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Η Κυριακή Μάλαµα, γεννηµένη στη Συκιά 
Χαλκιδικής, σκηνοθέτης θεατρικών παραστάσεων σε 
Ελλάδα και Κύπρο και εργαζόµενη από το 1995 στην 
ΕΡΤ3, σε εκποµπές κοινωνικής θεµατολογίας όπως 
«Κυριακή στο Χωριό», «Αληθινά Σενάρια» κ.α, 
υπηρέτησε ταυτόχρονα µε επιτυχία το πολιτικοκοινωνικό 
ντοκιµαντέρ (διάκριση στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης), µε 
παραγωγές σε Σεράγεβο, Παλαιστίνη,  
Ισραήλ, Αλβανία, Κύπρο, Τουρκία, Μ. Ασία, Πόντο. Για 
τη Χαλκιδική σκηνοθέτησε τη γνωστή σειρά ντοκιµαντέρ 
“Χαλκιδική Μνήµη και Όραµα”. 

Με πλούσιο βιογραφικό κοινωνικών και συνδικαλιστικών αγώνων, (πρόεδρος του 
Σωµατείου συµβασιούχων της ΕΤ-3 και αντιπρόεδρος του Σωµατείου Συµβασιούχων 
της ΕΡΤ Α.Ε. µέχρι την µονιµοποίησή τους) διεκδικεί ΣΥΡΙΖΑ την Αναγέννηση του 
τόπου της και θα εργαστεί αυτό να γίνει πράξη. Ενωτικά και Αριστερά  οραµατίζεται 
τον Χαλκιδικιώτη στον τόπο του: Τη νεολαία ενεργή, δυναµική και αυτόνοµη µε 
εργασία και ίσες ευκαιρίες. Την τρίτη ηλικία υγιή, ασφαλή µε ουσιαστική κοινωνική 
συµµετοχή. 
Οι άνεργοι συµπολίτες µας, οι εργαζόµενες µητέρες, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι 
αλιείς, οι µελισσοκόµοι, οι αυτοαπασχολούµενοι κάθε ηλικίας στον τουριστικό 
τοµέα, οι µεταλλωρύχοι, οι οικοδόµοι, το καλλιτεχνικό δυναµικό του τόπου µας, οι 
ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, µας θέλουν δίπλα τους ΜΕ ΕΡΓΑ και µετά τις 
εκλογές. 



Το περιβάλλον (παραλίες, δάση, υδάτινοι και φυσικοί  πόροι), το οδικό δίκτυο, οι 
συγκοινωνίες, η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, η επαγγελµατική κατάρτιση των 
νέων, οι χώροι πολιτισµού και καλλιτεχνικής  εικαστικής έκφρασης, τα αθλητικά 
κέντρα, είναι ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ. 
 
 
 

H Αθηνά Παπαδοπούλου γεννήθηκε το 1964 στο 
Μαδέµ Λάκο Χαλκιδικής. Τα τελευταία 4 χρόνια ζει στο 
Στρατώνι Χαλκιδικής και είναι ελεύθερη επαγγελµατίας. 
Προέρχεται από τον χώρο των κοινωνικών κινηµάτων. 
Μέλος της Κίνησης για την Υπεράσπιση των Κοινωνικών 
και Πολιτικών ∆ικαιωµάτων τις δεκαετίες ‘80 - ‘90. 
Ιδρυτικό µέλος του “Ράδιο Κιβωτός” (εναλλακτικό 
ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης). Τα τελευταία χρόνια 
δραστηριοποιείται µε το κίνηµα κατά της 
Παγκοσµιοποίησης. 
 

 
 

Ο Χρήστος Ασηµινάρης γεννήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του τα πέρασε 
στη Χαλκιδική (Γεροπλάτανο - Βάβδο). Είναι πτυχιούχος 
του Φυσιογνωστικού τµήµατος του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσ/νίκης. ∆ιορίστηκε καθηγητής στην 
Άρτα και µετά στον Κολινδρό. Από το 1981 µένει µόνιµα 
στον Πολύγυρο. Καθηγητής για πολλά χρόνια στο 
Γυµνάσιο Πολυγύρου. ∆ιετέλεσε ∆ιευθυντής του 
Γυµνασίου Πολυγύρου, του Γυµνασίου Μ. Παναγίας και 
του νυκτερινού σχολείου. 
Ασχολήθηκε ενεργά µε το συνδικαλιστικό κίνηµα των 

