Μετά κόπων και βασάνων τα ψηφοδέλτια
Εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής, στην κατηγορία: Πολιτική
Ημερομηνία: 26/09/2010
Ποιοι φέρεται πως κλείδωσαν ή ακούγονται για μία θέση στα ψηφοδέλτια του Γ.
Μπουτάρη και του Μ. Μπόλαρη
Του Φ. Δεργιαδέ

Στην τελική ευθεία, μετά κόπων και βασάνων, για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων τους
βρίσκονται οι υποψήφιοι που υποστηρίζονται από το ΠΑΣΟΚ για τη θέση του αιρετού
περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και τη θέση του δημάρχου Θεσσαλονίκης. Ο Γιάννης
Μπουτάρης, σε καλύτερη θέση, αναμένεται την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου να ανακοινώσει
την πρώτη ομάδα των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων της “Πρωτοβουλίας”, ενώ στο
στρατόπεδο του Μ. Μπόλαρη, εκτός από τον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης και τους
υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους, υπό αναζήτηση βρίσκεται ακόμη και το όνομα
του... συνδυασμού.
Στις 11 σήμερα το πρωί ο Γιάννης Μπουτάρης επιχειρεί την πρώτη άμεση επαφή με τους
φίλους της παράταξής του. Καλεί σε ανοιχτή συζήτηση τους Θεσσαλονικείς στην αποθήκη Δ
του ΟΛΘ με σύνθημα “Ελάτε να μιλήσουμε”. Η αρμόδια επιτροπή της παράταξης βρίσκεται
σε διαρκή διαβούλευση, προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα πρώτα ονόματα των
υποψηφίων δημοτικών συμβούλων που θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν κατατεθεί περίπου 100 αιτήσεις για μια θέση στο
ψηφοδέλτιο, αλλά τα ονόματα που θεωρούνται σίγουρα είναι των δύο δημοτικών
συμβούλων της “Πρωτοβουλίας” Παναγιώτη Αβραμόπουλου και Ανδρέα Κουράκη, του
γραμματέα της ΠΕ Κ. Μακεδονίας του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Γεράκη, των τριών δημοτικών
συμβούλων της παράταξης Αράπογλου Δήμητρας Αγκαθίδου, Μαρίας Ακριτίδου και
Θεοδώρας Λειψιστινού, του αρχιτέκτονα Θανάση Παππά, του συγκοινωνιολόγου Σταύρου
Κωνσταντινίδη, του εκπαιδευτικού Νίκου Φωτίου και του επιχειρηματία Σπύρου Πέγκα. Να
σημειωθεί η προσχώρηση του Στάθη Αβραμίδη, πρώην αντινομάρχη Πολεοδομίας, ο οποίος
στο ψηφοδέλτιο Μπουτάρη θα εκπροσωπήσει το κύκλο στελεχών που πρόσκεινται στην
Ντόρα Μπακογιάννη. Επίσης ακούγονται τα ονόματα του πρόεδρου της Ένωσης Πεζών
Γρηγόρη Μαυράκη, του εκδότη Γιώργου Κορδομενίδη, της Χριστίνας Κομνηνακίδου,
στέλεχους τη ΝΕ Πόλης Θεσσαλονίκης, του συγκοινωνιολόγου Γιώργου Δημαρέλου, ενώ
ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να ενταχθούν κάποια από τα στελέχη της Δημοκρατικής
Αριστεράς, όπως ο Βαγγέλης Ζορκάδης, η Φανή Γουργούρη και ο Σάκης Παπαθανασίου.
Το βράδυ της Πέμπτης ο Γ. Μπουτάρης είχε συνάντηση με τους διαμερισματικούς
συμβούλους της παράταξης Αράπογλου σε μια προσπάθεια να κλείσει το ενδοπαραταξιακό
μέτωπο. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ που ακόμη τηρούν στάση αναμονής έναντι του Γ. Μπουτάρη
ζητούν να υπάρξει μεγαλύτερη ενσωμάτωση στελεχών στις διαδικασίες της παράταξης, ενώ
δεν είναι λίγοι και εκείνοι που θέτουν ακόμη και θέμα ονομασίας της παράταξης. Θεωρούν
ότι το όνομα της “Πρωτοβουλίας για τη Θεσσαλονίκη” δεν καλύπτει το εύρος της δυναμικής

που φιλοδοξεί να εκπροσωπήσει το εκλογικό εγχείρημα που πλέον αναπτύσσεται με τη
στήριξη του κυβερνώντος κόμματος. Σε αυτό το πλαίσιο των συζητήσεων τίθεται και η
διαβούλευση με τον Μπάμπη Μπαρμπουνάκη και με τον Νίκο Ευθυμίαδη, θέματα που
αναμένεται να κλείσουν εντός της εβδομάδας.

