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∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  
 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ 
 
Αδαµίδης Σωτήρης 

 
Γεννήθηκε τον Μάιο του 1965 και µεγάλωσε στην παλιά πόλη της Ξάνθης. Έχει σπουδάσει ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων. Από το 1989 και 
για επτά περίπου χρόνια συµµετείχε στην οικογενειακή επιχείρηση τροφίµων ενώ το 1996 εισέρχεται ως στέλεχος στην εταιρείας 
carrefour-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ της οποίας υποκατάστηµα διευθύνει σήµερα. 
Ο Σωτήρης Αδαµίδης είναι παντρεµένος µε την Χριστίνα Αθανάσογλου και µαζί έχουν αποκτήσει δύο υπέροχα παιδιά την Θεοκλητία 
που σήµερα είναι 19 ετών και τον Μάριο που είναι 12. 
 
 
Αµανατίδης Χρήστος 
 

 
Γεννήθηκε στο Εύµοιρο Ξάνθης το 1958. Είναι υπάλληλος του ΟΣΕ. 
∆ιετέλεσε Τοπικός Σύµβουλος Ευµοίρου 1998 – 2002 και είναι Μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής ΠαΣοΚ ΑΜΘ – Υπεύθυνος 
Εσωτερικών & Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συνδικαλιστικά, Γραµµατέας της ΠΑΣΚ Σιδηροδροµικών ΥπαλλήλωνΝ.Ξάνθης. Ο Χρήστος 
Αµανατίδης είναι παντρεµένος µε την Αναστασία Κετσεµενίδου και πατέρας της Σοφίας 23 ετών και της Ειρήνης 19 ετών, φοιτήτριες 
και οι δύο σήµερα.  
 
 
Αντωνιάδης Ανέστης 

 
 
Γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1977. Είναι ελεύθερος επαγγελµατίας στον χώρο της µαζικής εστίασης και τις τηλεπικοινωνίες. Ο Ανέστης 
Αντωνιάδης είναι κάτοχος πτυχίου ιχθυοκαλλιέργειας µε µεταπτυχιακά στην ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση Επιχειρήσεων και στα 
χρηµατοοικονοµικά. ∆ιετέλεσε Γενικός Γραµµατέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ Ξάνθης. Σήµερα είναι Γενικός Γραµµατέας του Σωµατείου 
Μαζικής Εστίασης των καφέ-µπαρ Ξάνθης. 
 
 
Αντωνιάδου Βούλα 

 
Γεννήθηκε στην Ξάνθη. Σπούδασε Νηπιαγωγός κι υπηρέτησε για 20 χρόνια στην Προσχολική Αγωγή. Παράλληλα πήρε το πτυχίο της 
ως µουσικός από το ∆ηµοτικό Ωδείο Ξάνθης στο οποίο και εργάστηκε για δύο περίπου δεκαετίες. Σήµερα (µετά από ειδίκευση που 
πήρε στη Θεσσαλονίκη) είναι Μουσικοπαιδαγωγός  σε Μουσική Σχολή της Ξάνθης.  
Η Βούλα Αντωνιάδου δηµιούργησε το, γνωστό πια σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα, συγκρότηµα «Βόρειος Ήχος» και είναι κοσµήτορας στις 
Γυναίκες Χωρίς Σύνορα Έχει δυο παιδιά και τα τελευταία χρόνια είναι µια ευτυχής γιαγιά.  
 
Ασκαρίδου Παυλίνα 

 
 



Γεννήθηκε το 1973 και µεγάλωσε στην Ξάνθη.  
Σπούδασε γαλλική φιλολογία και γλώσσα της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης και από το 1997 
εργάζεται ως καθηγήτρια ξένων γλωσσών.  
Σήµερα είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 12ου ∆ηµοτικού Σχολείου. Είναι ενεργό µέλος πολιτιστικών και 
αθλητικών συλλόγων της πόλης µας.  
Η Παυλίνα Ασκαρίδου είναι παντρεµένη µε τον δικηγόρο Κωνσταντίνο Βαζίκα µε τον οποίο έχουν δυο κόρες, 5 και 7 ετών. 
 
 
Βασιλοπούλου Ρωξάνη 

 
Γεννήθηκε το 1982 στην Ξάνθη, όπου και πέρασε τα παιδικά της χρόνια. Σπούδασε στην πόλη µας, στην Πολυτεχνική Σχολή του 
∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου, απ’ όπου πήρε το δίπλωµα του Πολιτικού Μηχανικού. Από το Μάρτιο του 2007 εργάζεται ως ελεύθερη 
επαγγελµατίας και ταυτόχρονα φοιτεί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών της Υδραυλικής Μηχανικής του ∆.Π.Θ. Η Ρωξάνη 
Βασιλοπούλου είναι παντρεµένη µε τον επίσης Πολιτικό Μηχανικό Αντώνιο Μπόγλου, µε τον οποίο περιµένουν σε λίγους µήνες και το 
πρώτο τους παιδί. 
 
