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Editorial Σωστός ψηφοφόρος 
ο ενημερωμένος πολίτης

«Μακεδονία της Κυρια
κής» και το makthes.gr 
θεωρούν ότι σωστός ψηφο

φόρος μπορεί να είναι μόνο ο ενη
μερωμένος ψηφοφόρος, γι’ αυτό 
και σε όλη τη διάρκεια της μακράς 
προεκλογικής περιόδου έκαναν 
ό,τι περνάει από το χέρι τους, 
προκειμένου να ενημερώσουν με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους 
πολίτες της Κεντρικής Μακεδονί
ας και τους δημότες του κεντρικού 
και των 13 περιφερειακών δήμων 
της Θεσσαλονίκης, για τους συν
δυασμούς και τους ανθρώπους που 
διεκδικούν την ψήφο τους.
Στο να κερδηθεί αυτό το στοίχη
μα, του καλά ενημερωμένου πο
λίτη, αποσκοπούσαν άλλωστε και 
οι ημερίδες που διοργανώσαμε με 
επιτυχία στους δήμους Αμπελο
κήπων - Μενεμένης, Θέρμης και 
Καλαμαριάς.
Δήμοι πολύ διαφορετικοί μεταξύ 
τους, σε περιοχές με άλλης υφής 
προβλήματα η καθεμία, δήμαρχοι 
και υποψήφιοι δήμαρχοι με πολύ 
διαφορετική ή παραπλήσια προ-

Όλοι οι άνθρωποι της 
αυτοδιοίκησης. Φιλοδοξία 
μας είναι το ένθετο που 
κρατάτε στα χέρια σας 
να είναι πλουραλιστικό, 
να περιέχει, αν όχι όλους, 
τους περισσότερους 
ανθρώπους της 
αυτοδιοίκησης στη 
Θεσσαλονίκη και την 
Κεντρική Μακεδονία, να 
είναι γεμάτο με απόψεις, 
θέσεις και αντιθέσεις, 
που θα περιστρέφονται 
γύρω από το κοινό 
ζητούμενο: Τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των 
ανθρώπων που ζουν, 
εργάζονται ή φοιτούν 
στην περιοχή που 
κυκλοφορεί η «ΜτΚ» και 
χτυπά η καρδιά του mak- 
thes.gr.

σέγγιση οτα προς επίλυση θέματα, 
υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι 
με πολλά... ένσημα ή πρωτάρηδες 
που αγαπούν τον τόπο τους και 
για πρώτη φορά αποφάσισαν να 
ασχοληθούν με τα κοινά.
Τους γνωρίσαμε από κοντά, συ
ζητήσαμε μαζί τους, ακούσαμε 
τις απόψεις και τους προβληματι
σμούς τους, καταγράψαμε τις δια
φορές τους και φτάσαμε μόλις μία 
εβδομάδα πριν από την αυτοδιοι- 
κητική κάλπη.
Φιλοδοξία μας ήταν το ένθετο που 
κρατάτε σήμερα στα χέρια σας να 
είναι πλουραλιστικό, να περιέχει, 
αν όχι όλους, τους περισσότερους 
ανθρώπους της αυτοδιοίκησης στη 
Θεσσαλονίκη και την Κεντρική 
Μακεδονία, να είναι γεμάτο με 
απόψεις, θέσεις και αντιθέσεις, 
που θα περιστρέφονται γύρω από 
το κοινό ζητούμενο: Τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των ανθρώπων 
που ζουν, εργάζονται ή φοιτούν 
στην περιοχή του κυκλοφορεί η 
«ΜτΚ» και χτυπά η καρδιά του 
makthes.gr.

Ξεφυλλίστε το, εντοπίστε τις σελί
δες που σας ενδιαφέρουν περισσό
τερο λόγω εντοπιότητας και ακόμη 
κι αν αφιερώσετε λίγο παραπάνω 
χρόνο στον υποψήφιο της αρεσκεί- 
ας σας, θα ρίξετε μία κλεφτή μα
τιά σε αυτά που υποστηρίζουν οι 
άλλοι και -πού ξέρετε;- μπορεί και 
να σας πείσουν.
Κι επειδή ενημερωμένος πολίτης 
δεν σημαίνει σε καμία περίπτω
ση πολίτης χωρίς χιούμορ, στις 
μέσα σελίδες του ενθέτου, εκτός 
από δεσμεύσεις, υποσχέσεις και 
συνθήματα, θα βρείτε και θέματα 
που δεν... συνάδουν με τη σοβα
ρότητα της εκλογικής διαδικασί
ας. Στο κάτω κάτω, άλλο σοβαρός 
άλλο σοβαροφανής. Αφήστε που 
οι εκλογές είναι μία φορά στα τέσ
σερα ή πέντε χρόνια και η ζωή κα
θημερινή υπόθεοη, που δύσκολα 
περνάει χωρίς χαμόγελο.
Καλή ανάγνωση και... καλό βόλι 
την άλλη Κυριακή!

Χρ.Χαλ.
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