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Ποιοι υποψήφιοι των Εθνικών Εκλογών
είναι γιατροί και μέλη του

Ιατρικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης
(Ι.Σ.Θ.)
Το παρόν ηλεκτρονικό έντυπο ενημερώνει τους πολίτες
για τα μέλη του Ι.Σ.Θ. που αποφάσισαν να διεκδικήσουν
την ψήφο τους στις επερχόμενες εκλογές.
Συντάχθηκε σύμφωνα με τις απαντήσεις που έλαβε
ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ύστερα από μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που εστάλη σε όλους τους συναδέλφους.
Η παράθεση των ονομάτων των παρατάξεων
και υποψηφίων έγινε με αλφαβητική σειρά.

Καλή επιτυχία συνάδελφοι...
Του Νίκου Νίτσα
Προέδρου Ι.Σ.Θ.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, για μία ακόμη φορά
στέκεται στο πλευρό των συναδέλφων γιατρών, μελών
του Ι.Σ.Θ., οι οποίοι διεκδικούν την ψήφο των πολιτών.
Όπως και στις προηγούμενες εκλογές - της Περιφέρειας,
της ΕΕ και των Δήμων - έτσι και στις εθνικές εκλογές της
7ης Ιουλίου, οι εκπρόσωποι του ιατρικού κόσμου της
δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, είμαστε αρωγοί
στις προσπάθειες των συναδέλφων που αποφάσισαν
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην πατρίδα, κάτι
που κάνουν και μέσα από το λειτούργημα μας (βλ.
ασφαλιστικά ταμεία και συμβάσεις με Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κλπ) τα
τελευταία χρόνια.
Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε
στα χρόνια της κρίσης, είμαστε βέβαιοι ότι τους έχουν
φέρει κι αυτούς, ακόμη πιο κοντά στην κοινωνία και
στα προβλήματα της. Επίσης, είμαστε βέβαιοι ότι
αυτή η «επώδυνη» γνώση που προήλθε -κυρίως- από
λάθος πολιτικές υγείας, θα αξιοποιηθεί για καλύτερες
νομοθετικές αποφάσεις υπέρ και των πολιτών που
επιδιώκουν να εκπροσωπήσουν. Τέλος είμαστε βέβαιοι ότι
οι πολίτες όπως δείχνουν εμπιστοσύνη στους γιατρούς,
για την υγεία και τη ζωή τους, θα δείξουν για την πατρίδα
και το μέλλον της...
Καλό αγώνα λοιπόν -και εκτός ιατρείων και
νοσηλευτικών ιδρυμάτων- και με περισσότερες
«υγιείς» κοινοβουλευτικές αποφάσεις για όλους.
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Καϊλάρη Σουζάνα

Ιατρός ελεύθερος επαγγελματίας
Οφθαλμίατρος

Δημιουργία, Ξανά - Θάνος Τζήμερος
Υποψήφια βουλευτής Α΄Θεσσαλονίκης

Φοίτησα στο τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και απέκτησα την
ειδικότητα της Χειρουργού Οφθαλμιάτρου το 2005.
Έκτοτε ασκώ το ελεύθερο επάγγελμα στο ιδιωτικό
μου ιατρείο στην Τούμπα. Ήμουν στη συντονιστική
επιτροπή των «Μένουμε Ευρώπη» στη Θεσσαλονίκη το
2015. Διετέλεσα Αντιπρόεδρος της ΠΟ Θεσσαλονίκης
του κόμματος «Δημιουργία, Ξανά» από το 2014-2018.
Έχω συμμετάσχει ως υποψήφια στις τρεις τελευταίες
εκλογές του Ι.Σ.Θ. με την ΕΝΟΣΥ-ΝΙΚΙ και πρόσφατα
και ως δημοτική σύμβουλος στις δημοτικές εκλογές με
την παράταξη «Θεσσαλονίκη-Υπεύθυνα», του Νίκου
Ταχιάου. Είμαι ιδρυτικό μέλος της εθελοντικής ομάδας
των Los Lampicos, που καθαρίζει τις μουτζούρες της
πόλης ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
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Ελευθεράκης Αθανάσιος
Ωτορινολαρυγγολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
Υποψήφιος βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης

Καταγωγή από Κομοτηνή
Ιατρική Σχολή Nis, Σερβίας
Αγροτικό στην Θάσο
Ειδικότητα στα νοσοκομεία: Γ.Ν. Ξάνθης, Γ.Ν. Χαλκίδας,
Α.Ν.Θ. ‘’Θεαγένειο’’, Γ.Ν.Θ. ‘Παπαγεωργίου’
Ιατρείο στο κέντρο της πόλης
Υποψήφιος στην Α΄ Θεσσαλονίκης
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Παπαγεωργίου Αθανάσιος

Χειρουργός Θώρακος και καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.