Βασιλούδης Ηλίας 

 
Είναι Χειρουργός – Οδοντίατρος µε µεταπτυχιακό στη ∆ιοίκηση Μονάδων Υγείας Ε.Α.Π. 
Είναι µέλος στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Ραδιοφώνου. Πρόεδρος του Οµίλου Αντισφαίρισης Ξάνθης. 
Ο Ηλίας Βασιλούδης είναι παντρεµένος µε την Εξάρχου Ράνια και πατέρας της Πένυς και της Μυρτώς. 
 
Βορίδης ∆ηµήτρης 

 
Γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1956. Αρχιτέκτων – Μηχανικός στο επάγγελµα. Μεταξύ άλλων, είναι ενεργό µέλος του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και του Πανελληνίου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, αντιπρόεδρος ∆.Σ. Συλλόγου Γονέων & 
Κηδεµόνων 1ου Λυκείου Ξάνθης και αντιπρόεδρος του Αθλητικού & Μορφωτικού Συλλόγου «Αναγέννηση ∆ροσερού». Επίσης, είναι 
µέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου Φίλων Ψυχολογικού Ξάνθης, του ΑΠΟΦΚΑ και της Τ.Ο. ΠαΣοΚ Ξάνθης καθώς και µέλος 
της Επιτροπής Πολεοδοµικού - Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ), γραµµατέας ∆.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων ΣΑ∆ΑΣ ΠΕΑ Ξάνθης 
και µέλος του Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών Ξάνθης, «Η Αγάπη».  Ο ∆ηµήτρης Βορίδης είναι νυµφευµένος µε τη δικηγόρο Άσπα 
Γαργάλα µε την οποία έχουν δύο παιδιά, την Ιωάννα και τον Ηλία. 
 
Εγγλεζάκης Ιωάννης 

 
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1977 και µεγάλωσε στην Ξάνθη. Είναι απόφοιτος του 9ου ∆ηµοτικού σχολείου, του 5ου Γυµνασίου 
και του 1ου Λυκείου Ξάνθης. Πτυχιούχος οικονοµολόγος και µέλος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, εξασκεί το επάγγελµα 
του λογιστή-φοροτέχνη από το 2002. 
 
 
 
Εµφιετζή Μαρία 
Γεννήθηκε στο Τύµπανο Ξάνθης. Σπούδασε Κλασσική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο. ∆ίδαξε σε πολλά σχολεία του Νοµού 
ενώ τα τελευταία 15 χρόνια ήταν διευθύντρια στο 4ο Γυµνάσιο Ξάνθης. Συµµετείχε ως συντονίστρια σε πολλά εκπαιδευτικά και 
περιβαλλοντικά προγράµµατα και υπήρξε ενεργός συνδικαλίστρια στο κίνηµα των καθηγητών. Η Μαρία Εµφιετζή είναι παντρεµένη µε 
τον Γεωπόνο - Οικονοµολόγο Χειµαριώτη Κωνσταντίνο και µητέρα του Ηλία και του Άρη. 
 
 
 



Θεοδωρίδης Γρηγόρης 

 
Ο Γρηγόρης Θεοδωρίδης γεννήθηκε στην Ξάνθη στα µέσα του 1969. Έζησε µέχρι την ηλικία των εννέα χρόνων στη Σταυρούπολη, 
όπου ο πατέρας του εργαζόταν ως υπάλληλος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών. Αργότερα, εγκαταστάθηκε µε την οικογένειά 
του στο Μικρό Εύµοιρο και από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 µε τη σύζυγό του Ουρανία και τα τέσσερα παιδιά τους, ζουν στην 
Ξάνθη όπου διατηρούν επιχείρηση εστίασης.  
 
 
Καλογερής Κρίτων 

 
Γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1947. ∆ιευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκοµείου Ξάνθης από το 1984. Είναι παντρεµένος µε 
την παιδαγωγό Μαίρη Μεϊµαρίδου και πατέρας ενός παιδιού. Ο Κρίτων Καλογερής έθεσε υποψηφιότητα κι εξελέγη το 2006 ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος Ξάνθης µε το συνδυασµό «Πολίτες για την Αλλαγή». Την τελευταία διετία είναι Αντιπρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής 
Ξάνθης 

Καλογιάννη Μάγδα 

 
Γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1973. Μεγαλωµένη σε οικογένεια ελευθέρων επαγγελµατιών, τελειώνοντας το σχολείο µπαίνει στον 
επαγγελµατικό στίβο όπου και διακρίνεται για την επιχειρηµατικότητά της. Από τα 19 της είναι έµπορος και στα 23 παντρεύεται και 
αποκτά δύο παιδιά.   

