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Σωκράτης Φάμελλος

Παντρεμένος με την αρχιτεκτόνισσα Πόπη Καραγιαννίδου, πατέρας του 
13χρονου Πέτρου. Συμμετέχει στα κοινά και έχει κοινωνική και πολιτική 
δράση από τα μαθητικά του χρόνια. 
Χημικός Μηχανικός (ΑΠΘ, 1989) με μεταπτυχιακό δίπλωμα στον Περιβαλ-
λοντικό Σχεδιασμό (2004). Από το 1995 στέλεχος της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, Ανα-
πτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης,  Διευθυντής Τοπικής 
Ανάπτυξης τα τελευταία 10 χρόνια (ως το 2013).  
Εχει διεθνή επιστημονική δραστηριότητα σε θέματα Μηχανικής Περιβάλ-
λοντος, Διαχείρισης Νερού, Εδάφους, Υγρών και Στερεών Αποβλήτων. 
Υπεύθυνος δράσεων ανακύκλωσης & συντονιστής σημαντικών ευρωπα-
ϊκών πρωτοβουλιών. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων με μεγάλη 
εκπαιδευτική εμπειρία κατάρτισης. 
Εκλεγμένος στη Διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΤΕΕ/ΤΚΜ) από το 
1997 και στην Πανελλαδική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ (από το 2003), συνε-
χώς. Επικεφαλής της παράταξης ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΩΝ στην Κεντρική Μακεδονία από το 2007. Εχει διατελέσει :
• Πρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ 2004- 2007 και μέλος Διοικούσας 
Επιτροπής 1997-2001 & 2007-2011.
• Μέλος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
• Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Οικολογίας ΤΕΕ/ΤΚΜ
• Μέλος ΔΣ Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών, επί σειρά ετών.
Δημοτικός Σύμβουλος Θέρμης από το 2006. Αντιδήμαρχος Προγραμμα-
τισμού, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, 
Πρόεδρος της Επιτροπής διαβούλευσης και της Συντακτικής Επιτροπής της 
εφημερίδας, θέσεις από τις οποίες παραιτήθηκε μετά την ανεξαρτητοποί-
ησή του.
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλή-
των Κεντρικής Μακεδονίας και του Συνδέσμου ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης 
(πρώην μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής). 
Μέλος της γραμματείας του Συντονιστικού Πολιτών και φορέων SOSTE ΤΟ 
ΝΕΡΟ και συντονιστής της Διαδημοτικής Επιτροπής για το κλείσιμο της χω-
ματερής των Ταγαράδων.
Τα προηγούμενα χρόνια ήταν Πρόεδρος Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτι-
σμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, Πρόεδρος του Αθλητικού 
Κέντρου Θέρμης, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης, μέλος Δη-
μαρχιακής Επιτροπής και Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Ειδικού Σχολείου 
Θέρμης.



παρέμβαση πολιτών δήμου Θέρμης

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Ενεργοί πολίτες από όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Θέρ-
μης συμμετέχουμε στο ψηφοδέλτιο της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ με βασικές μας αρχές τη δημοκρατία, την απο-
κέντρωση, την ανανέωση και την κοινωνική συμμετοχή. Δεσμευ-
όμαστε να υπηρετήσουμε την Αυτοδιοίκηση με αγωνιστικότητα 
και διαφάνεια. Θεωρούμε την Αυτοδιοίκηση ένα δημοκρατικό 
λαϊκό θεσμό, που πρέπει να προστατευθεί και να ενισχυθεί γιατί 
στηρίζει την κοινωνία και εκπροσωπεί τους πολίτες. 

Καταθέτουμε μια νέα αυτοδιοικητική πρόταση για το δήμο Θέρ-
μης. Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ μπορεί να υπηρετήσει την τοπική 
υπόθεση γιατί έχει νέα ικανά στελέχη αλλά και σχέδιο, προγραμ-
ματική πρόταση και όραμα για τον τόπο. Αναλαμβάνουμε την 
ευθύνη και διεκδικούμε τη διοίκηση του δήμου Θέρμης γιατί ξέ-
ρουμε πολύ καλά ότι οι δήμοι έχουν ανάγκη από αυτόνομες και 
διεκδικητικές δημοτικές αρχές. Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ μπορεί 
να δώσει νέες ιδέες και προοπτική στον τόπο μας και στην Αυτο-
διοίκηση.

Οι νέες συνθήκες θέτουν στην αυτοδιοίκηση νέα καθήκοντα. Που 
απαιτούν ανανέωση με ακέραια, αγωνιστικά και ικανά στελέχη, 
χωρίς προσωπικές στρατηγικές και  παλαιοκομματικές λειτουρ-
γίες, ανεξάρτητα από την κυβερνητική πολιτική. Με προσήλωση 
στη δημοκρατία και στη γνώμη των πολιτών και περιορισμό των 
θητειών σε θέσεις ευθύνης. Η δημοκρατία και η τοπική ανάπτυξη 
δεν υπηρετείται με το δημαρχοκεντρικό μοντέλο και τις πολλα-
πλές θητείες των ίδιων προσώπων.

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ιδρύθηκε για να υπη-
ρετήσει τον τόπο αντιμετωπίζοντας τις αδυναμίες και τα ελλείμ-
ματα που δημιουργεί και δημιούργησε η κυβερνητική πολιτική 
των μνημονίων και το σχέδιο Καλλικράτης. 
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Πυλώνας της πολιτικής μας αλλά και κριτήριο αξιολόγησης όλων 
των επιλογών μας είναι ο Ανθρωπος. Μας υποχρεώνουν οι συν-
θήκες αλλά και τα χαρακτηριστικά της αυτοδιοίκησης που πιστεύ-
ουμε. Η Πρόνοια, η Κοινωνική Πολιτική, η Υγεία, η Εκπαίδευση 
και βέβαια ο Πολιτισμός και ο Αθλητισμός, έχουν πρώτη προ-
τεραιότητα. Επιδιώκουμε την πρόσβαση όλων των πολιτών σε 
αυτές τις Υπηρεσίες, τη διασφάλιση του δημόσιου και δημοτικού 
χαρακτήρα τους και τη διασφάλιση της ισότιμης παροχής τους σε 
όλους τους οικισμούς του δήμου Θέρμης.

Ταυτόχρονα θέτουμε ως προτεραιότητα την ενίσχυση της Τοπικής 
Ανάπτυξης ώστε να πετύχουμε απασχόληση, τοπικό εισόδημα και 
κοινωνική συνοχή. Για να τα πετύχουμε όλα αυτά καταθέτουμε 
πρόταση υπέρβασης του θεσμικού πλαισίου με ένα νέο κοινοτι-
σμό και με κουλτούρα δημοκρατίας και κοινωνικής συμμετοχής 
σε κάθε Κοινότητα. 

Δεν μας ταιριάζει η ύφεση, οι συμβιβασμοί και το κυνήγι της 
εξουσίας. Θέλουμε να κάνουμε τον τόπο μας καλύτερο γιατί το 
αξίζει. Θα αξιοποιήσουμε την καινοτομία, θα στηριχτούμε στην 
αξιοκρατία και ισοτιμία των πολιτών, διεκδικώντας σθεναρά ότι 
μας αντιστοιχεί. 

Η παρουσία μας στο ψηφοδέλτιο της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ του 
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ είναι η πρώτη απόδειξη ότι υπάρχει διέξοδος 
και προοπτική στην αλλαγή σελίδας στο δήμο μας. 

Καλούμε όλους τους πολίτες του Δήμου Θέρμης να πάρουμε τη 
ζωή και το Δήμο στα χέρια μας, δημιουργώντας ένα Δήμο των 
Πολιτών - Δήμο για Ολους με ισόρροπη ανάπτυξη.



Bασιλικών
Eκλογική Περιφέρεια
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Γεωργιάδης Απόστολος του Κωνσταντίνου
Γεννήθηκε το 1963 στον Ασκό Θεσσαλονίκης. Κάτοικος Βασιλικών από το 1996. 
Απόφοιτος Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων. Ιδιωτικός υπάλληλος σε εταιρεία 
φύλαξης. Δραστηριοποιήθηκε το 2010 με την Κίνηση Πολιτών Βασιλικών. Ενεργό 
μέλος στα κινήματα για την απομάκρυνση του υποκαταστήματος ΙΚΑ από τα Βασιλικά 
ενώ συμμετείχε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων τιμολόγησης  νερού στη Δ.Ε. 
Βασιλικών. Είναι παντρεμένος με την Τάνια Φουρκιώτη, έχουν ένα γιο, τον Κων/νο. 
Πιστεύει στην ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών του Δήμου.

Καλαϊτζίδης Δημήτρης του Πολύκαρπου
Γεννήθηκε το 1977 στον Πειραιά. Κάτοικος Αγίας Παρασκευής από το 2006. Σπούδασε 
Ιατρική. Εργάστηκε στα Νοσοκομεία Παπαγεωργίου και Πολυγύρου. Σήμερα 
εργάζεται στο Κέντρο Υγείας Καλλικράτειας. Εθελοντής γιατρός στο Κοινωνικό Ιατρείο 
Αλληλεγγύης Θέρμης.  Είναι παντρεμένος με την Ελενα Καγιαλή, έχουν δύο παιδιά 
6 και 4 ετών. Ανήσυχος για θέματα υγείας, πρωτοβάθμιας περίθαλψης και για τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής μας.

Κώττης Δημήτριος του Βασιλείου
Κάτοικος Περιστεράς, έγγαμος με τέσσερα παιδιά. Πτυχιούχος του Τμήματος 
Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής   Γεωτεχνικών Επιστημών  του 
Α.Π.Θ. (Μάρτιος 1998). Εργάστηκε ως συμβασιούχος δασολόγος στα Δασαρχεία 
Θεσσαλονίκης, Πολυγύρου, Σταυρού και Αρναίας. Εχει ασχοληθεί με δασοτεχνικές 
και περιβαλλοντικές μελέτες διατηρώντας γεωτεχνικό γραφείο στην Περιστερά. 
Σήμερα εργάζεται στο τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Ν. 
Χαλκιδικής, έχοντας ως αντικείμενο τον έλεγχο των υπό σύνταξη δασικών χαρτών. 
Λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας διαθέτει αξιόλογη  εμπειρία σε θέματα 
μελετών και έργων υποδομής και ανάπτυξης

Μάνος Δημήτρης του Ματθαίου
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1963. Μόνιμος κάτοικος Σουρωτής από το 2005. 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Εχει κάνει μεταπτυχιακές 
σπουδές στις Τηλεπικοινωνίες στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.  Εργάστηκε από θέσεις 
ευθύνης σε εταιρεία Κινητής Τηλεφωνίας για διάστημα δεκαπέντε ετών. Σήμερα είναι 
άνεργος. Παντρεμένος με τη Φανή Κοσμίδου, έχει ένα γιο, τον Αλκιβιάδη.

Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος του Μιχαήλ
Γεννήθηκε και ζει στα Βασιλικά.  Κατάγεται από αγροτική οικογένεια. Φυσικός (Α.Π.Θ.). 
Τελειόφοιτος Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης. Καθηγητής Μ.Ε. Μέλος του 
Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Χαλκιδικής σε όλες τις θέσεις ευθύνης. Μέλος της πενταμελούς Ε.Ε. 
της ΟΛΜΕ. Αντιπρόσωπος της ΟΛΜΕ στη Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ. Αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ 
Χαλκιδικής. Διετέλεσε Κοινοτικός Σύμβουλος στην Κοινότητα Βασιλικών και μέλος 
του Δ.Σ. Ανθεμούντα. Ενεργό μέλος στα κινήματα για το κλείσιμο της χωματερής 

Eκλογική Περιφέρεια Βασιλικών
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Ταγαράδων, την απομάκρυνση του υποκαταστήματος ΙΚΑ από τα Βασιλικά, τα 
προβλήματα τιμολόγησης  νερού στη Δ.Ε. Βασιλικών. Είναι σύζυγος της καθηγήτριας 
Γερμανικών Αννας Θεοφιλίδου, έχει μία κόρη τη Μιχαέλα και μία εγγονή τη Ριάννα.

Νασιούδης Δημήτρης του Αναστασίου 
Γεννήθηκε το 1967 στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα είναι κάτοικος Σουρωτής, από όπου 
είναι και η καταγωγή του.  Είναι πτυχιούχος Μηχανολόγος Ψυκτικών Εγκαταστάσεων. 
Σε ηλικία 16 ετών μπήκε στον εργασιακό στίβο. Εργάστηκε, ενώ παράλληλα σπούδαζε, 
ως εργάτης στην επιχείρηση μαρμάρων του πατέρα του, αργότερα ως ελεύθερος 
επαγγελματίας σε κατασκευαστικές εταιρείες, ως υπεργολάβος μαρμάρων σε 
εκκλησίες,  ως υπεύθυνος εργοδηγός και εργοταξιάρχης σε κατασκευαστική εταιρεία. 
Είναι έγγαμος και έχει μία κόρη. Σήμερα στα 48 του χρόνια έχει περίπου 4500 ένσημα 
και συνεχίζει να αγωνίζεται με τους ίδιους ρυθμούς για να ξεπεράσει την κρίση όπως 
όλοι μας. 

