
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

του Μλεκάνη Μιχάλη του Γεωργίου 

Αντιδημάρχου και Αναπληρωτή του Δημάρχου Δράμας 

για τρίτη φορά υποψηφίου Δημοτικού Συμβούλου Δράμας 

με την Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση ‘πόλη + ζωή’ του Δημάρχου Κυριάκου Χαρακίδη  

 

Ο Μλεκάνης Μιχάλης είναι εκπαιδευτικός, παντρεμένος με τη συνταξιούχο 
νηπιαγωγό Μουσιάδου Αναστασία. Έχει δύο παιδιά, τον Γιώργο, πτυχιούχο Λογιστικής 
& Χρηματοοικονομίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, υπάλληλο της Εθνικής Τράπεζας 
Προσοτσάνης, παντρεμένο με την εκπαιδευτικό και σχολική ψυχολόγο Ειρήνη Κιπριτσή 
και τον Κώστα, εκπαιδευτικό στο Νομό Ηρακλείου.  

Είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, της Φιλοσοφικής  
Σχολής Α.Π.Θ., Κάτοχος Μεταπτυχιακού  Διπλώματος (Master) με ειδίκευση στον κλάδο 
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια Βίου Εκπαίδευση και Διδάκτωρ της Φιλοσοφικής  
Σχολής  του Α.Π.Θ. 

Έχει υπηρετήσει την εκπαίδευση από όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας, ως 
δάσκαλος, ως Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου, ως Διευθυντής της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας και ως Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, θέση που κατέχει και σήμερα. 

Έχει εκδώσει δύο βιβλία, έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, έχει 
πραγματοποιήσει ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια με θέματα σχετικά με την 
Εκπαίδευση και συμμετείχε στην επιστημονική ομάδα δύο ερευνητικών προγραμμάτων 
χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Κατά την εκπαιδευτική του υπηρεσία ασχολήθηκε ενεργά με το συνδικαλισμό και 
έχει εκλεγεί μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια Συλλόγων Εκπαιδευτικών και Πρόεδρος του 
Συλλόγου Εκπαιδευτικών της Δράμας, καθώς και επί σειρά ετών αντιπρόσωπος των 
εκπαιδευτικών της Δράμας στη Διδασκαλική Ομοσπονδία. 

Δέχθηκε πολλές προτάσεις για να αναλάβει σημαντικές θέσεις στο Υπουργείο 
Παιδείας, τις οποίες, όμως, αρνήθηκε, επειδή για κανένα λόγο δεν θα δεχόταν να 
εγκαταλείψει τη Δράμα, την πόλη που επέλεξε να ζήσει, την πόλη που αγαπά. 

Είναι ιδρυτικό μέλος της Δημοτικής Παράταξης ‘πόλη + ζωή’ και συμμετέχει στις 
δημοτικές εκλογές για τρίτη φορά. Εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος με την ‘πόλη + ζωή’ 
και το 2006 και το 2010. Από το 2011, που ανέλαβε η σημερινή Δημοτική Αρχή, και 
μέχρι σήμερα είναι Αντιδήμαρχος και Αναπληρωτής του Δημάρχου Δράμας Κυριάκου 
Χαρακίδη. 

Θεωρεί ότι τα βήματα που έγιναν από το 2011 μέχρι σήμερα στο Δήμο Δράμας 
είναι αξιόλογα και ότι η Δράμα απέκτησε και πάλι τη θέση που της αξίζει. Η ανυποληψία 
στην οποία την είχε καταδικάσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή αποτελεί πλέον θλιβερό 
παρελθόν. Η πρόοδος είναι μεγάλη σε όλους τους τομείς και σε πολλές περιπτώσεις 
αλματώδης. Νιώθει ιδιαίτερη τιμή και ικανοποίηση που ως Αντιδήμαρχος και 
Αναπληρωτής του Δημάρχου συνέβαλε με όλες του τις δυνάμεις για την υλοποίηση του 
τόσο σημαντικού έργου της Δημοτικής Αρχής.    

Σήμερα, κοιτάζοντας μπροστά, με περισσότερη γνώση, πολύτιμη εμπειρία και 
άσβεστο πάθος για τη Δράμα, θέτει και πάλι την υποψηφιότητά του στην κρίση των 
Δραμινών, ζητώντας από τους συνδημότες του την ανανέωση της εμπιστοσύνης στον 
Δήμαρχο, Κυριάκο Χαρακίδη, στην παράταξη ‘πόλη + ζωή’, και στον ίδιο προσωπικά, 
για να πάει η Δράμα ακόμη πιο ψηλά.  