 
 
 
Κόκκινος Γιώργος 

 
Γεννήθηκε στη Χρυσούπολη Καβάλας, το 1964. Την ίδια χρονιά µετακινήθηκε η οικογένειά του στην πόλη της Ξάνθης, όπου και ζει 
έως σήµερα. Επαγγελµατικά δραστηριοποιείται από το 1985 στον εµπορικό τοµέα και από το 2003 µέχρι και σήµερα στον τοµέα 
εισαγωγής και παραγωγής επίπλου.    Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κολυµβητικού Οµίλου Ξάνθης έως το 2005 κι έκτοτε του 
Αθλητικού Οµίλου Ποσειδώνα του οποίου υπήρξε ιδρυτικό µέλος. Το 2008 εκλέγεται και παραµένει µέχρι σήµερα Πρόεδρος στον 
Ποσειδώνα. Ο Γιώργος Κόκκινος είναι από το 1988 παντρεµένος µε την Σταµατία Κανδυλή και µαζί απέκτησαν τον 13χρονο σήµερα, 
Βασίλη. 
 
Κοντογιαννίδης Ρωµανός 

 
Είναι Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, πτυχιούχος του Τµήµατος Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου 
το1993. Η ενασχόλησή του µε τον αθλητισµό και ειδικότερα το tae qwo do, του έχει φέρει σηµαντικές διακρίσεις µε κορυφαία την 
κατάκτηση της πρώτης θέσης σε πανελλήνιο πρωτάθληµα. Είναι διαιτητής ποδοσφαίρου σε επίπεδο super league, Τεχνικός 
∆ιευθυντής Ακαδηµίας Ποδοσφαίρου Ξάνθης και γυµναστής στην οµάδα ποδοσφαίρου «Νέστος Χρυσούπολης».  
Ο Ρωµανός Κοντογιαννίδης είναι παντρεµένος µε τη ∆έσποινα Ψωµά και πατέρας τριών παιδιών, της 13χρονης Σµαρώς, του 8χρονου 
Κλέαρχου και της µόλις 15 µηνών Ελένης. 
 
 
Κουρπαλίδης Γιάννης 
 



 
Γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1970 στην Ξάνθη. Είναι απόφοιτος  της  Ιατρικής Σχολής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, ειδικός 
Βιοπαθολόγος-Μικροβιολόγος. Έχει εργαστεί στο Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Ξάνθης και στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο 
Αλεξανδρούπολης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, υπήρξε µέλος στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Φοιτητών της σχολής 
του ενώ συµµετείχε σε προγράµµατα του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης µε αντικείµενο την προστασία του περιβάλλοντος.  Στην Ξάνθη τα 
τελευταία χρόνια συµµετείχε στις δράσεις του συλλόγου «Ποντιακός» µε σκοπό την οµαλή ένταξη των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες 
στην καθηµερινότητα και στην κοινωνική ζωή της πόλης. 

 Λογοθέτη Βασιλική 

 
Γεννήθηκε στο Αµβούργο Γερµανίας από οικονοµικούς µετανάστες γονείς. Οι ρίζες της και από τους δύο γονείς ξεκινούν από τη 
Σµύρνη. Σπούδασε παιδαγωγικά στη Ζωσιµαία Παιδαγωγική Ακαδηµία Ιωαννίνων και από το 1986 ως σήµερα εργάζεται ως δασκάλα 
σε πολλά σχολεία της πόλης και της περιφέρειας του Νοµού. Συµµετέχει σε πιλοτικές µορφωτικές δράσεις που απευθύνονται στις 
Ευπαθείς Κοινωνικές Οµάδες µε ιδιαίτερη έµφαση στη µειονοτική εκπαίδευση και στους ROM. Ταυτόχρονα συνεχίζει τις σπουδές της 
στο Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών του Παντείου Πανεπιστηµίου. Η Βίκυ Λογοθέτη είναι µητέρα ενός παιδιού και σήµερα είναι 
παντρεµένη µε τον επίσης εκπαιδευτικό Νίκο Σουνδουλουνάκη.  
 
 
Μαζαράκης Σπύρος 

 
Γεννήθηκε το 1957. Σπούδασε στην Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης.  Σήµερα ζει και εργάζεται στην Ξάνθη σαν 
υπάλληλος του Ο.Α.Ε.∆. Είναι Γραµµατέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Λυκοδροµίου. 
Ο Σπύρος Μαζαράκης είναι παντρεµένος και πατέρας 3 παιδιών. 
    
 Μελίδης Ιωάννης 

 
Γεννήθηκε  στις  24 ∆εκεµβρίου του 1956.  Είναι ∆ιπλωµατούχος Αεροναυπηγός - Μηχανολόγος Μηχανικός από το Πανεπιστήµιο της 
Στουτγάρδης - Προϊστάµενος  των τµηµάτων Συντήρησης - Μηχανολογικής Υποστήριξης και Τεχνικός Ασφάλειας  της ΣΕΚΑΠ.  
Επίσης είναι Πρόεδρος της Μόνιµης Επιτροπής Υγιεινής  και Ασφάλειας Εργασίας του Τ.Ε.Ε. Περιφερειακό  Τµήµα Θράκης, Γενικός 
Γραµµατέας του Πανελληνίου Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων µηχανικών Περιφερειακού τµήµατος Ξάνθης 
και Πρόεδρος  του  πολιτιστικού Συλλόγου «ΚΑΒΕΙΡΟΙ» από  το 2000. 
Ο Γιάννης Μελίδης είναι παντρεµένος  µε την Έλκε  Μπράουν–Μελίδου και µε τα παιδιά τους, ∆ηµήτρη  και Κατερίνα κατοικούνε στο 
Εύµοιρο. 
 