καθηγητών και των ∆ηµοσίων υπαλλήλων του Νοµού (διετέλεσε µέλος του ∆.Σ. της 
ΕΛΜΕ Χαλκιδικής πρόεδρος για 5 θητείες, µέλος του Εποπτικού συµβουλίου της 
ΟΛΜΕ ). Η συνδικαλιστική του δράση στο κίνηµα των καθηγητών και των δηµοσίων 
υπαλλήλων, η ενασχόλησή του µε τα κινήµατα :  - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ - 
ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΑ - ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΑ καθορίζουν τη στάση του και την πορεία 
του στη Χαλκιδική. 
Η συνεχής παρουσία του στα πολιτιστικά του Πολύγυρου και οι αγώνες του για τη 
διατήρηση της παραδοσιακής µας κληρονοµιάς τον χαρακτηρίζουν σαν  
Χαλκιδικιώτη. Η συµµετοχή του στα πολιτικά δρώµενα στο Νοµό είναι διαρκής.  
 
 
 



Ο Γιάννης Γλαράκης είναι από την Ν. Τρίγλια 
Χαλκιδικής, ηλεκτρολόγος - µηχανικός εργαζόµενος στην 
βιοµηχανία. Ενεργή συµµετοχή στους φοιτητικούς αγώνες, 
συνδικαλιστική δραστηριότητα στο ΤΕΕ και στον 
εργασιακό χώρο. Η συµµετοχή του στις εθνικές εκλογές 
εντάσσεται στην προσωπική καθηµερινή προσπάθεια 
ανάδειξης και επίλυσης των προβληµάτων που 
αντιµετωπίζει ο πολίτης.  
Το αίτηµα για κοινωνική δικαιοσύνη δεν θα χρεοκοπήσει 
ποτέ και ευτυχώς έντιµοι και ευαίσθητοι άνθρωποι δεν θα 
πάψουν ποτέ να αγωνίζονται. Ο αγώνας έχει δύο επίπεδα. 

Το πρώτο επίπεδο, το προσωπικό, ταυτίζεται µε την αντίσταση: 1) στην εξουσία που 
µας θέλει εξαρτηµένους ανασφαλείς και φοβισµένους για το µέλλον 2) στη δύναµη 
της τηλεόρασης και του καναπέ 3) στον τρόπο ζωής που γεννά την ξενοφοβία, τον 
ρατσισµό και την αποµόνωση του διαφορετικού ανθρώπου. Το δεύτερο επίπεδο, το 
πολιτικό, σχετίζεται: 1) µε την συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας 2) την υποβάθµιση 
της παιδείας 3)  το ασφαλιστικό 4) τις εργασιακές σχέσεις 5) το υποβαθµισµένο 
επίπεδο ζωής  6) το περιβάλλον  που καταστρέφεται.    
Ο λαός έχει τη δυνατότητα για το καλύτερο. Αυτή τη δύναµη χρειάζεται η αριστερά, 
για να µειώσει το ποσοστό των δύο µεγάλων κοµµάτων, που µόνο καλό δεν έχουν 
κάνει µε τις επιλογές τους και µε την αντιµετώπιση της πολιτικής ως οικογενειακή 
υπόθεση. 
 
 

 
Ο Καραδήµος Θεολόγος είναι Φωκιανός στην 
καταγωγή από γονείς πρόσφυγες. Το ενδιαφέρον του για 
την ανάπτυξη του χωριού του, τον ώθησε να ασχοληθεί µε 
τα προβλήµατά του και την τοπική αυτοδιοίκηση επί 
20ετία.  ∆ιετέλεσε πρόεδρος της τότε κοινότητας Ν. 
Φώκαιας. 
Οι ανησυχίες του, τα οράµατά του και οι στόχοι του για 
τουριστική ανάπτυξη του τόπου του, για την ανάδειξη των 
πολιτιστικών και πολιτισµικών στοιχείων της περιοχής, του  
έδωσαν δύναµη και κουράγιο να ξεπεράσει τα όποια 
προβλήµατα αντιµετώπισε και να βάλει και αυτός ένα 

λιθαράκι στην αναµόρφωση του χωριού του. 
Αγωνίστηκε για τη διάσωση και ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρηµάτων του τόπου 
του. Οι οικολογική συνείδηση και ευαισθησία του, τον έφερε αντιµέτωπο µε τα 
οικονοµικά συµφέροντα της περιοχής.   
Πρωτοστατεί τα τελευταία χρόνια στους αγώνες για µια Χαλκιδική που θα 
διατηρήσει το περιβάλλον και  το κάλλος που έχει και την χαρακτηρίζει. ∆ρα µέσα 
από τα οικολογικά κινήµατα τόσο της Χαλκιδικής όσο και της Θεσσαλονίκης. 