Ένωση Κεντρώων
Υποψήφιος βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης

Απόφοιτος του Τμήματος Τουρκολογίας του
Πανεπιστημίου του Αμβούργου και υπ. Διδάκτωρ
του ιδίου Πανεπιστημίου με θέμα την πολιτική της
Τουρκίας στην Δ. Θράκη. Είναι χειρουργός θώρακος και
καθηγητής χειρουργικής Α.Π.Θ.. Έγινε επίσης δεκτός στην
διοργάνωση σεμιναρίων της Διπλωματικής Ακαδημίας της
Βιέννης με θέμα την Ευρωπαϊκή πολιτική και τις σχέσεις
της Ε.Ε. με την Τουρκία και τον Ισλαμικό κόσμο.
Ομιλεί απταίστως την Γερμανική, Αγγλική και Τουρκική
γλώσσαν και πολύ καλά την γαλλική, περσική και αζερική
γλώσσα.
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Ξυλούρης Νίκος

Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Κίνημα Αλλαγής
Υποψήφιος βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης

Γεννήθηκα στην Κρήτη το 1972 και μεγάλωσα στο νησί.
Από μικρός ήθελα να προσφέρω στους άλλους και για
αυτό αγάπησα και σπούδασα την Ιατρική.
Ασκώ την ειδικότητα μου (χειρουργική – ορθοπεδική)
σε ιατρείο στο κέντρο της πόλης και συνεργάζομαι με
το Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο. Παράλληλα, παρέχω
τις υπηρεσίες μου στο Κοινωνικό Ιατρείο Μητροπόλεως
Νεαπόλεως- Σταυρουπόλεως από το 2014 έως σήμερα.
Είμαι επιστημονικός συνεργάτης της Ιατρικής Σχολής
Θεσσαλονίκης και μέλος της Παγκόσμιας Αθλητιατρικής
Συνομοσπονδίας ενώ για μία διετία προσέφερα τις
υπηρεσίες μου και στο ΚΑΠΗ του Δήμου Καλαμαριάς.
Δραστηριοποιούμαι από το 2011 στον αθλητικό χώρο,
διατηρώντας συνεργασία με την Ένωση Ποδοσφαιρικών
Σωματείων Μακεδονίας. Τα τελευταία τρία χρόνια
είμαι υπεύθυνος ιατρός της ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ και φέτος ,
υπεύθυνος ιατρός αγώνων της Super League.
Παντρεύτηκα την Έλενα, φιλόλογο στο επάγγελμα και
απέκτησα τρία υπέροχα παιδιά μαζί της.
Από το 1989 είμαι μέλος του ΠΑΣΟΚ και πρόσφατα,
επανεκλέχθηκα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του
Κινήματος.
Ο στόχος της υποψηφιότητας μου είναι να ενώσουμε
γενιές, γνώσεις και ελπίδες για μία καλύτερη Ελλάδα.
ΤΗΛ: 2313071000 και 6945769407
Mail: nxiloyris@yahoo.gr
Facebook: Ξυλούρης Νίκος
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Καρυπίδης Ευστάθιος
Πνευμονολόγος

ΜΕΡΑ25
Υποψήφιος βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης

Γεννήθηκα στην Αναγέννηση Σερρών και μεγάλωσα στη
Θεσσαλονίκη.
Είμαι παντρεμένος με την Αναστασία Χαβαλέ, Ιατρό
Βιοπαθολόγο και είμαι πατέρας δύο παιδιών, του Κώστα
και της Πετρούλας.
Εργάζομαι ως Ιατρός Πνευμονολόγος. Συστέγαση με
23 συναδέλφους διαφορετικών ειδικοτήτων σε δύο
πολυϊατρεία. Συνεργάζομαι με την Κλινική Κυανούς
Σταυρός.
Μέλος της ομάδας Ιατρών του Κέντρου Πιστοποίησης
Αναπηρίας, Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,
της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας καθώς και της
Εταιρείας Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών
Παθήσεων, της οποίας υπήρξα μέλος του Δ.Σ. προ
δεκαπενταετίας.
Η αγάπη και τα όνειρα μου για τον τόπο αλλά και για
όλους εμάς με οδήγησε στην απόφαση να βρίσκομαι σε
αυτόν το στίβο προσκείμενος στο ΜέΡΑ25. Θεωρώ τιμή
μου που επιλέχθηκα να στηρίξω το ΜέΡΑ25 και θα το
κάνω με όλες μου τις δυνάμεις.
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Βαρτζόπουλος Δημήτριος
Ψυχίατρος