Ούτε όνομα συνδυασμού για την περιφέρεια

Στο διπλανό συγγενικό στρατόπεδο του υποψήφιου περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
Μάρκου Μπόλαρη τα προβλήματα σαφώς είναι περισσότερα. Μεγάλες εκκρεμότητες
υπάρχουν σε βασικά ζητήματα, όπως η επιλογή του υποψήφιου αντιπεριφερειάρχη
Θεσσαλονίκης, μείζον ζήτημα για τη λειτουργία και τη συνοχή του συνδυασμού στην
μείζονα περιοχή της Θεσσαλονίκης. Επίσης το όνομα της παράταξης τελεί υπό αναζήτηση,
όπως και ο βασικός κορμός των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων, στοιχεία που
τρενάρουν επικοινωνιακά όλη την προεκλογική καμπάνια.
Σε ό,τι αφορά τον υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης ο δήμαρχος Νεάπολης
Νάκης Λαδόπουλος παραμένει εντός τροχιάς, καθώς έχει την υποστήριξη σχεδόν όλων
εκλεγμένων δημάρχων του νομού που πρόσκεινται στο ΠΑΣΟΚ. Προτάσεις κατατέθηκαν και
υπέρ του πρώην γ.γ. του ΥΜΑΘ Γ. Λυσσαρίδη, ενώ φέρεται να ενδιαφέρεται και το μέλος
του ΠΣ του ΠΑΣΟΚ Μ. Παυλίδου.
Σε ό,τι αφορά του υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους, τα ονόματα που “έκλεισαν”,
κατέθεσαν αιτήσεις ή ακούγονται είναι: Παντελής Κουκουλεκίδης, μηχανολόγος μηχανικός, γραμματέας της ΝΕ Β’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Κριθαρίδης μέλος του ΕΣ
του ΠΑΣΟΚ, Μαρία Βασιλάκη, πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ, Νίκος Γιαννόπουλος, πρόεδρος ΕΚΘ,
Κώστας Αβραμίδης, μαθηματικός, Αποστολίδης Χαράλαμπος, πρόεδρος ΠΟΠΣ, Λούης
Κουρτίδης, μέλος του ΕΣ του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Κουρίδης, βιολόγος, Χρόνης Μακρίδης,
γραμματέας του δήμου Νεάπολης, Κυριάκος Αλεξανδρίδης, προπονητής ποδοσφαίρου,
Γιώργος Ρούμελης, δημοτικός σύμβουλος Ευόσμου, Νίκος Γλερίδης, δημοτικός σύμβουλος
Εχεδώρου, Γιώργος Λαγός, τουριστικός πράκτορας, Δημήτρης Χρηστίδης, χειρουργός
ορθοπεδικός, Μαρία Παυλίδου, εκπαιδευτικός, Λευτέρης Παπαδόπουλος, δημοτικός
σύμβουλος Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Τσιόγκας, στέλεχος της ΠΑΣΚΕ Δασκάλων, Φώτης
Μπίμπασης, εκπρόσωπος ΑΜΕΑ, Δ. Καλπάκης, πρώην καλαθοσφαιριστής, Αντώνης
Ελευθεριάδης, στέλεχος της νεολαίας ΠΑΣΟΚ, Αλέξανδρος Αναστασιάδης, αντιδήμαρχος
Αγίου Παύλου, Ανδρέας Κατσαρός, παραολυμπιονίκης, Γιώργος Φεστερίδης, αστυνομικόςσυνδικαλιστής, Σπύρος Χαιτίδης, γιατρός, Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος, γραμματέας της
νεολαίας ΠΑΣΟΚ Β’ Θεσσαλονίκης, Θωμαή Περιβολίδου, μέλος της ΝΕ Πόλης
Θεσσαλονίκης, Αντώμνης Στόιτας, δήμαρχος Ρεντίνας, Παναγιώτης Κοιτζίδης, τραπεζικός,
Παντελής Τσαπάρας, συνταξιούχος, Θεόδωρος Κεμενατζής, συνδικαλιστής ΕΛΠΕ, Γιώργος
Πολίτης, πρώην αντινομάρχης, Θεοδώρα Χρυσοχοΐδου, εφοριακός, Κώστας Σαραφίδης,
υπάλληλος ΚΕΚ κ.ά.

Την Παρασκευή ο Μ. Μπόλαρης, ερωτηθείς για τις καθυστερήσεις, τόνισε ότι “η κυβέρνηση
έκανε πράξη μέσα σε δέκα μήνες το νομοσχέδιο της αιρετής περιφέρειας, που αποτελεί
γενναία πολιτική απόφαση. Είναι επόμενο, λοιπόν, ότι, όταν ασχολείται κανείς με τα
σημαντικά, μένει πίσω στα διαδικαστικά”. Πώς αντιλαμβάνονται τα στελέχη της παράταξης
την εκλογική μάχη με δεδομένο ότι η παράταξη Ψωμιάδη έχει το προεκλογικό προβάδισμα;
Όπως τόνισε στη “ΜτΚ” ο Νίκος Κριθαρίδης, “πλέον η δική μας ποιότητα θα αντιπαλέψει
την ποσότητα που δήθεν παρουσιάζει ο Ψωμιάδης και πιστεύω ότι η ποιότητα πάντα κάνει
τη διαφορά”.

