
 
 

Ωραιόκαστρο, 04.02.2020 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Όλη η αλήθεια για την «Αλκυονίδα» 

 

 

Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις και την αποχώρηση του δήμου Δέλτα 

από τον Διαδημοτικό Σύνδεσμο ΟΤΑ Δυτικής Θεσσαλονίκης για τη 

Μέριμνα των Αδέσποτων Ζώων «Η Αλκυονίδα», ο δήμαρχος 

Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: 

 

«Στην τριμερή συνάντηση που είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο 

Σεπτέμβριο για το ζήτημα της ‘Αλκυονίδας’ μεταξύ εμού, του δημάρχου 

Χαλκηδόνας Σταύρου Αναγνωστόπουλου και του δημάρχου Δέλτα Γιάννη 

Ιωαννίδη αποφασίστηκε ότι η προεδρία του φορέα επρόκειτο να 

ανατεθεί σε δημοτικό σύμβουλο προερχόμενο από τον δήμο Δέλτα. Η 

απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από τη διαβεβαίωση του δημάρχου Δέλτα 

ότι διαθέτει στη δική του δημοτική παράταξη το κατάλληλο πρόσωπο 

που έχει βαθιά γνώση για το ζήτημα της διαχείρισης των αδέσποτων 

ζώων.  

Ενδεικτικό της παρελκυστικής πολιτικής που ακολουθήθηκε από την 

πλευρά του δημάρχου Δέλτα είναι το γεγονός ότι, ενώ οι δήμοι 



Χαλκηδόνας και Ωραιοκάστρου όρισαν τους εκπροσώπους τους στο 

διοικητικό συμβούλιο της ‘Αλκυονίδας’ με αποφάσεις των δημοτικών 

τους συμβουλίων οι οποίες ελήφθησαν στις 16 και στις 29 Οκτωβρίου 

2019 αντίστοιχα, η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Δέλτα 

ελήφθη στις 12 Δεκεμβρίου 2019 κι ενώ η προθεσμία για την υποβολή 

πρότασης στον ‘Φιλόδημο’, ώστε να εξασφαλιστεί η αναγκαία 

χρηματοδότηση για τη δημιουργία καταφυγίου αδεσπότων, έληγε την 

31η Δεκεμβρίου 2019. (σ.σ. Η απόφαση για παράταση μέχρι και τις 

28.02.2020 ανακοινώθηκε αργότερα). 

Παρά τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει κατά την τριμερή συνάντηση, εν 

τέλει στην πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της 

‘Αλκυονίδας’ ο δήμαρχος Δέλτα πρότεινε για τη θέση του προέδρου ένα 

πρόσωπο παντελώς άσχετο, προφανέστατα σε ένα πλαίσιο 

μικροπολιτικής συναλλαγής του με δημοτικό σύμβουλο προερχόμενο 

από την αντιπολίτευση. Στον εν λόγω σύμβουλο ο κ. Ιωαννίδης έταξε την 

προεδρία της ‘Αλκυονίδας΄ ως πολιτικό αντάλλαγμα, για να τον στηρίζει 

στα δημοτικά του συμβούλια. Αν δεν είναι αυτό εξαπάτηση, τότε τι είναι 

εξαπάτηση; 

Παρ’ όλα αυτά, επιδιώκοντας από τη δική πλευρά μας ένα κλίμα 

συναίνεσης και προτάσσοντας το καλό των τοπικών κοινωνιών, ο 

δήμαρχος Χαλκηδόνας κι εγώ απευθύναμε ένα ύστατο κάλεσμα στον 

δήμαρχο Δέλτα να αναθεωρήσει τη στάση του για το ζήτημα της 

‘Αλκυονίδας’ και να συνεχίσουμε όλοι μαζί αυτή τη μεγάλη προσπάθεια 

για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για τη φροντίδα 

και την προστασία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

Στο δικό μας κάλεσμα για ενότητα ο κ. Ιωαννίδης, υιοθετώντας μια 

λουδοβίκεια στάση, απάντησε με πολιτικούς εκβιασμούς, οδηγώντας το 



δημοτικό συμβούλιο του δήμου Δέλτα στην αποχώρηση από την 

‘Αλκυονίδα’, επειδή πολύ απλά ο ίδιος δεν κατάφερε να επιβάλει τον 

πρόεδρο που θα εξυπηρετούσε τις δικές του πολιτικές σκοπιμότητες. 

Ο κ. Ιωαννίδης, εξάλλου, έμεινε ασυγκίνητος και απέναντι στην 

προσπάθεια συμβιβασμού την οποία επιχείρησε έπειτα από 

εξουσιοδότηση από το δημοτικό συμβούλιο Ωραιοκάστρου ο 

επικεφαλής του συνδυασμού ‘Δύναμη Δημιουργίας’ Γιώργος 

Παπακωνσταντίνου. 

Δυστυχώς για τον κ. Ιωαννίδη οι μάσκες έπεσαν και οι προθέσεις 

αποκαλύφθηκαν».  

 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 