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υποψήφιος βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης

Πέρασα πρώτος στην Ιατρική Α.Π.Θ. το 1975, υπήρξα
υπότροφος του Ι.Κ.Υ. καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών
και αποφοίτησα με Άριστα (9). Ειδικεύθηκα στην
ψυχιατρική και ψυχοθεραπεία στις πανεπιστημιακές
κλινικές της Βόννης και Κολωνίας και ανακηρύχθηκα
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Βόννης του 1990. Υπήρξα
Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακών Κλινικών
του Α.Π.Θ.. Εργάσθηκα και εργάζομαι ως ιδιώτης
ψυχίατρος και επιστημονικός υπεύθυνος ιδιωτικής
ψυχιατρικής κλινικής.
Ασχολήθηκα με το φοιτητικό συνδικαλισμό, την ΔΑΠΝΔΦΚ, την ΟΝΝΕΔ και ανέλαβα θέσεις ευθύνης σε όλα
τα επίπεδα Οργανώσεων της ΝΔ. Πολιτεύθηκα στην Β’
Θεσσαλονίκης από το 1993 έως το 2000. Στη Δημόσια
Διοίκηση θήτευσα ως Διοικητής της Υγειονομικής
Περιφέρειας Μακεδονίας από το 2004-2009. Υπηρέτησα
ως Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
στην Κυβέρνηση Παπαδήμου το 2011/2012. Το 2012
ορίσθηκα από τον Αντώνη Σαμαρά να ιδρύσω την Γενική
Γραμματεία Συντονισμού της Κυβέρνησης, της οποίας
υπήρξα επικεφαλής για περίπου 2,5 χρόνια. Στις εκλογές
του Ιανουαρίου 2015 κατατάχθηκα τρίτος με 18.000
σταυρούς (πρώτος επιλαχών).
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Γκολιδάκης Διαμαντής
Καρδιολόγος, PhD

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υποψήφιος βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης

Ο Διαμαντής Γκολιδάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε
στην Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή
του Α.Π.Θ και υπηρέτησε ως αγροτικός ιατρός στο
Βόιο Κοζάνης και τη Χαλκιδική. Τα επόμενα χρόνια
ολοκληρώνοντας την ειδικότητα του καρδιολόγου σε
νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, το 2015 άνοιξε το δικό
του καρδιολογικό ιατρείο. Παράλληλα, συμμετείχε σε
πλήθος ιατρικών συνεδρίων και το 2017 ολοκλήρωσε την
διδακτορική του διατριβή στην Ιατρική Σχολή του Παν.
Ιωαννίνων με βαθμό «Άριστα».
Τα τελευταία χρόνια, είτε με προσωπική πρωτοβουλία
είτε συνδράμοντας σε δράσεις διαφόρων φορέων
ξεκίνησε μια μακρά εθελοντική διαδρομή με εκστρατείες
για κορυφαία κοινωνικά θέματα, όπως η υγεία και το
δημογραφικό καθώς και δωρεάν καρδιολογικές εξετάσεις
για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Εκλεγμένος από τους
συναδέλφους του σε διάφορες επιτροπές διοίκησης στα
νοσοκομεία της πόλης, αποφάσισε να ασχοληθεί με τα
κοινά πιο ενεργά.
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Χουρδάκης Μιχάλης