Πασπάλη Ευδοξία (Εύη) του Γεωργίου
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Περιστερά Θεσσαλονίκης όπου και κατοικεί. 
Είναι απόφοιτος οικονομικής σχολής και μιλάει αγγλικά, ιταλικά και ισπανικά. 
Εχει συμμετάσχει σε σεμινάρια χρηματοοικονομικής καθώς και σε ομάδες με 
περιβαλλοντική δράση. Εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος και επί σειρά ετών 
διετέλεσε μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Περιστεράς.

Σαραφιανός Χρήστος του Ηλία
Γεννήθηκε το 1973 στα Βασιλικά, όπου και κατοικεί μέχρι σήμερα. Πολιτικός 
Μηχανικός, απόφοιτος Α.Π.Θ., με μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων 
και στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό πόλεων και κτιρίων. Διατηρεί τεχνικό γραφείο 
- κατασκευαστική εταιρεία στα Βασιλικά. Υπήρξε αθλητής καλαθοσφαίρισης του 
ΓΑΣ Βασιλικών, διετέλεσε πρόεδρος του συλλόγου για επτά έτη και παραμένει 
ενεργό μέλος του. Είναι παντρεμένος με την Ναταλία Μπάντη, καθηγήτρια Αγγλικής 
φιλολογίας και έχουν μία κόρη.   

Σινάκος Απόστολος του Γεωργίου
Αγρότης-Συνεταιριστής. Γεννήθηκε το 1968 στα Βασιλικά. Είναι απόφοιτος του Γ.Λ. 
Βασιλικών. Από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με θερμοκηπιακές καλλιέργειες, όπως 
επίσης και με την καλλιέργεια σιτηρών. Ενεργό μέλος του  Αγροτικού Συνεταιρισμού 
Βασιλικών, μέλος του ΔΣ για 12 χρόνια. Κοινοτικός Σύμβουλος Βασιλικών την περίοδο 
1994-1998. Ενεργό μέλος της Ομάδας Παραγωγών Κηπευτικών Βασιλικών. Είναι 
παντρεμένος με την εκπαιδευτικό Δέσποινα Μάρκου και έχουν μία κόρη.
 

Eκλογική Περιφέρεια Βασιλικών
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Σκαρλατούδη Αναστασία του Χρήστου
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Βασιλικά. Εχει σπουδάσει διακόσμηση με μεταπτυχιακές 
σπουδές στη Φλωρεντία. Εχει εργαστεί για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια ως 
διακοσμήτρια και παράλληλα τα τελευταία 3 χρόνια παρακολουθεί μαθήματα στο 
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Στο προσωπικό της blog 
δημοσιεύει θέματα που σχετίζονται άμεσα με τη δουλειά της και τα οποία θεωρεί 
ότι κάνουν τη ζωή μας πιο ενδιαφέρουσα και όμορφη, όπως η οργάνωση χώρων, νέα 
υλικά, οικολογία, πολιτισμός, εθελοντισμός.

Σύρος Χιμευτός (Φούλης) του Ηλία
Γεννήθηκε στα Βασιλικά, όπου και κατοικεί μέχρι σήμερα.  Σπούδασε Ηλεκτρονικός 
στην Τεχνική Σχολή “Ευκλείδης” και από το 1985 εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Τα 
τελευταία 20 χρόνια εργάζεται στην εταιρεία ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ως στέλεχος πωλήσεων 
κλάδου κατασκευών. Είναι μέλος της θεατρικής ομάδας Βασιλικών επί 28 έτη. 
Εχει πάρει μέρος σε σεμινάρια θεάτρου και σε παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη. 
Διετέλεσε μέλος του ΓΑΣ Βασιλικών. Είναι παντρεμένος με την Μαρία Κυριακίδου, 
δασκάλα χορού και έχουν μία κόρη.

Τουλκερίδης Γιώργος του Νικολάου
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1975, κάτοικος Αγίου Αντωνίου.  Αποφοίτησε από την 
Αστυνομική ακαδημία το Μάρτιο του 1998. Είναι Αρχιφύλακας (Ανακριτικός Υπάλλη-
λος) της Ελληνικής Αστυνομίας  και υπηρετεί στο Αστυνομικό Τμήμα Βασιλικών. 
Πρόεδρος του Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου «Ατρόμητος Αγίου Αντωνίου» την 
περίοδο 2002-2003. Σήμερα είναι Αντιπρόεδρος με κύρια ενασχόληση το παιδικό 
τμήμα του συλλόγου (ηλικίες 5 έως 9 ετών). Είναι παντρεμένος με την Ιωάννα Δερμε-
ντζή και έχουν ένα παιδί ηλικίας 8 ετών, τον Νικόλαο.

Eκλογική Περιφέρεια Βασιλικών
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Κουφάκης Γιάννης του Δημητρίου
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και είναι 33 ετών. Σπούδασε γραφιστική με την οποία 
ασχολήθηκε  επαγγελματικά επί σειρά ετών ιδρύοντας τη δική του εταιρεία. Σήμερα 
ασχολείται  με αγροτικές καλλιέργειες  και είναι μέλος  της ομάδας Βασιλικών του 
«Πελίτι»  που έχει ως σκοπό τη συλλογή, καλλιέργεια και διατήρηση  των ντόπιων 
παραδοσιακών σπόρων.

Κρίνας Γιώργος του Χρυσοστόμου
Γεννήθηκε στην Καρδίτσα το 1970. Σπούδασε στο Τμήμα Περιβάλλοντος του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Από το 1995, ως ελεύθερος επαγγελματίας, άσκησε το 
επάγγελμα του περιβαλλοντολόγου και ασχολήθηκε με την εκπόνηση Μελετών 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δημοσίων και ιδιωτικών έργων, ενώ από το 2000 έως 
σήμερα εργάζεται στην εταιρεία Εγνατία Οδός Α.Ε., στο Τμήμα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης και Πρασίνου. Από το 2000 και για επτά χρόνια ήταν κάτοικος Θέρμης, 
ενώ από το 2007 μέχρι σήμερα είναι μόνιμος κάτοικος Αγίας Παρασκευής. Μέλος του 
Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Είναι παντρεμένος με τη Χαρούλα 
Καΐπη, έχουν μία κόρη την Εύα. 

Μπουχώρη Μαρία του Νικολάου
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και τα τελευταία 7 χρόνια κατοικεί στην Αγία Παρασκευή 
του Δήμου Θέρμης. Εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος στο χώρο της ναυτιλίας. Από το 
2008 δραστηριοποιείται στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου 
Αγ. Παρασκευής όπου από το 2010 μέχρι σήμερα είναι Πρόεδρος του ΔΣ. Είναι μητέρα 
δύο παιδιών.

Δημοτική Kοινότητα Αγίας Παρασκευής
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Παμπουκίδου-Χαριτίδου Ευθυμία (Eφη) συζ. Παύλου
Γεννήθηκε στη Μαυροθάλασσα Σερρών και μένει μόνιμα 16 χρόνια στην Αγία Παρασκευή.  
Απόφοιτος Λυκείου, εργάστηκε ως ιδ. υπάλληλος και ελεύθερη επαγγελματίας - 
έμπορος. Σήμερα ασχολείται με την καλλιέργεια ελιάς και εργάζεται μαζί με το σύζυγό 
της στη βιοτεχνία τους. Διετέλεσε μέλος Δ.Σ. Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων όλων των 
βαθμίδων εκπαίδευσης. Σύζυγος του Παύλου Παμπουκίδη, βιοτέχνη. Εχουν δύο γιους- 
φοιτητές, τον Μενέλαο και τον Κωστή.

Παυλίδου Μαρία του Χαραλάμπου
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είναι απόφοιτος του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε του Α.Π.Θ.  και έχει 26 χρόνια προϋπηρεσία στο χώρο της 
ιδιωτικής και δημόσιας εκπαίδευσης. Από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τη μουσική, το χορό 
και τον αθλητισμό και υπήρξε μέλος χορωδιών επί σειρά ετών. Απόφοιτος του θεατρικού 
εργαστηρίου του Δήμου Θέρμης και μέλος της θεατρικής ομάδας ‘’Οραματιστές’’ καθώς 
και της ομάδας θεατρικών αυτοσχεδιασμών ‘’Λούνασα΄΄.  Τα τελευταία εννέα χρόνια 
υπηρετεί στο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Παρασκευής. Είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών και 
κατοικεί, από το 2003, με την οικογένειά της στην Αγία Παρασκευή του Δήμου Θέρμης.

Χατζηαυγουστόγλου Βαγγέλης του Χρήστου
Γεννήθηκε στην Αγ. Παρασκευή Βασιλικών το 1967. Γεωργοκτηνοτρόφος. 
Μέλος της ΠΕΚ (Πανελλήνια Ενωση Κτηνοτρόφων)  
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Καλούδης Βασίλης του  Δημητρίου
Γεννήθηκε στο Ροδολίβος Σερρών το 1955. Μόνιμος κάτοικος Βασιλικών από το 1980. 
Απόφοιτος Σχολής Εργοδηγών Μηχανολόγων.  Από το 1979 έως το 1986 εργάστηκε 
ως υπάλληλος σε βιομηχανία. Από το 1987 έως το 2007 ως ελεγκτής  εμπορευμάτων 
(δημητριακά). Συνεργάστηκε με την “Barilla” και τις μεγαλύτερες αλευροβιομηχανίες 
της Ελλάδας και της Ευρώπης. Το 1989 ίδρυσε εταιρεία εμπορίας ποτών η οποία 
υφίσταται μέχρι σήμερα και την διαχειρίζονται τα παιδιά του. Είναι παντρεμένος με 
την Αθανασία ΛΙσσαβούδη και έχουν τρία παιδιά, τον Δημήτρη, τον Γιώργο και το 
Νίκο.

Καραβασίλη Δήμητρα του Νικολάου
Γεννήθηκε το 1988, στα Βασιλικά. Απόφοιτη της Σχολής Μετάφρασης και Διερμηνείας 
του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Μιλά τέσσερις ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γερμανικά, 
Ισπανικά, Ρωσικά). Ιδιωτικός υπάλληλος. Υποψήφια στις εκλογές του 2010 με τον 
Ανατολικό Ανεμο.  

Μαστορούδη Ευγενία του Αποστόλου
Γεννήθηκε στα Βασιλικά το 1959 όπου και διαμένει μόνιμα. Διετέλεσε δημοτική 
υπάλληλος με σύμβαση στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Βασιλικών. Υπεύθυνη του 
κλειστού Γυμναστηρίου Βασιλικών την περίοδο 2006-2010. Σήμερα είναι άνεργη. 
Είναι παντρεμένη με τον Θανάση Κλιματζδά και έχει ένα γιο τον Απόστολο.

Σαλαγκούδη Ανδρονίκη του Αναστασίου
Γεννήθηκε το 1974 στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, όπου και μεγάλωσε. Το 1991 εισήχθη 
στη Φιλοσοφική Σχολή του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ’ όπου αποφοίτησε το 
1995. Την ίδια χρονιά γίνεται δεκτή στο μεταπτυχιακό τμήμα του Α.Π.Θ. στον τομέα 
της Φιλοσοφίας. Μέχρι το 2003 εργάστηκε σε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης ως 
φιλόλογος. Το 2004 διορίστηκε στη δημόσια εκπαίδευση μέσω του διαγωνισμού 
του Α.Σ.Ε.Π. Εδώ και τέσσερα χρόνια εργάζεται στο Γυμνάσιο - Λ.Τ. Γαλάτιστας. Είναι 
έγγαμη και έχει δύο παιδιά.

Τερτιβανίδης  Κώστας του Εμμανουήλ
Ζει στα Βασιλικά. Γεωπόνος, κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου στην 
γενετική των φυτών.  Είναι προϊστάμενος στο Τμ. Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού 
Ελέγχου στην Π.Ε. Χαλκιδικής, ενώ εργάσθηκε σε ερευνητικά προγράμματα του 
Α.Π.Θ. και της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης.  Μετεκπαιδεύτηκε σε μεγάλο αριθμό 
ελληνικών και διεθνών σεμιναρίων. Δίδαξε επί χρόνια σε ΤΕΙ και σε εκπαιδεύσεις 
ενηλίκων. Είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών άρθρων και συμμετείχε σε 
πολλά συνέδρια. Διετέλεσε Γραμματέας του ΓΑΣ Βασιλικών, μέλος Συλλόγων Γονέων 
του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού. Είναι πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων στην 
ΠΕ Χαλκιδικής. Είναι παντρεμένος με την Ευγενία Ζέκα, ψυχολόγο και έχουν δύο 
αγόρια.

