
Πρώτα από όλα θέλω να ξεκαθαρίσω ότι στην παράταξη «ΑΝΑΣΑ» μπήκα με προτροπή του κ. Μιχαηλίδη, ο εν λόγο κύριος με πλησίασε μου 

μίλησε και μετά από πολλές ώρες συζητήσεων κατέληξα ότι μπορώ μέσα από αυτό το σώμα της «ΑΝΑΣΑΣ» να βάλω και εγώ το λιθαράκι μου 

για να βοηθήσω όσων μπορώ να πάει η πόλη μου μπροστά.  Στην πορεία τα πράγματα όμως πήραν άλλη τροπή.  

Με το χέρι στην καρδιά θέλω να ενημερώσω ότι μετά από τον αγώνα που κάναμε για το καλό της παράταξης για να προσπαθήσουμε να 

φέρουμε την πόλη μπροστά, αισθάνομαι προδομένος με την παρουσία του κ. Παύλου Μιχαηλίδη στο τιμόνι της παράταξης.  

Καθαρά για τους εξής αιτιολογημένους λόγους: 

1) Μετά το τέλος τον αποτελεσμάτων των 1
ον

 εκλογών, ο αρχηγός μας κος. Παύλος Μιχαηλίδης δεν είχε ούτε το σθένος να έρθει στο 

εκλογικό κέντρο να παραδεχτεί την ήττα του, και μας άφησε 60 άτομα να αναρωτιόμαστε γιατί δεν ήρθε χωρίς να δώσει ούτε ένα 

σημείο ζωής. 

 

2) Μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών ο κ. Μιχαηλίδης μας πρότρεψε να ψηφίσουμε κατά συνείδηση, και έτσι κάναμε οι 

περισσότεροι. Μετά τα αποτελέσματα των  δεύτερων εκλογών ο ίδιος ο κ. Μιχαηλίδης σε ανάρτηση στις 1 Ιουνίου 2019,  επιτέθηκε 

προσωπικά προς το πρόσωπο μου κρίνοντας την ανάρτηση μου ότι είναι υπέρ προς τον κ. Ιωάννη Ζαμπούκη *(που τώρα ζητάει 

συνεργασία) κρίνοντας ότι η τοποθέτηση μου είναι κατά του κ. Λαμπάκη.  

 

3) Μια ημέρα πριν στις 31 Μαΐου ο κ. Μιχαηλίδης δήλωνε παραίτηση (γραπτός στην ομάδα της «ΑΝΑΣΑ» πράγμα που ποτέ δεν το 

αναίρεσε, απλά το άφησε να περάσει..   

 

4) Το ίδιο έκανε και στις 28 Ιουνίου πάλι δήλωσε παραίτηση και είπε ακριβός ότι θα συνεχίσει να είναι ανεξάρτητος που πάλι δεν 

έγινε ποτέ εγγράφως. 

 

5) Στις 30 Ιουνίου ο κ. Μιχαηλίδης κρατώντας φακελωμένες όλες τις συζητήσεις των μελλών ξεμπροστιάζει Υποψήφια Δημοτική 

Σύμβουλο βγάζοντας στην ομαδική όλη την «προσωπική συζήτηση» που είχαν. 

 

6) Και στις 23 Αυγούστου ο ίδιος στέλνει μηνύματα στους υποτιθέμενους υποστηρικτές τους κατηγορώντας ακόμα τα ενεργά μέλη 

τις παράταξης «ΑΝΑΣΑ»  

 

7) Μετά την αποχή του εκλεγμένου κ. Μιχαηλίδη,  2 μήνες παρακαλάμε να γίνει ένας απολογισμός για να δούμε τι πήγε στραβά στην 

παράταξη και ο αρχηγός της παράταξης κ. Μιχαηλίδης είναι άφαντος. Νεκρική σιγή αποφεύγοντας κάθε συνάντηση με τα μέλη της 

παράταξης.  

 

8) Και στις 24 Αυγούστου 2019 και ενώ έχει γίνει η αρμοδιότητα των θέσεων από τον κ. Ζαμπούκη απειλεί με διαγραφές μελλών, 

όσον δηλαδή δεν τον υποστήριξαν στις παραπάνω διαδικασίες, σε αυτούς που θέλανε δηλαδή το αυτονόητο,  να γίνει μια 

συνάντηση για να γίνει ο απολογισμός.  

 

9) Και στις 28 Αυγούστου ζητάει την ψήφο εμπιστοσύνης και όταν καταλαβαίνει αυτός και οι υποστηρικτές του ότι το 50% δεν του την 

δίνει, προσπαθεί να αλλάξει το θέμα της ατζέντας θέτοντας άλλα ζητήματα στο τραπέζι.  

Για αυτό το λόγο αν συνεχίσει ο κ. Μιχαηλίδης να είναι στην παράταξη με όποια αρμοδιότητα, εγώ αποχωρώ από την παράταξη.   

Και επειδή ακούστηκαν σχόλια για  όσους δεν υποστηρίζουν τον τρόπο λειτουργίας του «αρχηγού της ΑΝΑΣΑ» για αντάρτες 

και για προσωπικά κάτω από το τραπέζι… Και επειδή το να το λες είναι εύκολο, αλλά το να το κάνεις πράξη είναι το 

δύσκολο κομμάτι… και επειδή έχω λόγο και μπέσα.  

Δηλώνω την παραίτηση μου από αυτή την στιγμή από την παράταξη της «ΑΝΑΣΑ»  

*Βεβαίως και θα συνεχίζω να βοηθάω την πόλη που γεννήθηκα και ζω μέχρι και σήμερα με όποιον τρόπο και να μου 

ζητηθεί. 

 

Με εκτίμηση  

Γκούβερ Γρηγόρης  

  Υποψήφιο μέλος παράταξης «Ανάσα» 

 

Αλεξανδρούπολη 30.08.2019 


