
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κιουρετζή Αργυρώ (Ρούλα)

Γεννήθηκε στην  Ξάνθη το 1967, διαμένει στο Δαφνώνα. Είναι 
παντρεμένη με τον Κυνηγόπουλο Κώστα και έχουν τρία παιδιά.
Η Ρούλα Κιουρετζή είναι εκλεγμένη Δημοτική Σύμβουλος τα 
τελευταία οκτώ χρόνια στον Δήμο Σταυρούπολης. Διετέλεσε 
Αντιδήμαρχος δύο φορές και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής 
της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης επί τέσσερα χρόνια. Είναι μέλος της 
Συντονιστικής Δημοτικής Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ Σταυρούπολης.

Στο πλαίσιο της θεσμικού της ρόλου ανέπτυξε πλούσια 
Κοινωνική Δράση ως υπεύθυνη του Τομέα Πρόνοιας με τη 
ίδρυση και επιτυχημένη λειτουργία του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου και γενική επιστασία του Προγράμματος Βοήθεια 
στο Σπίτι του Δήμου Σταυρούπολης.

Η Ρούλα Κιουρετζή θέτει υποψηφιότητα ως Δημοτική Σύμβουλος 
με το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού στην Σταυρούπολη. 

Σε πρώτο πρόσωπο:

“Όραμα μου είναι η Διαφάνεια και η Συλλογικότητα στις 
Αποφάσεις στον Δήμο Ξάνθης.”

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 ΟΑΕΔ.

Πολιτεύεται πρώτη φορά και θέτει υποψηφιότητα ως Δημοτικός 
Σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού στην 
Σταυρούπολη. 

Σε πρώτο πρόσωπο:

“Όραμα μου είναι η έντιμη και χρηστή διαχείριση στον Δήμο 
Ξάνθης.”



Κουρσιώτη Γιαννούλα

Γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1960. Τελείωσε το Γενικό Λύκειο 
Σταυρούπολης και την Συνεταιριστική Σχολή της ΠΑΣΕΓΕΣ 
Θες/νίκης. Είναι συνταξιούχος της ΣΕΒΑΘ. Έχει ένα γιό 
εικοσιτριών ετών, τον Νικόλαο, που είναι τελειόφοιτος 
πληροφορικής.
Πολιτεύεται πρώτη φορά και θέτει υποψηφιότητα ως Δημοτική 
Σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού στην 
Σταυρούπολη. 

Σε πρώτο πρόσωπο:

“Όραμα μου είναι να μετατραπεί η περιοχή της Κοιλάδας του 
Νέστου και της ευρύτερης περιοχής του Νεοχωρίου, σε ένα 
πρότυπο θεματικό πάρκο Αγροτικής Ανάπτυξης σε όλους τους 
τομείς (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή) με ταυτόχρονη 
αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, και με απώτερο σκοπό την 
βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής καθώς και την 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.”

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

1

Κυβρακίδης Χαράλαμπος

Γεννήθηκε το 1964 στη Σταυρούπολη όπου και μένει μόνιμα με 
την οικογένεια του. Είναι παντρεμένος με την Ειρήνη Κιουρετζή 
με την οποία έχει δύο κόρες, την Αρετή δεκαέξι και την Ζωή-
Ραφαϊλία δέκα ετών. 
Είναι απόφοιτος του Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Ξάνθης.
Διατηρεί επιχείρηση εμπορίας οικοδομικών υλικών, σιδηρικών 
και χρωμάτων στην Σταυρούπολη.

Τα τελευταία οκτώ χρόνια είναι Αντιπρόεδρος του 
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ενορίας Σταυρούπολης. 
Επίσης, μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Σταυρούπολης.

Πολιτεύεται για τρίτη φορά και θέτει υποψηφιότητα ως 
Σύμβουλος στην Τοπική Κοινότητα Σταυρούπολης του νέου 
Δήμου Ξάνθης.

2

Ορφανίδης Ελευθέριος

Γεννήθηκε στην Σταυρούπολη το 1940 όπου διαμένει μόνιμα. 
Είναι παντρεμένος με την Ελένη Σφιντίδου με την οποία  με την 
οποία έχουν τρεις κόρες την Αναστασία, την Γεωργία και την 
Πέλη. Ασκεί το επάγγελμα του ταξιτζή. 
Διετέλεσε πρόεδρος του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
Λυκείου Σταυρούπολης, ταμίας της ποδοσφαιρικής ομάδας 
¨ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ¨. 

Έχει εκλεγεί τρεις φορές Δημοτικός Σύμβουλος Σταυρούπολης 
και τα τέσσερα τελευταία χρόνια είναι πρόεδρος Τοπικού 
συμβουλίου Σταυρούπολης του Δήμου Σταυρούπολης. 