Δημοτική Kοινότητα Βασιλικών
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Τσολάκη Ελευθερία του Βασιλείου
Γεννήθηκε, μεγάλωσε και κατοικεί στα Βασιλικά. Διπλωματούχος Πολιτικός 
Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
(1994). Διατηρεί τεχνικό γραφείο στα Βασιλικά από το 1997 και ασχολείται με μελέτες 
- επιβλέψεις ιδιωτικών έργων. Συνεργάστηκε με την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. το χρονικό 
διάστημα 2001-2004. Διετέλεσε μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και της 
Σχολικής Επιτροπής του Δημοτικού Σχολείου Βασιλικών και της Ενωσης Γονέων του 
Δήμου Βασιλικών(2008-2010). Συμμετείχε ως μέλος στην Επιτροπή Αγώνα Συλλόγων 
& Πολιτών για το κλείσιμο του ΙΚΑ Βασιλικών και είναι μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. 
Θέρμης(2011-σήμερα). Μητέρα  της 14χρονης Βασιλείας.
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Tοπική Kοινότητα Αγ. Αντωνίου

Κόπανος Γιώργος του Τηλέμαχου
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Αγ. Αντώνιο Θεσσαλονίκης όπου ζει και εργάζεται 
μέχρι σήμερα.  Διετέλεσε Τοπικός Σύμβουλος στην τοπική κοινότητα Αγ. Αντωνίου και 
παρουσίασε σημαντικό έργο στην αγροτική οδοποιία. Είναι παντρεμένος με την Ολγα 
Μιχαηλίδου και έχουν τέσσερα παιδιά. Στις εκλογές της 18ης Μαΐου συμμετέχει με 
την Παρέμβαση Πολιτών και συνεχίζει την προσπάθειά του για ένα δήμο σύγχρονο, 
ανθρώπινο, με αναπτυξιακή πορεία και ποιότητα ζωής. 

Λαζαρίδης Νικόλαος του Στεφάνου
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1966. Κάτοικος και δημότης Αγίου Αντωνίου. 
Ανθυπασπιστής (Ε.Α) του Ελληνικού στρατού, υπηρέτησε σε Μονάδες του Τεχνικού. 
Συμμετείχε σε ειρηνευτικές αποστολές του Ελληνικού Στρατού στο Κόσσοβο. Είναι 
παντρεμένος με την Πιλιαλίδου Χρυσάνθη και έχουν δύο παιδιά ηλικίας 13 και 9 
ετών, την Πηνελόπη και την Ευδοξία.

Μανουσαρίδης  Λευτέρης του Γεωργίου
Γεννήθηκε το 1985 στο Μονοπήγαδο όπου διαμένει μόνιμα. Είναι παιδί πολύτεκνης 
οικογένειας. Σπούδασε Μηχανολόγος Ψυκτικός και στη συνέχεια Φυσιοθεραπευτής. 
Αποφοίτησε από το Θεατρικό Εργαστήρι «ΠΑΡΑΘΛΑΣΗ». Ασχολήθηκε με τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο του Μονοπηγάδου ως μέλος του ΔΣ και σήμερα είναι γραμματέας 
του συλλόγου. Εργάζεται ως υπεύθυνος σε χώρο εστίασης.

Σαχίνης Νικόλαος του Κωνσταντίνου
Γεννήθηκε το 1962 στον Αγιο Αντώνιο και είναι μόνιμος κάτοικος και δημότης του 
χωριού. Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας (τεχνίτης ξηράς δόμησης). Πρόεδρος 
Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου «Ατρόμητος Αγίου Αντωνίου» την περίοδο 1993-
1998. Εκλεγμένος Σύμβουλος της Τοπικής Κοινότητος Αγίου Αντωνίου την περίοδο 
1998-2002. Είναι παντρεμένος με την Χερχελετζή Καλλιόπη, και έχουν δύο παιδιά 
ηλικίας 26 και 25 ετών, τον Κων/νο και την Βαρβάρα. 
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Tοπική Kοινότητα Λιβαδίου

Στελεκάτη Ιωάννα του Αγγελου
Γεννήθηκε το 1995. Κατάγεται  από  το Λιβάδι Θεσσαλονίκης, αλλά είναι  γεννημένη 
στη Θεσσαλονίκη, όπου και κατοικεί μόνιμα στην περιοχή του Ευόσμου. Είναι 
φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο τμήμα Μαθηματικών με κατεύθυνση 
Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Είναι πτυχιούχος 
Αγγλικής  και  Γερμανικής  γλώσσας.

Τσιουκαρής Παναγιώτης του Γεωργίου 
Παιδί πολύτεκνης οικογένειας, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λιβάδι. Οι γονείς 
του είναι αγρότες- κτηνοτρόφοι και ο ίδιος συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση. 
Αδερφός της Μαρίας Τσιουκαρή, Δημοτικής Συμβούλου πρώην Δήμου Βασιλικών 
για δύο τετραετίες. Μέλος του Κυνηγετικού Συλλόγου Βορείου Ελλάδος. Λάτρης της 
πανίδας και χλωρίδας του τόπου του, οραματίζεται ένα Λιβάδι που θα ξεχωρίζει και 
θα ξαναζωντανέψει μαζί με τους ανθρώπους του.
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Tοπική Kοινότητα Περιστεράς

Δανιηλίδης Διονύσιος του Κυριάκου
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Επαγγελματικά δραστηριοποιήθηκε ως ελεύθερος 
επαγγελματίας, αρχικά στη Θεσσαλονίκη και μετέπειτα στην Αθήνα, στο χώρο της 
εμπορίας-έκδοσης και διακίνησης βιβλίων-περιοδικών αλλά και ειδών δώρου. Πριν 
από τρία χρόνια,  παράλληλα με την παραπάνω δραστηριότητα, ίδρυσε καταστήματα 
λιανικής πώλησης εντός του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης (ΟΣΕ) αλλά 
και του Υπεραστικού Σταθμού ΚΤΕΛ Μακεδονία. Τα τελευταία χρόνια διαμένει στην 
Περιστερά όπου και συμμετέχει σε δράσεις  κοινωνικής αλληλεγγύης. Εχει ένα γιο, 
τον Βασίλη.

Κούτρη Ευαγγελία του Αποστόλου
Απόφοιτη του Γενικού Ενιαίου Λυκείου και του Τ.Ε.Ε. Βασιλικών με εξειδίκευση στον 
τομέα της αισθητικής-κομμωτικής. Υπήρξε μέλος του διοικητικού συμβουλίου στο 
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Περιστεράς καθώς επίσης 
και του Πολιτιστικού (χορευτικού) Συλλόγου. Είναι ευαισθητοποιημένη σε ότι έχει να 
κάνει με την υγεία, την παιδεία, την εργασία και την ψυχική και κοινωνική υποστήριξη 
του πολίτη. Είναι μητέρα δύο ανήλικων παιδιών.

Μεσιτίδης Βασίλειος του Γεωργίου
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και συνειδητά επέλεξε να ζήσει στην Περιστερά. 
Σπούδασε ψυχολογία στο Georgetown University της Ουάσιγκτον και έκανε 
μεταπτυχιακό στο New York University της Νέας Υόρκης. Εργάστηκε τρία χρόνια ως 
ψυχοθεραπευτής στη Νέα Υόρκη και διετέλεσε ψυχολόγος στον Ελληνικό Στρατό. 
Μετέπειτα, ασχολήθηκε ως επιχειρηματίας με εμπόριο, ανακύκλωση και ανακαινίσεις 
κατοικιών. Τα τελευταία χρόνια, μετά από αρκετά ποδηλατικά ταξίδια ανά τον κόσμο, 
απασχολείται στο κτήμα του στην Περιστερά με την καλλιέργεια και την αυτάρκεια 
και συμμετέχει σε συλλογικότητες κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ντισλής Δημήτριος του Αθανασίου
Γεννήθηκε στην Περιστερά το 1977. Αποφοίτησε από το Λύκειο Βασιλικών το 1996. 
Εργάζεται στη ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ ως οδηγός-πωλητής από το 2001. Ασχολείται με το 
μπάσκετ από μικρός και επαγγελματικά από το 1995 μέχρι σήμερα. Αγωνίστηκε με 
τις ομάδες ΠΑΟΚ, ΜΕΝΤ, ΑΡΕΤΣΟΥ, ΣΟΥΡΩΤΗ, ΣΤΡΑΤΩΝΙ, ΚΟΖΑΝΗ. Διακρίθηκε πέντε 
φορές ως πρωταθλητής στις παραπάνω ομάδες και υπήρξε πρώτος σκόρερ όλων των 
εθνικών κατηγοριών για χρόνια. Το 2013 συμμετείχε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 
βετεράνων κερδίζοντας την τρίτη θέση.  Είναι παντρεμένος με τη Βάγια Μαλάματα 
και πατέρας δύο κοριτσιών. 
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Tοπική Kοινότητα Σουρωτής

Ηλιάδου-Οικονομίδου Ηρα του Αλεξάνδρου
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και από το 1996 ζει στη Σουρωτή.  Σπούδασε στη 
Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. Συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Διετέλεσε διευθύντρια 
του Λυκείου Βασιλικών. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της διαδρομής μετείχε 
ενεργά στο συνδικαλιστικό κίνημα. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο ενήλικων 
παιδιών.

Καρλιάμπας Γιάννης του Ηλία
Μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στη Σουρωτή.  Πτυχιούχος του τμήματος 
Ιστορίας – Αρχαιολογίας του ΑΠΘ. Αρχαιολόγος στο Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού. Μέλος της τοπικής επιτροπής του παραρτήματος Κεντρικής, Δυτικής 
Μακεδονίας και Θράκης του  Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Είναι παντρεμένος με 
δύο παιδιά.

Κοσμίδου Φανή του Θεοφίλου
Γεννημένη  στη Θεσσαλονίκη το 1958 με καταγωγή από τη Ροδόπολη Σερρών. 
Κάτοικος Σουρωτής από το 2005. Καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης, Πληροφορικός. 
Δραστηριοποιείται στην Δ’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης. Είναι παντρεμένη με τον Δημήτρη 
Μάνο και έχουν ένα γιο τον Αλκιβιάδη. 

Κουφάκης Δημήτρης του Ιωάννη
Γεννήθηκε στο Βαφιοχώρι  - Κιλκίς  και είναι 63 ετών. Σπούδασε ηλεκτρονικός και 
είναι συνταξιούχος του ΟΤΕ. Από τα φοιτητικά του χρόνια ασχολήθηκε με τα κοινά. 
Επί  σειρά ετών υπήρξε εκλεγμένος συνδικαλιστής στο σωματείο του χώρου του , 
στην ΠΕΤ – ΟΤΕ, στο εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης.  Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ του 
πολιτιστικού συλλόγου του Μονοπήγαδου. Είναι συντονιστής στην τοπική ομάδα 
Βασιλικών του «Πελίτι»  που ασχολείται με τη συλλογή  και διατήρηση των ντόπιων 
παραδοσιακών σπόρων. Είναι παντρεμένος με την Αναστασία  Ραϊζη – Κουφάκη και 
έχουν δύο παιδιά .
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Αγγελόπουλος Γιώργος του Βασιλείου
Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Δίδαξε σε  πανεπιστήμια της 
Ελλάδας, Αυστρίας, Αγγλίας και Κύπρου. Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. Συλλόγου Μελών 
ΔΕΠ (καθηγητών) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου 
Γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης και Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων 
Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θέρμης. 
Ενεργός σε πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας στη Θέρμη και τη Θεσσαλονίκη, 
αρθρογραφεί στον Τύπο (http://accedere.wordpress.com), ζει στη Θέρμη και 
καλλιεργεί μπαξέ. Συμμετέχει, από ανάγκη και από ελπίδα, για πρώτη φορά στις 
δημοτικές εκλογές.

Αγοραστούδη Ευγενία του Αντωνίου
Γεωπόνος Α.Π.Θ., με ειδικότητα σε θέματα Φυτικής Παραγωγής και εξειδίκευση 
στην αριστοποιημένη χρήση φυτοφαρμάκων και τις επιπτώσεις τους στην υγεία του 
καταναλωτή. Συνεργάτης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Α.Π.Θ., με αντικείμενο την οικονομική διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων. Διετέλεσε Αντιδήμαρχος του Δήμου Βασιλικών το 2004, Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου το 2005. Από το 2003 έως το 2006 Πρόεδρος (και 
Αντιπρόεδρος το 2005) του Πνευματικού-Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Βασιλικών, 
καθώς και μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών.

Αθανασίου Παναγιώτα (Γιούλη) του Ευαγγέλου
Γεννήθηκε στη Φλώρινα και έζησε στη Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτος της Γερμανικής 
Σχολής Θεσσαλονίκης. Σπούδασε στη Σχολή Νηπιαγωγών και έκανε  επιμορφώσεις 
στην ψυχολογία, τα μουσικο-παιδαγωγικά προγράμματα και την περιβαλλοντική 
αγωγή και εκπαίδευση. Υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη της Οικολογικής Κίνησης 
Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε ως Νηπιαγωγός τη δημόσια εκπαίδευση στη Θέρμη, το 
Πλαγιάρι και τον Τρίλοφο. Εχει δυο παιδιά, τον Φοίβο 17 χρόνων και την Ναυσικά-
Ελευθερία, που παίρνει φέτος το πτυχίο της από το Παιδαγωγικό Προσχολικής Αγωγής 
του Α.Π.Θ.