 
Μεταλλινού Αναστασία 

 
Η Αναστασία Μεταλλινού γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Ξάνθη. Σπούδασε στη Νοµική Σχολή του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου. 
Σήµερα ασκεί το επάγγελµα της δικηγόρου στην Ξάνθη.  Υπήρξε εθελόντρια Σαµαρείτισσα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, µέλος 
της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας, της Φιλοπρόοδης Ένωσης Ξάνθης και του Οµίλου Rotaract Ξάνθης.  



 
Μουµίνογλου Μουµίν 

 
Γεννήθηκε το 1971στην Ξάνθη. Από την παιδική του ηλικία (και αργότερα ως ενήλικας) συµµετείχε ως αθλητής σε διάφορα 
ερασιτεχνικά ποδοσφαιρικά σωµατεία της Ξάνθης. Απεφοίτησε από το Τεχνικό Επαγγελµατικό Λύκειο Ξάνθης το 1989 και εν συνεχεία 
εργάστηκε µέχρι το 2002 στη Γερµανία, όπου και συµµετείχε σε συνεργασίες µεταξύ των τοπικών φορέων αυτοδιοίκησης και των 
οικονοµικών µεταναστών. Με την επιστροφή του στην γενέτειρα του το 2002 ξεκίνησε την επιχείρηση του (πλυντήριο αυτοκινήτων), 
η οποία λειτουργεί µέχρι και σήµερα.  
Ο Μουµίν Μουµίνογλου είναι παντρεµένος µε την Αϊσέ Εµίν και έχει δύο γιούς.  
 
 
 
 
Μυστακίδου Θωµαΐς 

 
Γεννήθηκε στην Ξάνθη το1964. Ζει και εργάζεται στην πόλη µας ως εκπαιδευτικός. Πολυετής και µε αφοσίωση η ενεργός παρουσία 
της στην  πρωτοβάθµια εκπαίδευση – 25 χρόνια τώρα.  Η Θώµη Μυστακίδου είναι παντρεµένη µε τον Μιχάλη Μυστακίδη και µητέρα 
δύο παιδιών, του Ηλία και της Άννας. 
 
Νασσόπουλος Χαράλαµπος 

 
Γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1974. Παντρεµένος και πατέρας ενός παιδιού.  
Εργάζεται στο λογιστήριο της Βιοµηχανίας ΚΟΜΟΤΕΧ Είναι Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων Ν. Ξάνθης, Πρόεδρος του Πολιτιστικού 
Συλλόγου «ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ  2000» και Εθελοντής αιµοδότης, µέλος του Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών «Η ΑΓΑΠΗ». 
 
 
Ντιµπαµπής Νικόλαος 

 
Γεννήθηκε στο Νεοχώρι Ν. Ξάνθης  το 1956 όπου  διαµένει µόνιµα  και είναι απόφοιτος του Λυκείου Σταυρούπολης. Είναι 
παντρεµένος   και έχει δύο παιδιά. Είναι εκλεγµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος τα τελευταία 8 χρόνια στον ∆ήµο Σταυρούπολης. 
∆ιετέλεσε Αντιδήµαρχος δύο φορές και είναι υπεύθυνος των τοµέων Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης. 
∆ιατέλεσε 12 χρόνια Γραµµατέας ∆ηµοτικής Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ Σταυρούπολης, 4 χρόνια µέλος Νοµαρχιακής ΠΑΣΟΚ, Υπεύθυνος 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ν. Ξάνθης και Συνδικαλιστικού Οργάνου. Είναι συνταξιούχος υπάλληλος της Συνεταιριστικής Βιοµηχανίας 
Γάλακτος ΡΟ∆ΟΠΗ. 
 
Ξυλάς Χάρης 

 
Γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1965. Συµβολαιογράφος στο επάγγελµα.  
Είναι παντρεµένος µε τη Ζέφη Σβέρκου και πατέρας δύο παιδιών. Ο Χάρης Ξυλάς έθεσε υποψηφιότητα κι εξελέγη το 2006 
Αναπληρωµατικός ∆ηµοτικός Σύµβουλος Ξάνθης µε το συνδυασµό «Πολίτες για την Αλλαγή». Από το 2006 έως και το 2008 ήταν 
µέλος ∆Σ του ∆ηµοτικού Ραδιοφώνου Ξάνθης. Στις 10 Σεπτεµβρίου ορκίστηκε ∆ηµοτικός Σύµβουλος στη θέση της αειµνήστου 
Ειρήνης ∆αλάτση. 



 
 
 
 
 
Ξυνίδης Αθανάσιος 

 
Γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1956. ∆ηµοτικός Σύµβουλος από το 1994. Πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης (1999-2005). 
Παντρεµένος και πατέρας ενός παιδιού. 
 