Θέτει υποψηφιότητα ως σύμβουλος στην Τοπική Κοινότητα 
Σταυρούπολης της Εκλογικής Περιφέρειας Σταυρούπολης 
του Δήμου Ξάνθης.



3

Παπαδόπουλος Δημήτρης

Γεννήθηκε στην Κολονία της Δ. Γερμανίας το 1972 από Έλληνες 
γονείς μετανάστες, τον Βασίλη και την Βάσω. Είναι τελειόφοιτος 
του Τεχνικού Λυκείου Ξάνθης. Διαμένει μόνιμα στην 
Σταυρούπολη όπου διατηρεί πρατήριο υγρών καυσίμων. Είναι 
ενεργό μέλος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ξάνθης.

Χόμπι του είναι ο κλασικός αθλητισμός και το ποδόσφαιρο. Είναι 
αντιπρόεδρος της τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας Σταυρούπολης 
¨Η ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ¨.

Πολιτεύεται για δεύτερη φορά και θέτει υποψηφιότητα ως 
σύμβουλος στην Τοπική Κοινότητα Σταυρούπολης της 
Εκλογικής Περιφέρειας Σταυρούπολης του Δήμου Ξάνθης.

4

Σαρνισλίδου Αναστασία

Γεννήθηκε το 1962 στη Σταυρούπολη Ν. Ξάνθης, όπου και 
τελείωσε το εξατάξιο ενιαίο Γυμνάσιο και διαμένει τα τελευταία 
έντεκα χρόνια. Έχει δύο παιδιά, τον Αδάμ και την Εύα.
Είναι απόφοιτη του Didakta   (Ιδιαιτέρων Γραμματέων) και 
απόφοιτη των ΙΕΚ Τουρισμού Οδηγών – Συνοδών Βουνού. 
Σήμερα είναι φοιτήτρια στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η Τασούλα Σαρνισλίδου είναι Πρόεδρος του Μορφωτικού –
Πολιτιστικού Συλλόγου Σταυρούπολης και μέλος του Συλλόγου 
Αιμοδοτών Ξάνθης η ¨ΑΓΑΠΗ¨.
Πολιτεύεται για δεύτερη φορά και είναι υποψήφια Σύμβουλος 
στην Τοπική Κοινότητα Σταυρούπολης του νέου Δήμου Ξάνθης.

Σε πρώτο πρόσωπο:

“Όραμα μου είναι η εδραίωση του αισθήματος εθελοντικής 
προσφοράς και της προστασίας του περιβάλλοντος. Μιας νέας 
νοοτροπίας που θα προκρίνει αβίαστα την ανακύκλωση, την 
οικολογία και προσφορά στον συνάνθρωπο στην καρδιά της 
αναπτυξιακής πολιτικής για τον τόπο μας.”

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ



1

Κεμεντζετζίδου Μαρία

Γεννήθηκε το 1974 στην Στουτγκάρδη Γερμανίας. Μένει μόνιμα 
στα Κομνηνά. Έχει δύο παιδιά, την Ευαγγελία δεκαπέντε και τον 
Βύρωνα δεκατεσσάρων ετών.
Έχει σπουδάσει Βοηθός Φαρμακείου και σήμερα είναι 
υπάλληλος φαρμακείου.

Πολιτεύεται για δεύτερη φορά και θέτει υποψηφιότητα ως 
σύμβουλος στη Τοπική Κοινότητα Κομνηνών της Εκλογικής 
Περιφέρειας Σταυρούπολης Του Δήμου Ξάνθης.

2

Τοπουζίδου Κυριακή

Γεννήθηκε στην Καβάλα το 1973. Είναι απόφοιτη του Λυκείου 
Σταυρούπολης. Ζει μόνιμα στα Κομνηνά κι έχει ένα γιο, το 
Γιώργο δεκαπέντε ετών. 
Διατηρεί καφέ-εστιατόριο στην Σταυρούπολη. Διαθέτει μεγάλη 
εμπειρία στην Διαχείριση Τουριστικών Μονάδων (π.χ. 
ΗΝΙΟΧΟΣ, ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ). Έχει καλή γνώση της περιοχής 
της Σταυρούπολης. Υπήρξε συνοδός – οδηγός βουνού.

Πολιτεύεται για δεύτερη φορά και θέτει υποψηφιότητα ως 
σύμβουλος της Τοπικής Κοινότητας Κομνηνών του νέου 
Δήμου Ξάνθης. 

