Αφού
περιπλανήθηκε
σε
διάφορες… πόρτες κατέληξε στο
Μάκαρη ο ΣΥΡΙΖΑ για Καλαμάτα
!
Τον Μανώλη Μάκαρη στο Δήμο Καλαμάτας αποφάσισε να στηρίξει ο
τοπικός ΣΥΡΙΖΑ κι αυτό γιατί είναι ο μοναδικός υποψήφιος
δήμαρχος, που ήθελε και ζήτησε τη στήριξη του κυβερνώντος
κόμματος.
Η στήριξη αποφασίστηκε το βράδυ του Σαββάτου σε συνέλευση
των οργανώσεων Καλαμάτας, Θουρίας και Αρφαρών του ΣΥΡΙΖΑ,
στο ξενοδοχείο “Rex”, παρουσία της Εφης Καλαμαρά μέλους της
Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος.
Στη συνέλευση τέθηκαν σε ψηφοφορία δύο προτάσεις: Η μία για
στήριξη της υποψηφιότητας Μάκαρη και η άλλη για χαλαρή
απόφαση, ώστε πέρα από τη συμμετοχή μελών στο συνδυασμό
Μάκαρη να δοθεί το ελεύθερο σε μέλη που το επιθυμούν, να
μετάσχουν σε άλλο συνδυασμό, σε αυτόν του Βασίλη
Κοσμόπουλου.
Η δεύτερη πρόταση απορρίφθηκε, γιατί στη συνέλευση
επισημάνθηκε -κι επιβεβαιώθηκε και από την κ. Καλαμαρά- ότι
ο Β. Κοσμόπουλος που είχε επαφή με την Κουμουνδούρου (επαφή
είχε και ο Μ. Μάκαρης), ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει καμία
ανακοίνωση στήριξης, ούτε να αναφερθεί το όνομά του σε
οποιαδήποτε διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά απ’ αυτό η επιλογή
Μάκαρη που είχε απορριφθεί πριν από μήνες και οι 6 σύμβουλοι
της δημοτικής παράταξης είχαν διαχωρίσει τη θέση τους, ήταν
μονόδρομος.
Ακόμα, αναφέρθηκε ότι μετά την επιλογή Μάκαρη, σύμφωνα με το
καταστατικό, στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ οφείλουν να
πειθαρχήσουν και να μην είναι υποψήφιοι σύμβουλοι με άλλους

υποψηφίους δημάρχους. Το ερώτημα είναι τι θα πράξουν τοπικά
στελέχη και μέλη του κόμματος, που φέρεται να έχουν
συμφωνήσει να μετάσχουν σε άλλους συνδυασμούς και κυρίως σε
αυτόν του Β. Κοσμόπουλου.
Το σίγουρο είναι ότι στον συνδυασμό του Μαν. Μάκαρη δεν θα
επιστρέψουν οι σύμβουλοι της ομάδας των 6 Στάθης
Σταματόπουλος και Δημήτρης Φαββατάς, που προέρχονται από τη
δημοτική ομάδα του Γιώργου Σκαλαίου.

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σε δελτίο Τύπου για την επιλογή Μάκαρη η Ν.Ε. Μεσσηνίας του
ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:
“Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο εγγύτερος προς τους πολίτες
θεσμός όσον αφορά την καθημερινότητά τους. Σήμερα, που η
χώρα μας βγήκε από τον καταναγκασμό των μνημονίων και οι
αυτοδιοικητικές εκλογές θα διεξαχθούν με την απλή αναλογική,
μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημα για εκδημοκρατισμό της Τ.Α.
με ουσιαστικές συμμετοχικές διαδικασίες, για επίλυση των
προβλημάτων στη βάση της συναίνεσης, της σύγκλισης των
απόψεων και τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών,
χωρίς στείρες αντιπαραθέσεις μεταξύ παρατάξεων και προσώπων.
Μια νέα δημοτική αρχή με ισχυρή βούληση και όραμα για την
πόλη, μπορεί να δώσει πολύτιμες διεξόδους: Να προτάξει
ασπίδα κοινωνικής προστασίας δίνοντας την αναγκαία
προτεραιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες· να αναβαθμίσει την
ποιότητα ζωής σε κάθε γειτονιά και χωριό του δήμου μας· να
υπερασπιστεί τη δημοκρατία από τον κίνδυνο του φασισμού που
επιχειρεί να σηκώσει κεφάλι.
Ο Δήμος Καλαμάτας μπορεί και πρέπει να δει τα συσσωρευμένα
προβλήματα που αφήνει πίσω της η διακυβέρνηση και το σύστημα
Νίκα, ώστε να δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις. Με σαφή
πεποίθηση ότι οι εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση αποτελούν
μια βαθιά πολιτική διαδικασία, η κοινή γενική συνέλευση των

οργανώσεων Καλαμάτας, Θουρίας και Αρφαρών του ΣΥΡΙΖΑ, μέσα
από τις δημοκρατικές διαδικασίες που προβλέπονται από το
καταστατικό μας, επανεπιβεβαιώνει τη στήριξη του κόμματος
στο συνδυασμό «Ανοιχτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες», με
υποψήφιο δήμαρχο τον ιατρό Μανώλη Μάκαρη. Είμαστε βέβαιοι
πως πρόκειται για μια πρόταση που ανταποκρίνεται στις
ανάγκες τού σήμερα, ικανή να πετύχει τη νικηφόρα ανατροπή
στα αυτοδιοικητικά δεδομένα του Δήμου Καλαμάτας”.