 
 
Παπαδοπούλου Εριφύλη 
 

 
Γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1969. Παντρεµένη σήµερα και µητέρα τριών παιδιών. Είναι απόφοιτος της ΣΕΥΠ Θεσσαλονίκης του 
Τµήµατος Νοσηλευτικής κι εργάζεται στο Νοσοκοµείο της Ξάνθης ως υπεύθυνη χειρουργείου. Η Εριφύλη Παπαδοπούλου είναι 
Πρόεδρος του Σωµατείου Εργαζοµένων του Νοσοκοµείου και µέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου Τριτέκνων Ξάνθης.  
 
 
 
Παρχαρίδου Μαρία 

 
Γεννήθηκε στο Θρυλόριο Κοµοτηνής το 1953. Είναι απόφοιτος εξαταξίου γυµνασίου Ε΄θηλέων Θεσσαλονίκης και της Σχολής 
Λογιστών «Φάρος». Από το 1979 υπηρετεί στην Α΄ ∆.Ο.Υ. Ξάνθης. Για 12 χρόνια ήταν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου 
Ποντίων Ν.Ξάνθης.  Η Μαρία Παρχαρίδου είναι παντρεµένη µε τον Χρήστο Ευκαρπίδη µε τον οποίο έχει ένα γιο, τον 18χρονο, 
σήµερα φοιτητή, Χάρη. 
 
Πατσίδου Μπέττυ 

  
 
Γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1974.  Σπούδασε στη Νοµική Σχολή του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου και από το 2000 ασκεί δικηγορία 
στην Ξάνθη. Είναι παντρεµένη µε τον Αλέξη Αλεξιάδη και µητέρα δύο παιδιών, του Βασίλη και της 'Aσπας.  Η Μπέττυ Πατσίδου είναι 
από το 2009 ∆ηµοτική Σύµβουλος Ξάνθης µε το συνδυασµό «Πολίτες για την Αλλαγή» και µέλος ∆Σ του ∆ηµοτικού Ραδιοφώνου 
Ξάνθης και της ΕΑΠΑΞ. 
 
 
Πατσιούρας Γιάννης 

 



Γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Ξάνθη από πρόσφυγες γονείς. Οικονοµολόγος πτυχιούχος του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Ελεύθερος 
επαγγελµατίας, παντρεµένος µε τη Ροζίτα Τσαγκαλίδου. Πατέρας δύο παιδιών.  
 
 
 
 
Πεχλιβάνης Άγγελος 

 
Γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1962. Προέρχεται από τον αγροτοσυνεταιριστικό χώρο όπου και ανέπτυξε µακρά συνδικαλιστική δράση. 
Είναι µελισσοκόµος τα τελευταία 25 χρόνια και ενεργό µέλος, και µέλος ∆Σ, του Μελισσοκοµικού Συνεταιρισµού Νοµού Ξάνθης. 
Παράλληλη υπήρξε και η συµµετοχή του στο ∆Σ του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 1ου Λυκείου Ξάνθης όπως και στο ∆Σ του 
πολιτιστικού συλλόγου «∆ιόνυσος».  
Ο Άγγελος Πεχλιβάνης είναι παντρεµένος και πατέρας δύο παιδιών. 
 
 
Στογιαννίδης Γρηγόρης 

 
Ο Γρηγόρης Στογιαννίδης γεννήθηκε το 1963. Είναι ιδιωτικός υπάλληλος. Από το 1995 εργάζεται στο Καζίνο της Ξάνθης όπου είναι 
Πρόεδρος του Σωµατείου Εργαζοµένων της επιχείρησης. 
 
 
Τοντικίδου Αλίκη 

 
Γεννήθηκε το 1967 στην Γεωργία της πρώην ΕΣΣ∆ και ήρθε στην Ελλάδα το 1991. Τις ιατρικές της σπουδές στην Τιφλίδα 
συµπληρώνει στην Ιατρική Σχολή του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου.  Το 2002 λαµβάνει ειδικότητα στην Ακτινολογία από το Γενικό 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης όπου υπηρέτησε για έξι χρόνια. Ακολουθούν οι θέσεις της Επιµελήτριας Β΄ στο 
Νοσοκοµείο της Χίου και στη συνέχεια στο Νοσοκοµείο  Ξάνθης. Από το 2006 εργάζεται ως επιστηµονική υπεύθυνη ιατρός-
ακτινολόγος, σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο. Η Αλίκη Τοντικίδου είναι µητέρα ενός παιδιού. 
 
 
Τοπ Ισµέτ 

 
Ο Ισµέτ Τοπ γεννήθηκε στα Κιµµέρια το 1965. Ζει και εργάζεται στην Ξάνθη ως ελεύθερος επαγγελµατίας. Είναι παντρεµένος και 
πατέρας δύο παιδιών. Από το 2006 είναι ∆ηµοτικός Σύµβουλος Ξάνθης.  
 
Τσάκατος Θεόδωρος 

 
Γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1980. Είναι πτυχιούχος Τµήµατος Οικονοµικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θες/νίκης. Από το 2006 
δραστηριοποιείται ως λογιστής – φοροτεχνικός – οικονοµολόγος. 
Ο Θοδωρής Τσάκατος είναι µέλος του ΕΦΕΕΞ (σύλλογος λογιστών) και εκλεγµένος γραµµατέας στο ∆Σ του συλλόγου. Επίσης είναι 
µέλος του ∆Σ της ΒΙΟ αεβε. 