Γαβριηλίδης Δημήτρης του Παύλου
Γεννήθηκε στις Σέρρες. Κάτοικος Θέρμης εδώ και 16 χρόνια. Φοίτησε στην 
Πολυτεχνική Σχολή του Βερολίνου, αλλά τον κέρδισαν οι Παιδαγωγικές σπουδές.  
Διδάσκει σε σχολεία  του  δήμου Θέρμης.  Ως Δ/ντης του 2ου Δημ. Σχ. Ν. Ραιδεστού 
οργάνωσε καινοτόμα περιβαλλοντικά προγράμματα . Το σχολείο βραβεύτηκε το 2010 
ως «Αειφόρο Σχολείο».  Σήμερα  είναι υποδιευθυντής στο 3ο Δημ. Σχολείο Θέρμης 
- Τριαδίου.  Εχει εκλεγεί  πρόεδρος   της Ενωσης Συλλόγων Γονέων μαθητών  του   
Καλλικρατικού  Δήμου Θέρμης, του Συλλόγου Γονέων του 1ου Γ.Λ. Θέρμης και  του 
Αθλητικού Συλλόγου Θέρμης «Θερμαίος». Υπήρξε  μέλος της επιτροπής για την 
απομάκρυνση της χωματερής Ταγαράδων, μέλος του Δ.Σ του Αθλητικού Κέντρου 
Θέρμης. Διετέλεσε  εκπρόσωπος Γονέων στην επιτροπή Παιδείας του Δήμου. 
Είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες.
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Γεωργοπούλου-Γεωργακοπούλου Μαγδαληνή 
του Γεωργίου
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Απόφοιτη του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, με μεταπτυχιακές σπουδές στην επανάχρηση και 
ανακατασκευή ειδικών κτιρίων. Μέλος του ΤΕΕ από το 1992 και με ενεργό δράση στο 
σύλλογο αρχιτεκτόνων. Διατηρεί γραφείο μελετών, επιβλέψεων και ανακατασκευών 
ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Μέλος του ΔΣ του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 
του 4ου Δημ. Σχολείου Θέρμης. Εγγαμη με δύο παιδιά. 

Γιαννακούλας Χρήστος του Στέργιου
Είναι 30 ετών, σπούδασε Γεωλογία στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. και 
ασχολείται επαγγελματικά με το σχεδιασμό επιτραπέζιων παιχνιδιών στη δημιουργική 
ομάδα Goblins On Board. Συμμετέχει στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα του 
τόπου και είναι ενεργό μέλος της Ομάδας Παιχνιδιών Φαντασίας και Ρόλων και 
του Φεστιβάλ Φαντασίας Θέρμης. Βάζει υποψηφιότητα για να δηλώσει ότι είναι 
αναγκαία η ενεργή συμμετοχή και παρέμβαση των πολιτών με σκοπό τη βελτίωση της 
καθημερινής ζωής μας.

Δεληγιάννης Λευτέρης του Αντωνίου
Γεννήθηκε το 1963, από πολύ φτωχούς γονείς, στην Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης. 
Κατοικεί στους Ταγαράδες του Δήμου Θέρμης. Είναι απόστρατος Αξιωματικός της 
Πολεμικής Αεροπορίας. Παντρεμένος από το 1996 με την Γιαννάκη Κυριακή, έχουν 
δύο παιδιά δίδυμα  ηλικίας δεκατριών ετών. Επέλεξε την περιοχή για τον περιαστικό 
της χαρακτήρα και ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με τα προβλήματα του ευρύτερου 
δήμου.

Ιωσηφίδης Γιάννης του Ξενοφώντα
Γεννήθηκε το 1958 και κατοικεί στη Θέρμη.  Αποφοίτησε από το Φυσικό τμήμα της 
Φ.Μ.Σ.  Ιωαννίνων και υπηρετεί ως καθηγητής φυσικός στο 1ο Γενικό Λύκειο Θέρμης. 
Είναι μέλος  της Επιτροπής Πρωτοβουλίας κατοίκων Δήμου Θέρμης και του Κοινωνικού 
Ιατρείου Αλληλεγγύης Θέρμης. Είναι παντρεμένος με την Αναστασία Κεσίδη και έχει 
δύο γιους, τον Ξενοφώντα και τον Γιώργο.

Καραπέτσας Κώστας του Αθανασίου
Γεννήθηκε το 1958 στην Ελασσόνα. Απόφοιτος της Παιδαγωγικής Λάρισας. 
Εργάστηκε πολλά χρόνια στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα συνταξιούχος. 
Δραστηριοποιήθηκε συνδικαλιστικά. Μέλος ΔΣ συλλόγου  Δασκάλων. Διετέλεσε 
Διευθυντής στο Δημ. Σχολείο Τριαδίου. Πρόεδρος συλλόγου Ενεργών Πολιτών Δήμου 
Θέρμης με σκοπό την υπεράσπιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Τριαδίου. 
Πρώην ποδοσφαιριστής Λάρισας και Λεβαδειακού, νυν βετεράνος. 
Είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες.
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Κάσινου – Αμπατζά Ιφιγένεια του Μιχαήλ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη από Κύπριους πρόσφυγες γονείς. Είναι 
απόφοιτος της Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και από το 2006 
ασκεί δικηγορία. Διετέλεσε προϊσταμένη στο Κτηματολογικό γραφείο Συκεών. 
Συμμετέχει ενεργά στα συνδικαλιστικά δρώμενα του ΔΣΘ μέσω της Ριζοσπαστικής 
Δικηγορικής Συνεργασίας. Μόνιμη κάτοικος Νέας Ραιδεστού μαζί με την οικογένειά 
της από το 2001 και για 10 χρόνια, οπότε και παντρεύτηκε τον, επίσης, δικηγόρο 
Κώστα Αμπατζά και από τότε …περιπλανιέται! Ομιλεί αγγλικά και όταν θυμώνει …
κυπριακά!

Κεφαλάς Ανέστης του Κωνσταντίνου
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Είναι 44 ετών και από το 1996 
κατοικεί στο Τριάδι.  Εργάζεται στην εταιρία “ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Ν. & ΥΙΟΙ ΑΕ” ως τεχνίτης 
εκτυπωτής εδώ και 24 χρόνια.  Διετέλεσε Γεν. Γραμματέας στον Α.Μ.Σ. “ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 
ΤΡΙΑΔΙΟΥ” από το 2006 έως το 2010. Από το Δεκέμβριο του 2012 έως και σήμερα 
είναι Αντιπρόεδρος στο σύλλογο ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΘΕΡΜΗΣ “Ο ΜΕΓΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”. Είναι παντρεμένος με τη Ζεπίδου Σοφία και έχουν τρία παιδιά.

Κοκκίνης Σπύρος του Νικολάου
Γεννήθηκε στις Σέρρες το 1951. Κάτοικος Θέρμης από το 1990. Είναι συνταξιούχος 
τεχνικός του ΟΤΕ . Είναι μέλος  της Επιτροπής Πρωτοβουλίας κατοίκων Δήμου Θέρμης 
και του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θέρμης. Συνδικαλιστής στο χώρο του ΟΤΕ 
επί 25 χρόνια. Είναι παντρεμένος με τη Μαρία Καλαθά και έχει δύο παιδιά.

Κοντός Γιάννης του Νέστορα
Γεννήθηκε στη Νέα Ραιδεστό το 1966 από αγροτική οικογένεια. Εκεί έζησε τα 
περισσότερα χρόνια της ζωής του, ενώ από το 2001 κατοικεί μόνιμα στους Ταγαράδες. 
Σπούδασε κλασική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. Διετέλεσε για πολλά 
χρόνια συνιδιοκτήτης και καθηγητής φροντιστηρίου Μ.Ε. στη Θεσσαλονίκη ενώ από 
το 2004 είναι διορισμένος στη μέση εκπαίδευση και σήμερα υπηρετεί στο 1ο Γυμν. 
Περαίας. Είναι παντρεμένος με τη φιλόλογο Κατερίνα Καραβαγγέλη και έχουν 2 παιδιά. 
Με τα κοινά ασχολείται για πρώτη φορά αισθανόμενος την ανάγκη να συνεισφέρει 
στην κοινή προσπάθεια για τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων του Δήμου μας.

Κουγιάμης Αργύρης του Αποστόλου
Γεννήθηκε το 1954 στη Θέρμη όπου και ζει. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, συνταξιούχος. 
Δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Θέρμης με τη Δημοκρατική Ενότητα από το 1999. 
Διετέλεσε αντιδήμαρχος το 2005 και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου την περίοδο 
2007-2010 και 2013-2014 μέχρι την αποχώρηση από τη Δημοκρατική Ενότητα και την 
ένταξή του στην ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ. Παντρεμένος με την Τσίτσα Σουλτάνα, έχουν 
δύο γιους τον Αποστόλη και τον Σωτήρη. Συμμετέχει στις εκλογές με τη νέα παράταξη 
με την επιθυμία να αναδειχτεί η αναγκαιότητα μίας άλλης πορείας για τους πολίτες, 
το Δήμο και τη Χώρα.
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Λακάκης Κώστας του Νικολάου
Γεννήθηκε το 1969 στη Θεσσαλονίκη, με προσφυγική καταγωγή από την Ανατολική 
Θράκη. Κατοικεί στη Νέα Ραιδεστό από το 2000. Αναπληρωτής Καθηγητής της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Υπήρξε μέλος του οικολογικού κινήματος της 
Θεσσαλονίκης και παραμένει πάντα φίλος και υποστηρικτής των αξιών και ιδεών 
του. Συνδικαλιστής του ΤΕΕ/ΤΚΜ και του Συλλόγου Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών Β. 
Ελλάδος. Διετέλεσε μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου Ν. Ραιδεστού. Πέραν της βασικής του επαγγελματικής ιδιότητας, υπηρετεί,  
επίσης, ως πραγματογνώμονας του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Θεσσαλονίκης 
σε θέματα απαλλοτριώσεων. Είναι παντρεμένος με την Κατερίνα Τσαβαλά, Αγρ. 
Τοπογράφο Μηχανικό και πατέρας δύο παιδιών, της Ελευθερίας και του Νίκου.

Μαλλιάρη Μαριάνα του Στυλιανού
Γεννήθηκε το 1987. Απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση το MARKETING. Εργάζεται στο 
ιδιωτικό τομέα σε εταιρία πληροφορικής και εφαρμογών. Μέλος του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου. Ασχολείται με τον αθλητισμό και το θέατρο. Υπήρξε μέλος της 
θεατρικής ομάδας  ‘ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΡΑΜΑ’. 

Μητσοστέργιου Αθανασία του Βασιλείου
Είναι 47 ετών και ζει τα τελευταία 12 χρόνια στο Τριάδι. Είναι δασκάλα και εργάζεται 
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση εδώ και 18 χρόνια, εκ των οποίων τα 10 τελευταία, 
σε σχολεία του δήμου μας (Βασιλικά, Πλαγιάρι, Νέα Ραιδεστό). Είναι παντρεμένη με 
το δάσκαλο Τζιουμάκη Γιώργο και μητέρα δύο κοριτσιών.

Παναγιώτου Νίκος του Ιωάννη
Γεννήθηκε το 1965, ζει στη Νέα Ραιδεστό από το 2003. Είναι διπλωματούχος 
Αρχιτέκτονας Μηχανικός, με εξειδίκευση στην αναστήλωση μνημείων και 
διατηρητέων κτιρίων. Διδάσκει στη Μέση Εκπαίδευση από το 2009. Είναι μέλος του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από το 1988 και δραστηριοποιήθηκε ενεργά μία 
πενταετία, σε όλους τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των Νηπιαγωγείων και 
των Δημοτικών Σχολείων της Νέας Ραιδεστού. Είναι παντρεμένος με τη Σταυρούλα 
Ευθυμιάδου, γυμνάστρια στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ραιδεστού. Εχει τέσσερα 
παιδιά, την Σοφία, τον Μάριο Günter, τον Γιάννη και την Αλεξία.

Πανταζής Παύλος του Ευαγγέλου
Μένει από το 1989 στη Θέρμη. Διδάκτωρ Κοινωνικής Ψυχολογίας. Πτυχιούχος του 
Τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Αναπληρωτής Καθηγητής και Αναπληρωτής Πρόεδρος 
στο Τμήμα Κινηματογράφου του Α.Π.Θ. Μέλος της Ενωσης Πολιτών Δήμου Θέρμης, 
μέλος του Συλλόγου Φίλων Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θέρμης και μέλος της 
Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Α.Π.Θ. Τα επιστημονικά και κοινωνικά 
του ενδιαφέροντα προσανατολίζονται στη μετανάστευση, τα κοινωνικά κινήματα, τις 
κοινοτικές δομές και το βίωμα της κρίσης. Είναι παντρεμένος με την εκπαιδευτικό 
Ελένη Ζυμβρακάκη και πατέρας της δεκαεξάχρονης Ελλης.
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Παπαγιαννάκης Χρήστος του Βασιλείου
Γεννήθηκε στην Καβάλα το 1960. Απόφοιτος της τεχνικής σχολής Ευκλείδη. 
Επιχειρηματίας στο χώρο του δερμάτινου ενδύματος και της γούνας. Διετέλεσε 
πρόεδρος στον αθλητικό σύλλογο “Ατρόμητος Τριαδίου”. Είναι κάτοικος Ν. Ρυσίου 
με κοινωνική προσφορά στον τόπο του. Τον ενδιαφέρει η καινοτομία στον χώρο της 
επιχειρηματικότητας.

