς τα έξω.

Αυτήν την εικόνα της απραξίας την κάνουν 
πιο θολή και την χειροτερεύουν κινήσεις 
στο παρασκήνιο και η προσπάθεια να ανα-
δειχθούν πρόσωπα που έχουν μάθει να κι-
νούνται σκιερά και να αναλαμβάνουν θέσεις 
χωρίς να το αξίζουν είτε γιατί είναι κοντά σε 
πρόσωπα κλειδιά είτε μέσω των «σκιερών» 
πληροφοριών, προσπαθούν να επιβιώσουν 
πολιτικά απαξιώνοντας πρόσωπα τα οποία 
αγαπούν την ΝΔ.

Από την όλη συμπεριφορά συγκεκριμένων 
ανθρώπων, βγαίνει το συμπέρασμα ότι την 
ΝΔ την έχουν γραμμένη.

Σκοπός τους είναι η προσωπική ανέλιξη 
στους κόλπους της ΝΔ.

Την επόμενη φορά, οι ίδιοι άνθρωποι, με 
σημαία κάποιο άλλο κόμμα θα κάνουν 
ακριβώς το ίδιο.

Τελικό συμπέρασμα τα υγειά, ικανά και 
αγαπητά στον κόσμο στελέχη, να μένουν 
στην αφάνεια.