 
 
Χατζηθεοδώρου Κυριάκος 

 
Γεννηµένος το 1980 ο Κυριάκος Χατζηθεοδώρου είναι υπάλληλος στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος όπου εργάζεται από το 2003. Τις 
σπουδές του από το 2000 στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας αναβαθµίζει µέχρι το 2007 στο Πανεπιστήµιο 
του Γκρήνουϊτς.  
Είναι εκλεγµένος στο Β΄θµιο Συνδικαλιστικό όργανο της Οµοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΤΟΕ), µέλος 
νοµαρχιακού Παραρτήµατος ΟΤΟΕ Ν. Ξάνθης και εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζοµένων Εθνικής Τράπεζας για το Ν. Ξάνθης. Είναι 
µέλος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος και στα ενδιαφέροντά του µεταξύ άλλων εγγράφεται η συµµετοχή του στο χορευτικό 
εργαστήρι της ΦΕΞ. 
 
Χαριτωνίδου Ειρήνη 

 
Γεννήθηκε  το 1984 στην Ξάνθη, απ’ όπου και κατάγεται. Σπούδασε στο Τµήµα Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση κοινωνικής 
εργασίας στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο. Από τον Φεβρουάριο του 2007 εργάζεται ως κοινωνική λειτουργός στον οικισµό του 
∆ροσερού, για την µείωση της σχολικής διαρροής και την διευθέτηση προβληµάτων κοινωνικής ασφάλισης, σε συνεργασία µε τα 
σχολεία του οικισµού. Στο πλαίσιο του επιστηµονικού της αντικειµένου, η Ειρήνη Χαριτωνίδου έχει συνεργαστεί σε προγράµµατα 
υποστήριξης µειονοτικού πληθυσµού µε ιδιαίτερα προβλήµατα καθώς και ατόµων µεγάλης ηλικίας.  

Χασάν Ογλού Φερντούν 

 
Γεννήθηκε το 1977 στην  Ξάνθη και είναι κάτοικος ∆ροσερού.  Ζει και εργάζεται στην Ξάνθη ως ελεύθερος επαγγελµατίας. Είναι 
παντρεµένος και πατέρας τριών παιδιών. Από το 1990 έως το 2002 εργάστηκε  στην Αθήνα ως ιδιωτικός  υπάλληλος σε ατοµική 
επιχείρηση µε ψάθινα ειδή και έπιπλα µπαµπού. Από το 2002 έως το 2005 ήταν Πρόεδρος του συλλόγου «Οι αποφασισµένοι» µε έδρα 
το ∆ροσερό. Από το 2006 έως και σήµερα (2010) είναι Πρόεδρος του αθλητικού και µορφωτικού συλλόγου «Αναγέννηση ∆ροσερού». 
Ο Χασάν Ογλού Φερντούν έθεσε υποψηφιότητα κι εξελέγη το 2006 ∆ηµοτικός Σύµβουλος Ξάνθης µε το συνδυασµό «Πολίτες για την 
Αλλαγή». Από το 2006 έως το 2009 ήταν µέλος του Αθλητικού Οργανισµού ∆ήµου Ξάνθης. 

Χατζίδης Χριστόφορος 

 
Γεννήθηκε στο Ερεβάν Αρµενίας το 1967. Τελείωσε το Λύκειο το 1983. Πέρασε στη Σχολή Ιστορίας και αγγλικής Φιλολογίας του 
Παιδαγωγικού Πανεπιστήµιου ξένων γλωσσών, από το οποίο αποφοίτησε το 1990 µε ειδικότητα καθηγητού αγγλικής φιλολογίας και 
παγκόσµιας ιστορίας. 

Στην Ελλάδα ήρθε το 1991. Ταξιδεύοντας σε πολλά µέρη της Ελλάδος  επέλεξε να εγκατασταθεί στην Ξάνθη. 
 

Χουσεϊνογλου Τιµούρ 

 
Γεννήθηκε το 1970 στην Ξάνθη. Αποφοίτησε από το 2ο Γενικό Λύκειο για να συνεχίσει τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή Σµύρνης 
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Πήρε ειδικότητα Χειρουργικής Ορθοπεδικής  και υπηρέτησε στο Γενικό Νοσοκοµείο Ξάνθης στο Κέντρο 



Υγείας Εχίνου. Σήµερα προσφέρει τις υπηρεσίες του στο ΙΚΑ. Επίσης, είναι εθελοντής ιατρός του Ερυθρού Σταυρού Ξάνθης.Ο Τιµούρ 
Χουσεϊνογλου είναι παντρεµένος και πατέρας ενός παιδιού.  