Παπαρίζου Ελένη του Αθανασίου
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1966. Από το 1995 είναι δημότης Θέρμης, όπου και 
κατοικεί. Αποφοίτησε από την Οδοντιατρική  Σχολή του ΑΠΘ το 1991 και από τότε ασκεί 
το επάγγελμα του Οδοντιάτρου στη Θέρμη. Διετέλεσε  οδοντίατρος του Παπαφείου 
Ορφανοτροφείου, είναι εθελόντρια οδοντίατρος στο Χαμόγελο του Παιδιού καθώς 
επίσης και στο Κοινωνικό Ιατρείο Θέρμης. Παντρεμένη με τον Γρηγόρη Σαββινόπουλο 
και μητέρα δύο παιδιών, του Παναγιώτη και της Σοφίας ,19 και 13 ετών αντίστοιχα.

Παυλίδου Ελισάβετ του Αλεξάνδρου
Γεννήθηκε στο Ροδώνα Αμυνταίου Φλώρινας το 1965 και κατοικεί στη Θέρμη. 
Σπούδασε Χημικός Μηχανικός στο Α.Π.Θ. και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
(MSC) στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Εργων Υποδομής. Είναι μέλος του ΤΕΕ και 
του Συλλόγου Χημικών Μηχανικών Κεντρικής Μακεδονίας από το 1989 και μέλος 
της επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Θέρμης από το 2011. Είναι ελεύθερη 
επαγγελματίας με ενασχόληση σε θέματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, 
κυρίως, στους τομείς της διαχείρισης υδάτων, απορριμμάτων και εδάφους. Διετέλεσε 
υπεύθυνη υλοποίησης Ευρωπαϊκών έργων τα οποία αφορούσαν, κυρίως, στην 
προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Θέρμης. 
Είναι έγγαμη και μητέρα δύο παιδιών.

Προκοπίου Ζήσης του Νικολάου
Γεννήθηκε στα Γρεβενά το 1960. Κάτοικος Ν. Ρυσίου από το 1994. Είναι Καθηγητής 
Φυσικής Αγωγής. Προϊστάμενος του Τμ. Εκδηλώσεων Αθλητισμού Δήμου Θεσ/νίκης. 
Εργάστηκε ως Προπονητής Στίβου. Διετέλεσε Εφορος Καυταντζογλείου Εθνικού 
Σταδίου, Διαιτητής Μπάσκετ Εθνικών κατηγοριών, Διεθνής Διαιτητής Μπάσκετ με 
καρότσι. Βοηθός Προπονητή - Γυμναστής Μπάσκετ (Σουρωτή – Αναγέννηση). Μέλος 
Δ.Σ. Αναγέννησης Ν. Ρυσίου  από το 1996 έως σήμερα. Πρωταθλητής Στίβου 110μ. 
με εμπόδια-6ος Βαλκανιονίκης. Παντρεμένος με τη Δώρα Ρακιτζή (Νηπιαγωγό στο 2ο 
Νηπ. Θέρμης), έχει 2 κόρες, την Ηλέκτρα (Πτυχιούχος Τοπογράφος-Μηχανικός Α.Π.Θ.) 
και τη Νικολέτα (3ο έτος Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών Α.Π.Θ.).

Τερζόπουλος Αβραάμ (Μάκης) του Παναγιώτη
Είναι 43 ετών. Ζει από το 2000 στη Θέρμη και από το 2007 στο Τριάδι. Γεωπόνος, 
απόφοιτος του Α.Π.Θ. Εργάζεται ως ελεγκτής στον Οργανισμό ελέγχου και 
πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων ΔΗΩ.  Είναι παντρεμένος με τη Μαρία Ράππου 
και έχει δυο γιούς , τον Γεράσιμο και τον Μάριο.

Eκλογική Περιφέρεια Θέρμης
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Τζίκα Βασιλική (Βάσω) του Δημητρίου
Γεννήθηκε το 1954 στη Θεσσαλονίκη. Κάτοικος Θέρμης. Βιοτέχνης στο χώρο της 
ένδυσης, έμπορος. Σήμερα συνταξιούχος. Είναι μέλος  της Επιτροπής Πρωτοβουλίας 
κατοίκων Δήμου Θέρμης και του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θέρμης.

Τριανταφυλλίδης Νίκος του Θεόφιλου
Γεννήθηκε το 1978 στη Θέρμη όπου έζησε, με μικρά διαλείμματα σε Καστοριά και 
Κέρκυρα. Αποφοίτησε ως τεχνικός ψυκτικών εγκαταστάσεων και κλιματισμού, 
τεχνικός οχημάτων και  θερμοϋδραυλικός. Μέλος αθλητικών σωματείων, εκπαιδευτής 
σε εθελοντικές διασωστικές ομάδες, δραστηριοποιείται και στηρίζει συλλογικότητες 
όπως: Χαλκιδική SOS, Επιτροπή πολιτών κατοίκων Θέρμης, Κοινωνικό ιατρείο θέρμης, 
κίνημα “Δεν πληρώνω” καθώς και άλλες περιβαλλοντολογικές και ζωοφιλικές δράσεις. 
Δεν υπακούει στις εντολές κανενός πολιτικού κόμματος και ως υποψήφιος σκοπό έχει 
να βρίσκεται απέναντι σε όποιον εμποδίζει το καλό του τόπου του.

Τσάκαλος Ιωάννης του Δημητρίου 
Γεννήθηκε στον Αγ. Αθανάσιο το 1957. Κάτοικος Θέρμης.  Απόφοιτος της Παιδαγωγικής 
Σχολής Θεσσαλονίκης το 1977. Εργάστηκε ως δάσκαλος στο 2ο Δημοτικό Σχολείο 
Θέρμης, από όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Είχε συνδικαλιστική δράση στο σύλλογο 
δασκάλων υπαίθρου Θεσσαλονίκης. Εχει δύο γιους, τον Κώστα και τον Δημήτρη.

Τσιφτελίδου Αννα του Βασιλείου
Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο 
Διοικητικό Δίκαιο. Διατηρεί δικηγορικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη και τα τελευταία 14 
χρόνια ζει στη Θέρμη. Δραστηριοποιήθηκε σε Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, σε 
εθελοντικές δράσεις της Διεθνούς Αμνηστίας και στην εθελοντική ομάδα του Δήμου 
Θέρμης για την προστασία του Περιβάλλοντος. Με παρεμβάσεις σε θεσμικά όργανα 
(Συνήγορος του Πολίτη, ΚΕΕΛΠΝΟ) συνέβαλε στην προάσπιση των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων. Εκπροσώπησε το Δήμο Θέρμης στον αγώνα του για την απομάκρυνση 
της κεραίας κινητής τηλεφωνίας για την προστασία της υγείας των δημοτών. Είναι 
έγγαμη και έχει δύο κόρες.

Φακή Βασιλική του Γεωργίου
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και είναι κάτοικος Νέας Ραιδεστού. Εχει σπουδάσει 
Οικονομικές Επιστήμες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι 
κάτοχος του βραβευμένου από την UNESCO, διπλού μεταπτυχιακού τίτλου στην 
«Πολιτιστική Πολιτική και Διαχείριση».  Εχει ζήσει και εργαστεί τα τελευταία  τρία 
χρόνια στο Βελιγράδι και στη Δρέσδη της Γερμανίας, στον τομέα της πολιτιστικής 
διοίκησης και συμβουλευτικής. Σήμερα εργάζεται ως συντονίστρια ευρωπαϊκών 
δράσεων με θέματα που αφορούν τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την κοινωνία των 
πολιτών και τη νεολαία.

Eκλογική Περιφέρεια Θέρμης
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Αποστόλου Μαρία (Μαίρη) του Αποστόλου
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θέρμη. Είναι απόφοιτη Ειδικού φοροτεχνικού γραφείου 
του δημοσίου ΙΕΚ Επανωμής καθώς και του τμήματος Οικονομίας και Διοίκησης στο 
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο. Μιλά αγγλικά και έχει κάνει σπουδές στη μουσική. Επί 12 
χρόνια εργαζόταν στον ιδιωτικό τομέα στον τομέα των πωλήσεων. Είναι παντρεμένη 
με τον Διαμαντίδη Γιάννη, ιδιωτικό υπάλληλο.

Γιαννακούλας Απόστολος του Χρήστου
Γεννημένος στην Ξάνθη. Δάσκαλος -απ’ το 1996- στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης 
– Υποδιευθυντής. Με βασικές σπουδές και μετεκπαίδευση στα παιδαγωγικά (Α.Π.Θ. - 
Δ. Γληνός), με  Ελληνικές Σπουδές στο Γιοχάνεσμπουργκ, δίδαξε στα ελληνικά σχολεία 
των Cape Town & Johannesburg για μία δεκαετία (1986-1995).  Επιστρέφοντας από 
την Αφρική επέλεξαν ως πατρίδα τους τη Θέρμη. Απολαμβάνει τη φύση, αγαπάει 
την ποίηση και μελετά το παρελθόν που εμπνέει τους ποιητές του μέλλοντος. Με τη 
σύζυγό του Σούλα απέκτησαν τις κόρες τους, Στέλλα-δασκάλα και Αλεξία-νηπιαγωγό.

Δεμερτζής Χαράλαμπος (Μπάμπης) του Αστερίου
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1964 και είναι κάτοικος Τριαδίου από το 2000. 
Απόφοιτος της Ακαδημίας Αθλητισμού της Σόφιας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στον 
τομέα της φυσικής αγωγής και διδακτορικού τίτλου στον τομέα της μεθοδολογίας της 
προπονητικής και της θεωρίας του αθλητισμού. Δίδαξε ως αναπληρωτής καθηγητής 
φυσικής αγωγής στα τμήματα επίλεκτων αθλητών της πάλης και τώρα διδάσκει από 
τη θέση του βοηθού λέκτορα στην Ακαδημία Αθλητισμού της Σόφιας στη Βουλγαρία. 
Ιδρυτής της Ελληνικής Ομοσπονδίας του Ράγκμπι και εν ενεργεία τεχνικός υπεύθυνος 
των εθνικών ομάδων. Μιλά Αγγλικά , Βουλγαρικά και Σέρβικα και είναι συγγραφέας 
δύο βιβλίων για τον Αθλητισμό και πολλών διεθνών δημοσιεύσεων. Είναι παντρεμένος 
με τη Μαρία Κυριακίδου και  έχουν δύο παιδιά . 

Δήμου Ηλίας του Δημητρίου
Γεννήθηκε το 1983 στη Θέρμη, όπου και κατοικεί μέχρι σήμερα. Σπούδασε στο Τμήμα  
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ. Κάτοχος του UEFA B Diploma  και μέλος 
της Ενωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος. Μιλά δύο γλώσσες , Αγγλικά και Ισπανικά. 
Εν ενεργεία προπονητής και αθλητής ποδοσφαίρου. Εχει αγωνιστεί και εργαστεί σε 
πολλούς  ερασιτεχνικούς συλλόγους του Δήμου Θέρμης. Συμμετείχε ενεργά, από 
τα σχολικά χρόνια, στα κοινά και έχει ως όραμα και φιλοδοξία, τη δημιουργία μιας 
εκσυγχρονισμένης και δημοκρατικής κοινωνίας. 

Ζυμαράκη Ιφιγένεια του Σωτηρίου
Με σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων και επαγγελματική εμπειρία στον τομέα 
οργάνωσης και δημοσίων σχέσεων σε πολυεθνικές εταιρείες. Εζησε και εργάστηκε 
στη Σουηδία όπου βίωσε τη λειτουργία ενός διαφορετικού μοντέλου κοινότητας. Δίνει 
σημασία στην επικοινωνία, τη συνεργασία και την ομαδικότητα μέσα στο πλαίσιο της 
κοινότητας. Ασχολήθηκε με τον αθλητισμό (μπάσκετ και κωπηλασία). Γραμματέας 
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του συλλόγου Γονέων του 3ου Δημοτικού σχολείου Τριαδίου. Μητέρα ενός παιδιού, 
επιθυμεί να βελτιώσουμε την κοινότητά μας και το περιβάλλον του Δήμου που ζουν 
και μεγαλώνουν τα παιδιά μας.

Κασάπης Κώστας του Βασιλείου

Γεννήθηκε το 1958 στη Νάουσα. Κάτοικος Θέρμης από το 2008. Μαθηματικός, 
εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, στο Κολλέγιο Ανατόλια είναι μέλος του ΔΣ του 
ΣΙΕΛΒΕ. Παντρεμένος με την Eλένη Μαΐδου. 