ΠΗΓΗ: www.eleftheriaonline.gr

Καλαμάτα: 20 νέους υποψήφιους
ανακοίνωσε ο Μάκαρης
Ο υποψήφιος δήμαρχος Καλαμάτας Μανώλης Μάκαρης , επικεφαλής
της μείζονος μειοψηφίας, παρουσίασε προχθές Παρασκευή στο
παλιό Δημαρχείο άλλους είκοσι υποψηφίους συμβούλους του
συνδυασμού του. Κάλεσε επίσηςτον κόσμο στην κοπή της πίτας
του συνδυασμού του σήμερα Κυριακή στις 7 το βράδυ, στο
“Rex”.
Ο κ. Μάκαρης μεταξύ άλλων είπε πως “στηριζόμαστε σε
ανθρώπους άφθαρτους, με όρεξη για δουλειά και ανιδιοτελές
ενδιαφέρον για τα κοινά. Και το κυριότερο, δεν είναι
επαγγελματίες πολιτικοί, δεν έχουν εξαρτήσεις και κομματικά
οφίτσια”.
Πρόσθεσε δε πως ο “Ανοιχτός Δήμος” προτείνει στους
συνδημότες μας: “έναν σύγχρονο, πρότυπο, ευρωπαϊκό δήμο, που
θα τον διαπνέουν τα χαρακτηριστικά της αξιοκρατίας, της
διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας. Εναν δήμο ευέλικτο και
παραγωγικό, στην υπηρεσία του δημότη, που θα διαχειρίζεται
τα έσοδά του με διαφάνεια, που θα ενθαρρύνει και θα ενισχύει

αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Εναν δήμο που θα επιστρέφει τον
παραγόμενο πλούτο στους δημότες, με έργα που θα έχουν
ουσιαστικό περιεχόμενο και θα τον βάλουν σε σταθερή
αναπτυξιακή πορεία”.
Ο κ. Μάκαρης τάχθηκε επίσης υπέρ ενός μοντέλου δημάρχου
“μακριά από κόμματα και καπελώματα, που έχει τα μάτια, το
μυαλό και την καρδιά του ανοιχτή σε ιδέες και σε συνεργασίες
και ενημέρωσε ότι “οι βασικοί άξονες με τους οποίους θα
κινηθούμε και θα εξασφαλίσουμε ποιότητα ζωής για τους
πολίτες είναι: Η μέριμνα για τον πιο αδύναμο οικονομικά
συνδημότη μας, την τρίτη ηλικία και τα ΑμεΑ. Ο ψηφιακός
μετασχηματισμός του δήμου. Η προστασία του περιβάλλοντος και
η πολιτική προστασία με το βλέμμα στην αειφόρο ανάπτυξη. Η
χωροταξία και η πολεοδόμηση, η εξοικονόμηση και παραγωγή
ενέργειας, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, ο τουρισμός και η
αγροδιατροφή”.
Υποστήριξε, τέλος, ότι “όλες οι δημοσκοπήσεις που έχουν
γίνει -όχι από εμάς, αλλά από κόμματα και άλλους υποψηφίουςμας φέρνουν σταθερά μπροστά”.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Οι 20 νέοι υποψήφιοι που ανακοινώθηκαν από την παράταξη του

κυρίου Μάκαρη είναι οι εξής: Λεωνίδας Βέλλης, ασκούμενος
δικηγόρος. Αναστάσιος Γκούζος, αυτοαπασχολούμενος. Αγγελική
Δούβα, εναλλακτική ιατρική. Παναγιώτης Δρογγίτης,
ελαιοχρωματιστής. Νίκος Καραγιάννης, πρόεδρος Ελληνικής
Ανοιξης Ρομά Πελοποννήσου, εθελοντής στην πολιτιστική
πρωτεύουσα Κ21. Κατερίνα Κουτέλα, νοσηλεύτρια Π.Ε.,
τομεάρχης παθολογικού τομέα, αντιπρόεδρος σωματείου
εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας. Τίνα Κουτσουμπού,
οικονομολόγος, συγγραφέας, μέλος του ΔΣ Ενωσης Μεσσηνίων
Συγγραφέων. Ράνια Λυμπεροπούλου, συγγραφέας, μέλος Ενωσης
Μεσσηνίων Συγγραφέων. Ηλίας Μαυρέας, ιατρός καρδιολόγος,
τέως νομαρχιακός σύμβουλος Μεσσηνίας. Νίκος Μπιτσάνης,
συνταξιούχος, τοπικός σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας
Καλαμάτας. Κέλλυ Μπουέα, διατροφολόγος, Γενικό Νοσοκομείο
Καλαμάτας. Γιάννης Σακκάς, τυπογράφος, πρόεδρος σωματείου
τυπογράφων Μεσσηνίας. Μάρκος Σγάντζος, καθηγητής Χημείας.
Ευαγγελία
Σμυρνή,
ιδιωτική
υπάλληλος.
Παρασκευή
Σπηλιοπούλου, ιδιωτική υπάλληλος. Αναστάσιος Σπηλιωτόπουλος,
προπονητής αντιπτέρισης (badminton), καλλιτέχνης. Σταυρούλα
Τσιμικλή, ιδιωτική υπάλληλος. Φώτης Τσορώνης, μηχανικός
αυτοκινήτων. Αντώνης Φειδάς, καθηγητής πληροφορικής Μέσης
Εκπαίδευσης, πρόεδρος Ενωσης Λειτουργών Τεχνικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Μεσσηνίας. Νίκος Χριστόπουλος,
ελεύθερος επαγγελματίας, σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας
Ασπροχώματος, μέλος Δ.Σ. του πολιτιστικού συλλόγου
“Ποσειδών”.