 
 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 
Κιουρετζή Αργυρώ (Ρούλα) 

 
 
Γεννήθηκε στην  Ξάνθη το 1967, διαµένει στο ∆αφνώνα,  και είναι απόφοιτη του Λυκείου Σταυρούπολης. Είναι παντρεµένη µε τον 
Κυνηγόπουλο Κώστα και έχουν τρία παιδιά. 
Η Ρούλα Κιουρετζή είναι εκλεγµένη ∆ηµοτική Σύµβουλος τα τελευταία 8 χρόνια στον ∆ήµο Σταυρούπολης. ∆ιετέλεσε Αντιδήµαρχος 
δύο φορές και µέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής της ΤΕ∆Κ Ν. Ξάνθης τέσσερα χρόνια. Είναι µέλος της Συντονιστικής ∆ηµοτικής 
Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ Σταυρούπολης. 
 
Ανέπτυξε πλούσια Κοινωνική ∆ράση ως υπεύθυνη του Τοµέα Πρόνοιας, Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Προγράµµατος Βοήθεια 
στο Σπίτι του ∆ήµου Σταυρούπολης. 
 
Θέτει υποψηφιότητα ως ∆ηµοτική Σύµβουλος µε το ψηφοδέλτιο του συνδυασµού στην Σταυρούπολη.  
 
 
 
Παναγιωτίδης Γρηγόρης 

 
Γεννήθηκε στην Σταυρούπολη Ξάνθης το 1952, όπου και τελείωσε το Λύκειο. Είναι παντρεµένος µε την Σοφία Καλαθάρη και έχουν 
δύο παιδιά, τον Παναγιώτη και τον Παντελή. Έχει εµπειρία στην υλοποίηση προγραµµάτων απασχόλησης Νέων Θέσεων Εργασίας & 
Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (Ε.Κ.Τ.). Σήµερα είναι συνταξιούχος υπάλληλος του ΟΑΕ∆. 
Πολιτεύεται πρώτη φορά και θέτει υποψηφιότητα ως ∆ηµοτικός Σύµβουλος µε το ψηφοδέλτιο του συνδυασµού στην Σταυρούπολη.  
 
 
 
ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ 
 
Γκαγκώνη Μαρία 
 
Γεννήθηκε το 1960 στην Ξάνθη. Αποφοίτησε από το 1ο Λύκειο Θηλέων Ξάνθης το 1978 και στη συνέχεια  Στη συνεχεία εργάστηκε 
κυρίως στην οικογενειακή επιχείρηση εστίασης. Είναι παντρεµένη 27 χρόνια µε τον Αλέξανδρο Παπαδόπουλο και έχουνε µια κόρη 
13ων χρόνων, τη Μαρία. Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων στο 12ο ∆ηµοτικό Σχολείο, πρόεδρος στην Ένωση 
Συλλόγων Γονέων ∆ηµοτικών Σχολείων του ∆ήµου Ξάνθης, συµµετείχε ενεργά στο ∆Σ της Νοµαρχιακής και ∆ηµοτικής Επιτροπής 
Παιδείας της οποίας το έργο υπήρξε παραγωγικό µε τη δηµιουργία τµηµάτων ένταξης στα Γυµνάσια και τα Λύκεια.  Είναι µέλος των 
Εθελοντών Αιµοδοτών και του συλλόγου Φίλων Καρκινοπαθών Ν. Ξάνθης.  
 
Ελευθεριάδου ∆έσποινα 
 
Γεννήθηκε στη Ξάνθη από ποντιακή αγροτική οικογένεια και µεγάλωσε στο Μαγικό Ξάνθης.  Τελείωσε το γυµνάσιο και λύκειο Ξάνθης 
και µετά σπούδασε στη σχολή νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης. 
Υπηρέτησε ως νηπιαγωγός επί 15 χρόνια στο νηπιαγωγείο Αυξεντίου Ξάνθης και στη συνέχεια επί 19 χρόνια στο 5ο νηπιαγωγείο 
Ξάνθης όπου ήταν και διευθύντρια. 
Είναι παντρεµένη µε τον δικηγόρο Αργύρη Αργυρίου και έχει 3 παιδιά, τον Σωτήρη και τη Νατάσα Αργυρίου που είναι επίσης 
δικηγόροι, καθώς και τη Μαρία που είναι φοιτήτρια στο Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης. 
 
Μιχαηλίδης ∆ηµήτρης 
 
Γεννήθηκε στην Τιφλίδα της Γεωργίας το 1979 όπου και σπούδασε  Νοσοκόµος. Στην Ελλάδα έρχεται το 1997. Το 2002 αποφασίζει 
να παραµείνει µόνιµα στην Ξάνθη. Παντρεύεται το 2005 και αποκτά δύο κόρες. Τα τελευταία 13 χρόνια δραστηριοποιείται στον 
ιδιωτικό τοµέα µε κατάστηµα ηλεκτρονικών υπολογιστών.  
 