Λαλίδου Ελένη του Κωνσταντίνου
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Κάτοικος Τριαδίου από το 2001. 
Πτυχιούχος Χημικός του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ. 
Μιλά Αγγλικά και Γαλλικά. Εργάστηκε εποχιακά στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης, ως 
Ιατρικός Επισκέπτης σε φαρμακευτικές εταιρίες και στην Ολυμπιακή Αεροπορία ως 
υπάλληλος αεροδρομίου. Από τον Σεπτέμβριο του 2000 εργάζεται ως Χημικός στον 
Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ» (πρώην ΕΘΙΑΓΕ, Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής 
Ερευνας) στο Τμήμα Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών, στην περιοχή Ελληνικής 
Γεωργικής Σχολής. Είναι παντρεμένη με τον Γιάννη Φούρκα.
 

Μιχαηλίδου Ευαγγελία του Στέργιου
Γεννήθηκε στο Ν. Σούλι Σερρών και κατοικεί στο Τριάδι Θέρμης.
Εδώ και 25 χρόνια ασχολείται με τον τουρισμό, διατηρώντας οικογενειακή μονάδα 
ενοικιαζομένων καταλυμάτων στη Χαλκιδική. Με το σύζυγό της Δημήτρη έχουν 3 
παιδιά, την Αλεξάνδρα (Τραπεζική υπάλληλο), τη Βασιλική (Γραφίστρια) και τον 
Νικόλα, μαθητή στο Β΄ Λύκειο Θέρμης. Με την παρότρυνση των παιδιών και του 
συζύγου της, οδηγήθηκε στην απόφαση να αποκτήσει ενεργό συμμετοχή στα κοινά. 
Πιστεύει ότι το μόνο που αφήνει ο άνθρωπος πίσω του, είναι η συνέχεια της ζωής και 
οφείλουμε μια όμορφη ζωή στα παιδιά μας.

Παλαιοκώστας Γιάννης του Μιχαήλ
Γεννήθηκε το 1957 στην  Αγκυρα της Τουρκίας. Κάτοικος  Θέρμης από το 1994. 
Πτυχιούχος Χημικός πανεπιστημίου McGill, Μόντρεαλ, Καναδά. Ελεύθερος 
Επαγγελματίας στον κλάδο της  Κλωστοϋφαντουργίας στον τομέα της βαφής 
υφασμάτων. Συμμετείχε στο Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του  1ου 
Δημοτικού Σχολείου Θέρμης. Μέλος του Δ.Σ. της ομάδας  Α.Ο. Θέρμης «Θερμαίος». 
Μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρισης (ΕΟΦΣΑ) 
από το 2008. Μέλος του Συλλόγου Ελληνο-Καναδικής Φιλίας «Hellenic Canadian 
Friendship association».  Σύζυγος της  Όλγας Αβραμίδου και πατέρας του Μιχάλη και 
της Κατερίνας.

Δημοτική Kοινότητα Θέρμης
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Ρικούδης Απόστολος του Κυριάκου
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θέρμη. Μηχανικός Ολοκληρωμένων Τεχνολογιών 
Παραγωγής του Πανεπιστημίου της Ουαλίας. Δραστηριοποιείται στο χώρο του 
εμπορίου. Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού (2009-2012) και στέλεχος με τομέα 
ευθύνης σε στρατηγικές επέκτασης και ανάπτυξης, εταιριών του κλάδου ποτών και 
τροφίμων. Συμμετέχει ενεργά σε δομές κοινωνικής αλληλεγγύης, θεωρεί τη νέα γενιά 
μοχλό επανεκκίνησης της τοπικής οικονομίας. Συμπορεύεται με την Παρέμβαση 
Πολιτών. Στοχεύει στην προστασία και προώθηση των επαγγελματιών και των 
προϊόντων του τόπου. Επιδιώκει τη διεύρυνση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου 
με γνώμονα την ανάληψη δράσεων και την ενεργό συμμετοχή της νέας γενιάς. Είναι 
παντρεμένος με τη Βασιλική Τάτσιου και πατέρας της Στέλλας και του Κυριάκου. 

Τουλούδη Ευαγγελία (Βάλια) του Νικολάου
Γεννήθηκε το 1985. Μόνιμος κάτοικος Θέρμης τα τελευταία 12 χρόνια. Σπούδασε 
Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων στο Κολλέγιο AAS στη Θεσσαλονίκη. Εργάζεται από 
το 2008 σε ιδιωτικό φορέα υγείας στη Θεσσαλονίκη, ως υπεύθυνη επικοινωνίας και 
διεθνών σχέσεων. Δραστηριοποιείται στα πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου.

Τριανταφυλλίδου Ιωάννα του Αθανασίου
Γεννήθηκε το 1983 και μεγάλωσε στη Θέρμη. Είναι κόρη του Αθανασίου Τριανταφυλλίδη 
και της Νίκης Χριστοπούλου. Το 2001 ξεκίνησε τις σπουδές της ως Ψυχολόγος. Εκανε 
μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία ως Εγκληματολόγος και εργάστηκε εθελοντικά 
στα: Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Σωφρονιστικό Ιδρυμα του Λονδίνου και 
Οργανισμό κατά του εγκλήματος, Motiv8.

Δημοτική Kοινότητα Θέρμης
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Δημοτική Kοινότητα Νέας Ραιδεστού

Βοργιάς Νίκος του Δημητρίου
Γεννήθηκε το 1956 στη Θεσσαλονίκη. Κάτοικος Ν. Ραιδεστού από το 1992. Σπούδασε 
Γαλλική Φιλολογία στο Παρίσι. Πρώην επιχειρηματίας στον τομέα του μεταλλικού 
επίπλου, σήμερα άνεργος.  Παντρεμένος με την Ευανθία Τσιγγενέ, ιδιωτικό υπάλληλο. 
Εχει δύο κόρες, την Ελένη, φοιτήτρια Παιδαγωγικής σχολής και τη Φωτεινή, μαθήτρια 
Λυκείου.

Βουρτζιάδης Αρίσταρχος (Αρης) του Αθανασίου
Γεννήθηκε το 1981 στη Ν. Ραιδεστό, όπου και κατοικεί. Απόφοιτος του ΟΑΕΔ. 
Τα τελευταία δύο χρόνια τελεί Πρόεδρος του συλλόγου Γονέων του 1ου και 2ου 
Νηπιαγωγείου Ν. Ραιδεστού. Εκλεγμένο μέλος του ΔΣ του συλλόγου Λέσχης 
Μοτοσικλετιστών Θέρμης (ΛΕ.ΜΟ.ΘΕ). Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών,

Κωνσταντινίδου Ροδόπη (Ροδούλα) του Γεωργίου
Γεννήθηκε το 1979, ζει στη Νέα Ραιδεστό από το 1998. Είναι κάτοχος διπλώματος 
με την ειδικότητα του τεχνικού γραφίστα και πιστοποίησης στο τμήμα γραμματέων 
διοίκησης. Εχει εργαστεί σε μεγάλες εταιρίες στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, 
αλλά και ως supervisor – manager. Δραστηριοποιήθηκε ενεργά για μία διετία στη 
Νέα Ραιδεστό με την ατομική της επιχείρηση “Brillante” στεγνοκαθαριστήρια. Το 
τελευταίο διάστημα εργάστηκε ως συμβασιούχος στο Αεροδρόμιο Μακεδονία στην 
επίγεια εξυπηρέτηση επιβατών και συνοδείες VIP. Κάτοχος τριών διπλωμάτων ξένων 
γλωσσών.

Μαρκόπουλος Θανάσης του Νικολάου
Γεννήθηκε το 1967. Γεωργοκτηνοτρόφος. Κάτοικος Νέας Ραιδεστού. Συμμετείχε στις 
κινητοποιήσεις του κλάδου του. Μέλος της Πανελλήνιας Ενωσης Κτηνοτρόφων. 

Μεγαλοκονόμου-Καμπούρη Αναστασία του Στεφάνου
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1966. Κατοικεί στη Νέα Ραιδεστό από το 1999. Φοίτησε στη 
Φιλοσοφική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας Γαλλική Γλώσσα 
και Φιλολογία. Εχει κάνει παιδαγωγικές σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.  Εχει πτυχίο πιάνου από το Εθνικό Ωδείο Αθηνών. Εργάζεται 
ως καθηγήτρια γαλλικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχει υπηρετήσει 
πρόσφατα στα Δημοτικά Σχολεία της Ν. Ραιδεστού, Ν. Ρυσίου, Ταγαράδων και Κάτω 
Σχολαρίου. Είναι παντρεμένη με τον Δημήτρη Καμπούρη και μητέρα τριών παιδιών.

Σαμψωνίδου-Αμοιρίδου Μαρία συζ. Νικολάου
Γεννήθηκε στη Νάουσα. Εζησε και σπούδασε Γραφιστική και Διαφήμιση στο 
Βανκούβερ του Καναδά. Κάτοικος του οικισμού Φιλοθέης της Ν. Ραιδεστού από το 
2004. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του 2ου Δημ. Σχολείου Ν. Ραιδεστού. 
Μέλος του αθλητικού συλλόγου Τέννις ¨ΘΕΡΜΑΙΟΣ¨ και της Ενωσης Γονέων του 
Δήμου. Είναι παντρεμένη με τον Νίκο Σαμψωνίδη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό – Εμπορο 
και έχει δύο γιούς, τον Χάρη, φοιτητή στο Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης και τον Βασίλη, 
μαθητή Λυκείου.
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Ασημοπούλου- Μπύρου Ακριβή (Βιβή) συζ. Δημητρίου
Γεννήθηκε στο Λιτόχωρο Πιερίας. Από το 1989 κάτοικος Ν. Ρυσίου. Σπούδασε 
Λογιστικά. Εργάζεται σε ιδιωτική επιχείρηση. Δραστηριοποιήθηκε ως μέλος και ως 
πρόεδρος του Δ.Σ. των συλλόγων του Δημοτικού  Σχολείου και 2ου Γυμνασίου Θέρμης. 
Μέλος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου Ν. Ρυσίου του συλλόγου Γυναικών Ν. Ρυσίου 
. Ιδρυτικό μέλος του Λαογραφικού Συλλόγου «Η Αρετσού» και μέχρι σήμερα του Δ.Σ. 
Είναι παντρεμένη με τον Δημήτριο Ασημόπουλο, μητέρα δύο κοριτσιών. Πιστή στις 
αξίες και τα ιδανικά του Πολιτισμού, του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης, συνεχίζει 
μέχρι σήμερα να παλεύει για ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τα παιδιά μας. 

Δαβλάρας Στυλιανός του Ευσταθίου
Γεννήθηκε στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Μόνιμος κάτοικος Ν.     Ρυσίου. Βιοτέχνης 
στο χώρο του μεταλλικού επίπλου. Σήμερα συνταξιούχος.  Εχει δύο κόρες. 

Τσάτσαλη Ελένη του Δημητρίου
Γεννήθηκε στην κοινότητα του Νέου Ρυσίου το 1984. Είναι Πτυχιούχος της Σχολής 
Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον τουριστικό χώρο ως 
οικονομολόγος. Εχει διατελέσει μέλος του Λαογραφικού συλλόγου Νέου Ρυσίου. 
Εθελοντική οργάνωση και διαχείριση της βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. κατά τη διάρκεια 
των σπουδών της. Μέλος του συλλόγου οικονομολόγων Θεσσαλονίκης. Υπερασπίζεται 
και αγωνίζεται για τα δικαιώματα των ζώων. 

Τσούρμα-Αμπατζίδου Φωτεινή του Ράλλη

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ζει από το 1996 στο Νέο Ρύσιο. Είναι απόφοιτος του 
ΚΑΛΑΜΑΡΙ και πρόσφατα συνταξιούχος τραπεζικός. Είναι παντρεμένη με δύο παιδιά. 
Ασχολείται με δημιουργικές πολιτιστικές δραστηριότητες.
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Δημοτική Kοινότητα Ταγαράδων

Λασκαρίδης Γιώργος του Βασιλείου
Γεννήθηκε το 1970 στον Κολινδρό Πιερίας και είναι δάσκαλος. Μέλος αγροτικής 
οικογένειας, συμμετέχει στις γεωργικές ασχολίες της οικογένειάς του μέχρι και τα 
πρώτα του φοιτητικά χρόνια. Σπούδασε στην Παιδαγωγική Σχολή του Α.Π.Θ., ενώ 
μετά την αποφοίτησή του συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα και  επιστημονικές 
δραστηριότητες. Για αρκετά χρόνια εκλεγόταν στα Δ.Σ. του Συλλόγου Ιδιωτικών 
Εκπαιδευτικών Βορείου Ελλάδος και ήταν  τακτικό μέλος στα Υπηρεσιακά Συμβούλια 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπροσωπώντας τους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών 
σχολείων. Τα τελευταία χρόνια υπηρετεί στη δημόσια εκπαίδευση  και από το 2004 
κατοικεί μόνιμα στους Ταγαράδες με τη σύζυγό του Κατερίνα Βασιλούδη και τα δύο 
τους παιδιά.

