
 

                                                     
Σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές καλούμαστε να δώσουμε προτάσεις και λύσεις σε 
κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την Κεντρική Μακεδονία. Όσες δυσκολίες και αν 
διαφαίνονται, ο στόχος είναι ξεκάθαρος: οφείλουμε να τονώσουμε το ηθικό των νέων μας 
με μακροπρόθεσμο προγραμματισμό αξιοποίησής τους επαγγελματικά και ηθικά. 
 
Ως νέα πολιτικός και επιστήμων, αυτοδημιούργητη, συμμερίζομαι απόλυτα τις αγωνίες 
των νέων ανθρώπων που έχουν διαπρέψει σε επίπεδο σπουδών, έρευνας και καινοτομίας, 
ενώ παράλληλα αναγκάζονται να αναζητούν εργασία στο εξωτερικό ή να βρίσκονται 
εγκλωβισμένοι στην ανεργία.  
Οι νέοι επιθυμούν την καθοδήγηση και στήριξη των μεγαλύτερων. Εξάλλου, η εμπειρία 
ενισχύει τη ζωντάνια, το ζήλο και την αφοσίωση των Νέων.  
Γιαυτό, σε κάθε σημαντικό βήμα της  ζωή μας, συμβουλευόμαστε τους Γονείς, 
καθοδηγούμαστε από Καθηγητές και παραδειγματιζόμαστε από λαμπρές προσωπικότητες 
της Κοινωνίας. Όμως, για να είναι ο Νέος πάντοτε ένα βήμα μπροστά, οφείλει να σέβεται 
και να υπολογίζει τα άτομα τρίτης ηλικίας, γιατί στα λόγια εκείνων βρίσκεται η πραγματική 
σοφία. 
Οι Νέοι μας, παρά την απόλυτη εξοικείωση με την τεχνολογία και τη γραμμική λογική της, 
φαντάζονται, συναισθάνονται, επινοούν με τρόπο σφαιρικό. Και ονειρεύονται και ελπίζουν. 
Ακόμα. 
 
Έχω ενθουσιασμό και πιστεύω πως η Ειλικρίνεια τελικά, όχι μόνο μας ελευθερώνει, αλλά 
και συμφέρει μακροπρόθεσμα. Προσπαθώ καθημερινά να επικοινωνήσω με ανθρώπους 
από ευαίσθητα κοινωνικά στρώματα, που έχουν ανάγκη ενσωμάτωσης και μέσα από τις 
δράσεις Αλληλεγγύης, διαπίστωσα πως κάθε μέρα είναι μια μάχη Επιβίωσης, μια μάχη 
Αναγνώρισης, μια μάχη Αποδοχής. 
Έχουμε υποχρέωση να δώσουμε «Όραμα με δύναμη τη γνώση»  
 
Άλλωστε..                       «Οι νέοι είναι πρωταθλητές στη Ζωή  
και τους αξίζει μια..            Περιφέρεια Πρωταθλήτρια» 
 
Θα είμαι δίπλα σας όπως ήμουν πάντα. Μια από εσάς, για εσάς. Το αξίωμα είναι μόνο 
ένα μέσο για να κάνεις κάτι περισσότερο. Η θέληση, όμως, για να συμβάλλεις στην 
ανάπτυξη του τόπου σου και στην ελπίδα των νέων, είναι αυτό που δίνει την πραγματική 
αξία και ικανοποίηση στο έργο που παρουσιάζεις όταν η δύναμη της κοινωνίας σε επιλέγει 
ως άξιο εκπρόσωπό της. 
 
Μήτσιου Μαρία,  
Υποψήφια στο Συνδυασμό  «Κ.Μακεδονία - Περιφέρεια Πρωταθλήτρια» Ν.Θεσσαλονίκης 
Διδάκτωρ Αθλητιατρικής ΑΠΘ, Παρουσιάστρια, Καθηγήτρια Ειδικής Φ.Αγωγής, 
Φυσικοθεραπεύτρια 

Επενδύουμε σε..  
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ  - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ – ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

 