Μουρβάτης Άγγελος 
 
Ο Άγγελος Μουρβάτης γεννήθηκε το 1969 και ζει στην Ξάνθη µε την οικογένειά του. Είναι παντρεµένος µε την Εύη Μαυροπούλου και 
έχει δύο παιδιά. Έχει αποφοιτήσει από τα ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης και από το 1992 εργάζεται ως µουσικός. Η µουσική του καριέρα, µε 



ορµητήριο πάντα την Ξάνθη, περιλαµβάνει εκτός από τις επαγγελµατικές του εµφανίσεις, συνεργασίες µε µαθητές και νέους, 
κάνοντας εκδηλώσεις εδώ και 20 χρόνια. 
Εργάζεται και δηµιουργεί στο Μουσικό του Εργαστήριο. 
Χαρισιάδου Μαίρη 
 
Γεννήθηκε το 1968 στην Ξάνθη. Σπούδασε στη Νοµική Σχολή του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης. Ασκεί δικηγορία από το 1994 
και είναι µητέρα ενός αγοριού, του Στυλιανού. 
 
 
 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ 
 
Ευστρατίου Βασίλειος 
 
Γεννήθηκε το 1967 στη Γερµανία όπου και τελείωσε το ελληνόφωνο Γενικό Λύκειο. Είναι παντρεµένος µε τη Βούλα Μαυρίδου και µαζί 
έχουν τρία παιδιά, την Πετρινή, την Ειρήνη και την Αγγελίνα. Ελεύθερος επαγγελµατίας σήµερα, διατηρεί πρατήριο υγρών καυσίµων. 
 Ο Βασίλης Ευστρατείου είναι Τοπικός Σύµβουλος Κιµµερίων µε τους Πολίτες για την Αλλαγή, από το 2006. Στην συνδικαλιστική – 
κοινωνική του δράση καταγράφονται η ιδιότητά του τού Γενικού Γραµµατέα Βενζινοπωλών Ν. Ξάνθης από το 2004, η θητεία του ως 
Γραµµατέας του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου «Εθνικός Κιµµερίων» από το 2000 έως το 2006, η δραστηριοποίησή του στους κόλπους 
του πολιτιστικού συλλόγου «Αµφέραος Κιµµερίων» και η συµµετοχή του στο σύλλογο εθελοντών αιµοδοτών Ν. Ξάνθης «Η Αγάπη».  
 
Σιράκ Χασάν  
 
Γεννήθηκε στα Κιµµέρια το 1969 όπου ζει µόνιµα µε την οικογένειά του. Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελµατίας στην Ξάνθη και είναι 
παντρεµένος και πατέρας δύο παιδιών. 
 
 
Μουσλού Ιµπραήµ 
 
Γεννήθηκε στα Άσκυρα Ξάνθης το 1955. Σήµερα κατοικεί µε την οικογένειά του στα Κιµµέρια όπου διατηρεί κατάστηµα λιανικού 
εµπορίου.  
 
Τοπ Σαλή Λουνιφέρ 
 
Η Λούνα γεννήθηκε στα Κιµµέρια Ξάνθης το 1988, και είναι το µικρότερο σε ηλικία παιδί µεταξύ των έξι της οικογένειας. Τελείωσε το 
Γενικό Λύκειο στην Ξάνθη. Οι δηµιουργικές διέξοδοι της νεολαίας και οι διευκολύνσεις του µαθητικού πληθυσµού των Κιµµερίων είναι 
τα ζητήµατα που θέτει πρωτίστως για το «χωριό της». 
 
Γιουλτής Κισσά 
 
Η Κισσά Γιουλτίς γεννήθηκε στο ∆ήµο ∆ιστόµου Βοιωτίας το 1979. Σήµερα ζει και εργάζεται στην Ξάνθη. Είναι παντρεµένη και 
µητέρα δύο παιδιών.  
 
 
Γιουσούφ Χουσεϊν  
 
Ο Χουσεϊν Γιουσούφ γεννήθηκε το 1975 στα Κιµµέρια. Εκεί τελείωσε το 1ο Μειονοτικό ∆ηµοτικό Σχολείο για να ακολουθήσει η 
φοίτησή του στο Τεχνικό Θρησκευτικό Γυµνάσιο Άγκυρας και εν συνεχεία, Λύκειο, Άγκυρας 
Έχει σπουδάσει Πολιτικός Μηχανικός στο Πανεπιστήµιο της Καισαρείας. Σήµερα δραστηριοποιείται στον τοµέα των κατασκευών.  
 
 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ 
 
Κώττη Καλλιόπη 
 
Γεννήθηκε στη Νάουσα Ηµαθίας. Από το 1977 η οικογένειά της εγκαταστάθηκε στην Ξάνθη και από το 1980 είµαι µόνιµη κάτοικος 
Ευµοίρου Ξάνθης.  
Υπηρέτησε στο Πρωτοδικείο Ξάνθης 30 χρόνια, σε νευραλγικό τµήµα στο οποίο ήταν προϊσταµένη για 20 συναπτά έτη µε µεγάλη 
εµπειρία σε διοικητικά θέµατα.  
Είναι ενεργό µέλος του Σοροπτιµιστικού Οµίλου Ξάνθης και µέλος του Αντικαρκινικού Συλλόγου. 
 
 
Ξανθόπουλος Χρήστος 

Εκπαιδευτικός στο επάγγελµα. Τοπικός Σύµβουλος Ευµοίρου από το 2006.  

 