Παντελής Σταύρος του Παντελή
Γεννήθηκε το 1986 στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Οδοντιατρική στο Α.Π.Θ. όπου 
αποφοίτησε το 2009 με ενεργή συμμετοχή ως εκλεγμένος των φοιτητικών συλλόγων 
και έκδοση φοιτητικής εφημερίδας. Εργάστηκε εθελοντικά σε Γενικά Νοσοκομεία 
της Κρήτης. Εγκαταστάθηκε στη Μεγάλη Βρετανία για μεταπτυχιακές σπουδές στο 
Λονδίνο και εργάστηκε ως χειρούργος οδοντίατρος σε οδοντιατρική πολυκλινική 
στο Cambridge. Από το 2013 διατηρεί οδοντιατρείο στους Ταγαράδες Θέρμης, 
ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Αγγλία. Εργάζεται 
εθελοντικά στο κοινωνικό ιατρείο, παρέχοντας οδοντιατρική περίθαλψη σε 
συνανθρώπους μας.

Παπασαραφιανού Πηνελόπη συζ. Βασιλείου 
Γεννήθηκε το 1955  στη Θεσσαλονίκη. Κάτοικος Θέρμης από το 1996. Απόφοιτη 
Σχολής Γραμματέων. Συνταξιούχος Τραπεζικός. Διετέλεσε συνδικαλίστρια στο 
σύλλογο υπαλλήλων Τράπεζας Κρήτης. Εθελόντρια στη γραμματεία του Κοινωνικού 
Ιατρείου Θέρμης. Μέλος της κίνησης πολιτών Θέρμης. Παντρεμένη με τον  Βασίλη 
Παπασαραφιανό, έχουν ένα παιδί. 



Eκλογική Περιφέρεια

Μίκρας
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Αναστόπουλος - Τζαμαλής Τάσος του  Γεωργίου
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1950. Κατοικεί στο Πλαγιάρι. Αναπληρωτής 
Καθηγητής του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ. Μέλος της Διεθνούς Ενωσης 
Ηλεκτροχημείας. Παλιότερα μέλος διοικητικών συμβουλίων συνδικαλιστικών φορέων 
των Πανεπιστημιακών και της Ομοσπονδίας Ελληνικών Φοιτητικών Συλλόγων Μ. 
Βρετανίας. Συνεργάτης και μέλος συντακτικών επιτροπών σε επιστημονικά, πολιτικά 
και ενημερωτικά περιοδικά. Ασχολείται  ενεργά  με τη μουσική.

Αντωνιάδης Κώστας του Παύλου
Γεννήθηκε το 1965 στη Γερμανία από γονείς μετανάστες. Κτηματομεσίτης-Ασφαλιστής 
από το 1989. Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Μεσιτών Θεσ/νίκης. Μέλος 
του Συλλόγου Γονέων του Μουσικού Σχολείου Θεσ/νίκης. Ενεργό μέλος δομών 
Αλληλεγγύης. Γνωρίζει Γερμανικά και Αγγλικά. Κάτοικος Καρδίας, παντρεμένος με την 
εκπαιδευτικό Μαρία Γιαννάκη, έχουν 2 παιδιά (Ελλη και Οδυσσέας,16 και 9 ετών)

Καραγιαννόπουλος Γιάννης του Γεωργίου
Γεννήθηκε στα Κάστρα της Θεσσαλονίκης το 1959. Κατοικεί στο Κάτω Σχολάρι. 
Φοίτησε στη Γεωπονική Σχολή του ΑΠΘ. Εχει βιβλιοπωλείο στον Τρίλοφο. Διατέλεσε 
αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Γεωπονίας και μέλος της γραμματείας της 
Επιτροπής για τη Διεθνή Υφεση και Ειρήνη. 

Κεραμίδας  Παντελής του  Νικολάου
Γεννήθηκε στο Κάτω Σχολάρι και είναι 40 ετών. Εργάζεται ως κτηματομεσίτης ενώ 
έχει ασχοληθεί με ναυτιλιακά και πωλήσεις. Εχει διατελέσει μέλος και πρόεδρος του 
Συλλόγου Γονέων Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου.  Ασχολείται  με τον αθλητισμό 
και είναι έφορος μπάσκετ σε ομάδα της ΕΚΑΣΘ. Είναι παντρεμένος με την Αναστασία-
Αλεξάνδρα Κεζέπη και έχουν ένα γιο 9 ετών .

Κεχαΐδη Δήμητρα συζ. Σταύρου 
Γεννήθηκε το 1952. Κατοικεί στο Πλαγιάρι. Απόφοιτος της Σχολής Προγραμματιστών 
Η/Υ. Εργάστηκε στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Αντιπρόεδρος της Αθλητικής 
Ακαδημίας Αλμπατρος και της Περιφερειακής Επιτροπής Κολύμβησης Μακεδονίας.

Κουκουλής  Χρήστος  του Αντωνίου
Γεννήθηκε το 1958 στη Θεσσαλονίκη από γονείς Τριλοφιώτες. Κάτοικος Θεσσαλονίκης. 
Ιδιοκτήτης Φροντιστηρίου στη Θεσσαλονίκη, ασχολείται επαγγελματικά και στον 
Τρίλοφο. Συνδικαλιστής  στα φοιτητικά του χρόνια. Συμμετείχε από νέος στα κοινωνικά 
κινήματα.   

Eκλογική Περιφέρεια Μίκρας
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Eκλογική Περιφέρεια Μίκρας

Μαϊκίδης  Χρήστος του  Γεωργίου
Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1952. Κατοικεί στον Τρίλοφο. Διπλωματούχος 
της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας. Παρακολούθησε 
Μεταπτυχιακές Σπουδές Πολεοδομίας στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου της Ρώμης. Εργάζεται ως Αρχιτέκτονας Μηχανικός και είναι 
Διευθυντής σε Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. Αργυροχρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη. Μέλος του 
συλλόγου φίλων Κοινωνικού Ιατρείου Θέρμης συμμετέχει ενεργά σε κινήσεις και 
κοινωνικές πρωτοβουλίες πολιτών  

Οικονόμου Νικόλαος του Κωνσταντίνου
Γεννήθηκε το 1958 στον Τρίλοφο.  Εργοθεραπευτής, απόφοιτος ΤΕΙ Αθήνας. Εργάζεται 
από το1983 στο «Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ατόμων με Αναπηρία»  
ο Αγιος Δημήτριος. Μέλος του ΔΣ του εργασιακού σωματείου. Παντρεμένος με την 
Καίτη Κυριατζάκου, από την Περιστερά. Πατέρας δύο παιδιών.

Παπαδοπούλου Φανή του Θεοφίλου
Γεννήθηκε στην Ξάνθη, έζησε και σπούδασε στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από την 
Αρχιτεκτονική της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.  Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού 
Τμήματος της ΣΕΛΕΤΕ. Εργάστηκε ως βοηθός σκηνογράφου, ως σύμβουλος της 
Πανχιακής Ενωσης Αστικών Συνεταιρισμών στη Χίο και σε αποτυπώσεις αρχαιολογικών 
χώρων. Από το 1989 εργάζεται ως αρχιτέκτονας μηχανικός στη Θεσσαλονίκη και από 
το 2005 είναι κάτοικος Τριλόφου.

Πολιτίδης  Νίκος του Κωνσταντίνου
Επαγγελματίας στο χώρο της διαφήμισης με εξειδίκευση στα Social Media και τις 
διαδικτυακές εκστρατείες προβολής και δημοσιότητας. Είναι παραγωγός δημιουργικού 
καλλιτεχνικού έργου και οπτικοακουστικού υλικού,  με χρήση φωτογραφίας, βίντεο, 
γραφιστικής και πολυμέσων (multimedia). Δραστηριοποιείται εθελοντικά για 
κοινωνικά θέματα, πολιτισμού και τοπικής ανάπτυξης.  Συμμετέχει στην Επιτροπή  
Πρωτοβουλίας Κατοίκων Θέρμης, στο Κοινωνικό Ιατρείο Θέρμης και είναι πρόεδρος 
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Λυκείου Μίκρας στον Τρίλοφο. 
Ζει στον Τρίλοφο με τη σύντροφό του Γιούλη Αθανασίου (συνταξιούχο νηπιαγωγό) 
και τον Φοίβο που είναι μαθητής της Β΄ Λυκείου.

Πράτανος Απόστολος του Αθανασίου
Γεννήθηκε και κατοικεί στον Τρίλοφο. Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής και του 
Τμήματος Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ. Επίσης πτυχιούχος του 
Παιδαγωγικού Τμήματος της ΣΕΛΕΤΕ. Εργάστηκε στην Εμπορική Τράπεζα από το 1973 
μέχρι το 2005 όταν συνταξιοδοτήθηκε από τη θέση του Διευθυντή του καταστήματος 
Περαίας.  Συνδικαλιστής εκλεγμένος στην ΟΤΟΕ. Δημοτικός σύμβουλος Μίκρας στο 
διάστημα 2002-2010 ως επικεφαλής της δημοτικής κίνησης Ενότητα -Πρόοδος. Πολλά 
χρόνια μέλος του ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Τριλόφου. Υποψήφιος κοινοτάρχης 
και κοινοτικός σύμβουλος  Τριλόφου στις εκλογές του 1986 και 1990. 
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Ρήγα Σταυρούλα του Γεωργίου
Γεννήθηκε στην Πτολεμαΐδα. Τελείωσε το 1984 το λύκειο και μετά ήρθε Θεσσαλονίκη 
αφού πέρασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία. Μόνιμη κάτοικος Ν. Ρυσίου από το 2004. 
Δουλεύει ως δασκάλα στο 2ο δημοτικό σχολείο Καρδίας από το 2007 μέχρι σήμερα 
έχοντας οργανική θέση. Είναι παντρεμένη με τον Κωνσταντίνο Παπαζήση, μηχανολόγο 
μηχανικό, έχει 2 κόρες, την Ολγα που είναι στο 2ο έτος της Ιατρικής σχολής του Α.Π.Θ. 
και τη Γεωργία που είναι στην Α΄ Λυκείου.

Σανδάλης  Δημήτρης  του Γεωργίου
Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1972.  Από τον Ιούνιο του 2007 κατοικεί μόνιμα  
στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης . Σπούδασε στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ 
και συγκεκριμένα στο τμήμα Φυσικής. Εργάζεται στο 1ο Γενικό Λύκειο Θέρμης. Από 
το 2007 είναι μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου «Λάμψη» (Σύλλογος Γονέων παιδιών 
με νεοπλασματικές ασθένειες Βόρειας Ελλάδος) που στηρίζει τα παιδιά που 
νοσηλεύονται στα παιδοογκολογικά  τμήματα των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης.  
Παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.

Τζιόλας Γιώργος του Αλέκου
Γεννήθηκε το 1982 στην Θεσσαλονίκη. Δημοτικό και Γυμνάσιο  στη Γερμανία σε 
ελληνικό και γερμανικό σχολείο και στη συνέχεια φοίτησε στη Γερμανική Σχολή 
Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσε την δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Λύκειο Τριλόφου. 
Τελειόφοιτος στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου του ΑΠΘ. 
Παράλληλα με τις σπουδές δουλεύει σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων εδώ και 8 
χρόνια, ως τεχνικός σύμβουλος. Γνώστης γερμανικών και αγγλικών.

Τσούγκα Μελπομένη του Αθανασίου
Γεννήθηκε στην Αγία Παρασκευή και είναι κάτοικος Τριλόφου. Σπούδασε Οικονομικά,  
με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας. Διαθέτει μεγάλη διοικητική εμπειρία 
καθώς παρείχε τις υπηρεσίες της σε Διευθυντικές θέσεις για πολλά χρόνια στα 
Νοσοκομεία Ψυχιατρικό και Αγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης. Είναι εκπαιδεύτρια του 
Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
σε θέματα Οικονομικών της Υγείας και Δημοσίου Λογιστικού. Είναι αντιπρόεδρος του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Τριλόφου και έχει ενεργό ρόλο στην οργάνωση και λειτουργία 
του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θέρμης. 

Φιρινίδης Σταμάτης  του Δημητρίου
Ηλεκτρονικός Μηχανικός (ΑΤΕΙΘ 1995). Εχει εργασθεί ως ηλεκτρονικός συστημάτων 
ελέγχου στο εργοστάσιο ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΜΥΘΟΣ) στη συνέχεια 
ως ελεύθερος επαγγελματίας στον τομέα των επισκευών και εγκαταστάσεων επί 
σειρά ετών. Από το 2001 εργάζεται στο τμήμα διύλισης των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ 
Β.Ε.Θ. Συμμετέχει στα κοινά και έχει κοινωνική δράση.  Παντρεμένος με την μαία 
Αναστασία Ανθρακοπούλου, πατέρας τριών παιδιών, της Αικατερίνης, της Αθανασίας 
και του Δημήτρη.

Eκλογική Περιφέρεια Μίκρας
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Χρυσοστομίδου-Σαμαρά Ολγα του Αναστασίου 
Γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι κάτοικος Τριλόφου από το 1999. Απόφοιτος 
του τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με 
μεταπτυχιακές σπουδές στη θεωρητική φυσική στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Τα 
τελευταία 22 χρόνια είναι εκπαιδευτικός  της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης. 
Από το 2004 έως το 2013 υπηρέτησε στο Λύκειο Τριλόφου  και από το 2013  υπηρετεί 
στο 20 ΓΕ.Λ. Μίκρας. Μέλος της Β΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης . Είναι παντρεμένη με το 
φυσικό-εκπαιδευτικό Βασίλη Σαμαρά  και έχει τέσσερα παιδιά.