Επικ. Καθηγητής Ιατρικής Α.Π.Θ.
Γενική Ιατρική

«Πλεύση ΕλευθερίαςΖωή Κωνσταντοπούλου»
Υποψήφιος βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, ενώ μετά την
αποφοίτησή μου από τη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης,
ολοκλήρωσα προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές
στην Ελλάδα και τη Γερμανία. Έχω εργαστεί ως
επιμελητής/ερευνητής στο Ludwig-Maximilian Universität
του Μονάχου, ενώ από το 2014 υπηρετώ ως μέλος Δ.Ε.Π.
στο Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ.
Σε όλες τις βραβεύσεις Αριστείας της Κοσμητείας της
Σχολής Επιστημών Υγείας (2017, 2018 και 2019), έχω λάβει
περισσότερα του ενός κάθε φορά βραβεία που αφορούν
στο επιστημονικό, ερευνητικό και ακαδημαϊκό μου έργο,
και τα οποία με καθιστούν το πλέον βραβευμένο μέλος
ΔΕΠ της βαθμίδας μου. Είμαι πατέρας τριών παιδιών.
https://mchourdakis.gr/
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Γιαννακόπουλος Ευστάθιος (Στάθης)
Διευθυντής Ε.Σ.Υ.
Γενικής-Οικογενειακής Ιατρικής

ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Υποψήφιος βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης

Γεννήθηκα στον Πειραιά το 1968, αποφοίτησα από
την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. όπου και εκπόνησα τη
διδακτορική μου διατριβή. Ειδικεύθηκα στην Γενική /
Οικογενειακή Ιατρική στο νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου».
Από το 2001 εργάζομαι στο Ε.Σ.Υ., στο Κέντρο Υγείας Νέας
Μηχανιώνας με το βαθμό του Διευθυντή.
Συμμετείχα ενεργά στο φοιτητικό κίνημα και ήμουν
συνδικαλιστής στο Σύλλογο Ειδικευομένων Ιατρών και
στην Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης.
Στα χρόνια της κρίσης δραστηριοποιήθηκα μέσω
δομών αλληλεγγύης για την άρση του αποκλεισμού
των ανασφάλιστων από το Ε.Σ.Υ. και προσπάθησα να
συμβάλλω στην επανίδρυση ενός δωρεάν, ποιοτικού
Ε.Σ.Υ. με στόχευση στην καθολική Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας.
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Μουρατίδης Ι. Ανδρέας
Πλαστικός Χειρουργός

ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Υποψήφιος βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης

Γεννήθηκα στην Έδεσσα και ζω στη Θεσσαλονίκη τα
τελευταία 35 χρόνια (Πανόραμα).
Αποφοίτησα από την ιατρική σχολή του Α.Π.Θ. και
ειδικεύτηκα στην Πλαστική Χειρουργική.
Μετεκπαιδεύτηκα στη Γερμανία.
Είμαι διδάκτωρ στην ιατρική σχολή του ΑΠΘ.
Διατέλεσα διευθυντής Πλαστικής Χειρουργικής στα
νοσοκομεία Παναγία, Άγιο Παύλο και Γ. Παπανικολάου.
Τα τελευταία χρόνια είμαι μόνο ελεύθερος επαγγελματίας.
Είμαι αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου.
Είμαι μέλος του Ι.Σ.Θ., της Ελληνικής Εταιρείας
Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, της
Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Εταιρείας Πλαστικής
Χειρουργικής.
Μέλος της Ελληνικής ΄Ενωσης για τα δικαιώματα του
Ανθρώπου. Μέλος του Παρατηρητηρίου ενάντια στη
φασιστική βία και τον ρατσισμό.
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Τσούγκας Ματθαίος του Αστερίου
τ. καθηγητής Α.Π.Θ.
Ιατροδικαστής

Λαϊκός Σύνδεσμος «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ»
Υποψήφιος βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης

Βλάχος καταγόμενος από τα αλύτρωτα εδάφη του
Μοναστηρίου
Καθηγητής Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας
Απόφοιτος Ιατρικής και του Χημικού Α.Π.Θ. Ιατροδικαστής
και Τοξικολόγος
Καθηγητής Ανοικτών Πανεπιστημίων σε όλη την Ελλάδα
Δημ. Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης
Από το 1978 αγωνιστής για την νεολαία και κατά της
μάστιγας των ναρκωτικών
Εκπόνησε άνω των 200 εργασιών δημοσιευθείσες σε
Ελληνικά και ξένα περιοδικά.
Πρόεδρος του Συνδέσμου προστασίας Ελληνικής
Κληρονομιάς
Μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Βλάχων Επιστημών.
Μέλος του Δ.Σ. Καταπολέμησης Ντόπιγκ
Αντιπρόεδρος του ΕΚΑΒ Ελλάδος
Διοικητής του Νοσοκομείου «Ο Άγιος Δημήτριος»
Πρόσφατα εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. του παραρτήματος
του Ερυθρού Σταυρού Θεσσαλονίκης
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