Ψύλλος  Δημήτρης του Κωνσταντίνου
Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. Διδάσκει στη 
βασική εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.   Υπήρξε πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης για τη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.  Επί  πολλά έτη 
Πρόεδρος και μέλος του ΔΣ του Σωματείου Φίλοι Τεχνικού Μουσείου, μέλος του ΔΣ 
του « Νόησις»,  Πρόεδρος της Ενωσης για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες 
και την Τεχνολογία. Είναι  ενεργό μέλος και ήταν  συντονιστής της  συνδικαλιστικής 
παράταξης «Συσπείρωση Πανεπιστημιακών»   

Eκλογική Περιφέρεια Μίκρας
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Δημοτική Kοινότητα Καρδίας

Μπότσαρης  Δημήτρης του Κωνσταντίνου
Γεννήθηκε στην Ξάνθη. Κατοικεί στην Καρδία. Απόφοιτος τμήματος πολιτικών 
μηχανικών του Πολυτεχνείου Johannes Gutenberg του Mainz. Συνταξιούχος Πολιτικός 
Μηχανικός ΟΤΕ. Σύμβουλος ασφαλιστικών και επενδυτικών εταιρειών. Εκπρόσωπος & 
Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συλλόγου Απανταχού Σουλιωτών. Υπεύθυνος ενεργειών 
ανάπλασης, ανάδειξης και προβολής των Ιστορικών χώρων Σουλίου, Ζαλόγγου και 
Ιεράς Μονής Σέλτσου. Αντιπρόσωπος Ελλάδας, της ανώτατης ελβετικής σχολής 
Τουρισμού Glion - Les Roches και των ανώτατων σχολών Τουρισμού César Ritz Col-
leges Switzerland. Εκλεγμένος Σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Καρδίας 2010-2014. 
Παντρεμένος και πατέρας 4 τέκνων.

Παπιόπουλος  Ηρακλής (Αλκης) του Παναγιώτη 
Γεννήθηκε το 1958. Μόνιμος κάτοικος Καρδίας από το 2000. Πτυχιούχος της 
Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής  Θεσσαλονίκης με ειδικές σπουδές στη διαχείριση 
ανθρώπινου δυναμικού. Υπάλληλος Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Μέλος ΔΣ της 
ΟΣΥΠΑ. Γραμματέας συλλόγου υπαλλήλων ΥΠΑ Αεροδρομίου «Μακεδονία». Μέλος 
ΔΣ Συλλόγου Γονέων 2ου Δημ. Σχολείου Καρδίας. Εγγαμος  με ένα παιδί.

Χαμουρατίδου Ευδοξία (Εύη) του Νικολάου
Φαρμακοποιός–Φωτογράφος–Φεμινίστρια Μια ζωή, της οποίας οι επιλογές 
καταδεικνύουν ότι, η πράξη αυτή της διχοτόμησης κυριαρχεί. Γι’ αυτό ονειρεύομαι 
έναν κόσμο δίκαιο, ολόκληρο, χωρίς τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε ξένους 
και ντόπιους, μεγάλους και παιδιά, άντρες και γυναίκες, και ένα βίο γραφικό, στο 
τέλος του  να γελώ. Δεν ξέρω τίποτε πιο καταθλιπτικό από το να περιμένει κάποιος  
τα πράγματα να γίνουν καλύτερα. Από ποιόν το περιμένουμε? Για πόσο ακόμα? Εγώ 
σηκώνομαι λοιπόν, πιάστηκα. Κουράστηκα. Δεν μου ταιριάζει η μιζέρια. Είμαι νέα. 
Θέλω να ζήσω σε κόσμο Ομορφο.

Χατζηνικολάου Δέσποινα συζ. Αργυρίου
Γεννήθηκε στην Εδεσσα το 1953, παιδί πολύτεκνης οικογένειας. Ασχολήθηκε με 
την επιχείρηση του συζύγου της. Δραστηριοποιήθηκε σε συλλόγους Γονέων και 
Κηδεμόνων και σε συλλόγους γυναικών. Παντρεμένη με τον Αργύρη Χατζηνικολάου 
από την Καρδία. Εχει δύο κόρες και τρία εγγόνια.
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Δημοτική Kοινότητα Πλαγιαρίου

Καγιόγλου Χρήστος  του Θεοδώρου 
Γεννήθηκε στο χωριό Μεσιανή Κοζάνης. Μεγάλωσε και έζησε στη Θεσσαλονίκη. 
Απόφοιτος Λυκείου και κάτοχος πτυχίου Μηχανικού Ψυκτικών, Μέσης Τεχνικής Σχολής. 
Μετανάστης στο Μόναχο όπου δούλεψε ως εργάτης και ελεύθερος  επαγγελματίας. 
Ιδιωτικός  υπάλληλος σε τεχνική κατασκευαστική εταιρεία.  Την τελευταία τριετία 
άνεργος.

Καλογεράκη –Κοσμίδου Ειρήνη του Αντωνίου
Γεννήθηκε στο Καστέλι Πεδιάδος του Ηρακλείου Κρήτης.  Σπούδασε  στο Τμήμα 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της ΑΣΟΕΕ. Μένει μόνιμα στο Πλαγιάρι από το 
1999. Εχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα ως υπεύθυνη μηχανογραφημένης λογιστικής 
και οργάνωσης γραφείου. Εχει επίσης σημαντική εμπειρία από την συμμετοχή της 
σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Υπηρέτησε για 10 συνεχόμενα χρόνια το 
γονικό κίνημα, μετέχοντας ενεργά στα διοικητικά συμβούλια των Συλλόγων Γονέων 
και Κηδεμόνων των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
του πρώην Δήμου Μίκρας. Είναι παντρεμένη με δύο παιδιά.

Πιστόκουλος  Θανάσης  του Θεοφάνη 
Γεννήθηκε στο Δρυμό το 1959. Κατοικεί στο Πλαγιάρι. Απόφοιτος Εργοδηγών 
Ηλεκτρολόγων. Συνταξιούχος Πολιτικής Αεροπορίας. Πρόεδρος του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Δρυμού (1980). Κοινοτικός σύμβουλος Δρυμού το 1982. Αντιπρόεδρος 
Αθλ. Πολιτιστικού Συλλόγου Ορφέας Πλαγιαρίου. Αντιπρόεδρος του Συλλόγου 
Γονέων δημοτικού σχολείου Πλαγιαρίου 1994-95. Ερασιτέχνης βιοκαλλιεργητής με 
συμμετοχή στα κατά τόπους αγροκτήματα του «ΠΕΛΙΤΙ». 

Σελέκος  Δημήτρης του  Νικολάου
Γεννήθηκε στα Τρίκαλα. Κατοικεί στο Πλαγιάρι. Ετών 43, φιλόλογος - εκπαιδευτικός σε 
ιδιωτικό σχολείο, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτική Φιλοσοφία, υποψήφιος 
διδάκτορας Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ. Από το 2007 Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου 
Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Βόρειας Ελλάδας και μέλος του ΔΣ της ΟΙΕΛΕ. 
Παντρεμένος με 3 παιδιά.

Στάθης-Τοπαλίδης, Ζήσης  του Ορέστη-Ιωάννη
Γεννήθηκε το 1965 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί από το 1977 στο Πλαγιάρι. Σπούδασε 
λογιστική και εργάστηκε ως λογιστής στην Ε.Μπεληγιάννης ΑΕ με έδρα τη Θέρμη από 
το 1988 έως και το 2011. Από τον Οκτώβριο του 2013 ασκεί καθήκοντα Προέδρου 
και Διευθύνοντος Συμβούλου σε Ανώνυμη Εταιρεία Διεθνών Μεταφορών. Από το 
2010 είναι μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Πλαγιαρίου. Είναι παντρεμένος και έχει δύο γιούς.

Φινοπούλου  Ευανθία (Εύη)  του Δημητρίου
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948. Κατοικεί στο Πλαγιάρι. Εχει σπουδάσει  δημοσιογραφία. 
Συνταξιούχος της ΕΚΟ ΑΒΕΕ. Συμμετείχε στην Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών. 



Δημοτική Kοινότητα Τριλόφου

Αγραφιώτης Γεώργιος του Μιχαήλ
Γεννήθηκε και ζει στον Τρίλοφο. Συνταξιούχος συνεταιριστικός υπάλληλος. 
Συνδικαλιστής στον χώρο των συνεταιριστικών υπαλλήλων. Διετέλεσε Κοινοτικός 
σύμβουλος στην  κοινότητα Τριλόφου την περίοδο 1982-86 και Αντιπρόεδρός της την 
περίοδο 1994-98.

Μάτσας Σάββας του Ιωάννη
Απόφοιτος του Β΄ Τεχνικού  Λυκείου Θεσσαλονίκης, του τμήματος ηλεκτρονικών 
εγκαταστάσεων και αυτοματισμών. Επαγγελματική του σταδιοδρομία ο χώρος των 
πωλήσεων για 25 περίπου χρόνια σε διάφορες ιεραρχικά εταιρικές θέσεις. Διετέλεσε 
μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ (τμήματος Θεσσαλονίκης), 
κάτοχος Diploma  in Sales Marketing της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων 
(Ε.Ε.Δ.Ε.) και μέλος της. Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Β΄ 
Γυμνασίου Τριλόφου. Εφορος του νεοϊδρυθέντος τμήματος Σκάκι του Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ. 
Παντρεμένος με δύο παιδιά.

Περδικούρης  Αγγελος του Χρήστου
Γεννήθηκε στη Σαλαμίνα το 1960. Κατοικεί στον Τρίλοφο. Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός του ΑΠΘ. Εργάζεται στην ΕΛΒΟ.

Σαλάκος  Δημήτριος του  Χριστοδούλου
Γεννήθηκε και κατοικεί στον Τρίλοφο. Συνδικαλιστής του ΚΤΕΛ νομού Θεσσαλονίκης 
1975-79. Μέλος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της Ομοσπονδίας 
Υπαλλήλων Μεταφορών 1979-82. Σύμβουλος στη Δόξα Τριλόφου 2008-2014. 
Παντρεμένος  με δύο παιδιά.

Σαμούρη-Θεοδοσιάδου  Στέλλα του Αστερίου
Γεννήθηκε και κατοικεί στον Τρίλοφο. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. 
Συγγραφέας και ποιήτρια.

Τασούδη Ευαγγελία του Κωνσταντίνου
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1972 και κατοικεί στον 
Τρίλοφο. Σπούδασε Διακόσμηση. Τεχνικός Σκηνογραφικού του Κρατικού Θεάτρου 
Βορείου Ελλάδος. Ζωγράφος και διακοσμήτρια. Συνεργάστηκε με τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Τριλόφου και θεατρικές ομάδες στη Θεσσαλονίκη

παρέμβαση πολιτών δήμου Θέρμης

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
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Tοπική Kοινότητα Κάτω Σχολαρίου

Βεζυργιάννης Νίκος του Ευάγγελου
Γεννήθηκε το 1966 στο Κάτω Σχολάρι και φοίτησε στο ΤΕΛ Επανομής. Ασχολείται με 
την κτηνοτροφία συνεχίζοντας την παράδοση της οικογένειας του για 3η γενιά, με τη 
γεωργία και την αμπελουργία, ενδιαφερόμενος για τις βιολογικές καλλιέργειες. Είναι 
παντρεμένος με τη Μαρία Συρανίδου και έχει δύο γιούς.

Δραγώγια Μαρία του Εμμανουήλ
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το1966. Κατοικεί στο Κάτω Σχολάρι.  Σπούδασε κοινωνική 
λειτουργός. Εχει βιβλιοπωλείο στον Τρίλοφο. Μέλος του Συλλόγου βιβλιοπωλών και 
του Εμπορικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Μέλος πολιτιστικών συλλόγων και 
συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.

Κοτσανά  Αναστοπούλου -Τζαμαλή  Ρουμπίνη  
του Βασιλείου
Γεννήθηκε στη Λάκκα Αχαΐας το 1956. Κατοικεί στο Πλαγιάρι. Πτυχιούχος του 
Οικονομικού Τμήματος του ΑΠΘ και της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης. 
Δασκάλα  στο Δημοτικό  σχολείο  Κάτω  Σχολαρίου. 

Παλαιοδημόπουλος  Γιάννης του Μενελάου
Εζησε στην Σουηδία για 13 χρόνια, όπου και σπούδασε Οικονομικά. Παράλληλα με τις 
σπουδές του, εργάστηκε σαν μεταφραστής , μουσικός και στο χώρο της νοσοκομειακής 
περίθαλψης. Παραγωγός οικολογικού κρασιού. Παγκόσμια αναγνωρισμένος 
κατασκευαστής κλασσικής κιθάρας Κάτοικος  Κάτω Σχολαρίου.



THΛ. 2310 383 977, 2310 383 987
E-mail: ppdimouthermis@gmail.com
http://parembasipolitondimouthermis.wordpress.com/
Facebook: Παρέμβαση Πολιτών Δήμου Θέρμης
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