Σε πρώτο πρόσωπο:

“Στην περιοχή μου έμεινα από αγάπη και όχι από κάποιας 
μορφής συμφέρον. Η μόνη μου έγνοια είναι όσοι ζουν ακόμη σ΄ 
αυτήν την περιοχή μαζί μου να παραμείνουν από αγάπη γι΄
αυτήν και με μοναδικό όραμα το ξαναζωντάνεμα. Τα πολλά 
λόγια είναι φτώχεια. Χρειάζονται έργα στον πρωτογενή τομέα, 
ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας μήπως και ξαναδούμε τα 
χωράφια μας να καλλιεργούνται, τις καπνοδόχους των σπιτιών 
μας να ξανακαπνίζουν και τους δρόμους  να γεμίζουν φωνές 
απ΄ τα παιδιά μας. Αισθάνομαι δυνατή για το μέλλον του τόπου 
μου γιατί όχι απλώς θέλω να προσφέρω και να διεκδικήσω 
αυτό που του αξίζει, αλλά μπορώ.”



3

Φελεκίδης Νίκος

Γεννήθηκε το 1960 στα Κομνηνά της Ξάνθης όπου και διαμένει 
μόνιμα. Είναι παντρεμένος με την Αναστασία Παπαδοπούλου. 
Ασκεί το επάγγελμα του Οικοδόμου. 

Πολιτεύεται για πρώτη φορά και θέτει υποψηφιότητα ως 
σύμβουλος στην Τοπική Κοινότητα Κομνηνών του νέου 
Δήμου Ξάνθης.

4
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

1

Δεληβασίλη Γεωργία (Γιούλη)

Γεννήθηκε στο Ντίσελντορφ της Δυτικής Γερμανίας το 1965 από
γονείς Έλληνες μετανάστες με καταγωγή από το Ιωνικό Ν. 
Ξάνθης. Έχει ένα γιο είκοσι τεσσάρων ετών, φοιτητή στο 
πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην σχολή Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών. 
Η ίδια είναι απόφοιτη της Τεχνικής Σχολής Εργοδηγών Αθήνας 
τμήμα Δομικών, Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων.
Από το 1999 εργάστηκε ως υπάλληλος στο ΥΠΕΧΩΔΕ στην 
Δ/νση κτιριακών έργων. Το 2010 πήρε απόσπαση στην Δ/νση 
Ελέγχου και Συντήρησης έργων (ΔΕΣΕ) Περιφέρειας ΑΜΘ, 
γραφείο Ξάνθης. 
Είναι υποψήφια Σύμβουλος στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 
της Εκλογικής Περιφέρειας Σταυρούπολης του Δήμου Ξάνθης.

Σε πρώτο πρόσωπο:

“Όραμα μου είναι η αειφόρος ανάπτυξη της ορεινής περιοχής 
του Δήμου έτσι ώστε να καθιστά την περιοχή πόλο έλξης 
επισκεπτών υψηλής εισοδηματικής στάθμης. Φρονώ, επίσης,  
πως είναι αναγκαίο να περιοριστεί η πληθυσμιακή συρρίκνωση 
με την παροχή κινήτρων σε νέους για εργασία και κατοικία.”  

2

Καλαϊτζής Χρήστος

Γεννήθηκε στο Νεοχώρι όπου και μεγάλωσε. Είναι παντρεμένος 
και πατέρας τριών κοριτσιών.

Ασχολείται με γεωργικές δραστηριότητες και επιθυμεί την 
ενεργή συμμετοχή του στα κοινά με την ιδιότητα του 
Συμβούλου στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου για να 
βοηθήσει τον τόπο του.



3

Παπαδόπουλος Ηλίας

Γεννήθηκε στο Σταυροχώρι Ν. Ξάνθης, το 1952 οπού ζει μόνιμα. 
Είναι απόφοιτος της Τεχνικής Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Χρυσούπολης Καβάλας.  Είναι παντρεμένος με την Σοφία 
Ιωαννίδου  με την οποία έχει δύο παιδιά, τον Στυλιανό 
τριανταοκτώ και την Ηλιάδα τριαντατριών ετών. 
Διατηρεί Κτηνοτροφική μονάδα στο Σταυροχώρι.

Πολιτεύεται για πρώτη φορά και θέτει υποψηφιότητα ως 
Σύμβουλος στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου του νέου 
Δήμου Ξάνθης.
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ

1

Ηλιάδου Δέσποινα

Γεννήθηκε στο Ανθοχώρι Δράμας το 1959. Είναι απόφοιτη του 
Γερμανικού Γυμνασίου καθώς επίσης και του τμήματος 
Μοντελίστ του ΟΑΕΔ. 
Διαμένει μόνιμα στον οικισμό Γέρακα Ν. Ξάνθης όπου διατηρεί 
μονάδα μελισσοκομίας. 

Είναι πιστοποιημένη εισηγήτρια σεμιναρίων του Υπουργείου 
Εργασίας και της Περιφέρειας ΑΜΘ. Το χόμπι της είναι η 
ορειβασία, τα καλλιτεχνικά και η μελισσοκομία. 

Πολιτεύεται για πρώτη φορά και θέτει υποψηφιότητα ως 
σύμβουλος στην Τοπική Κοινότητα Γέρακα του νέου Δήμου 
Ξάνθης.

2

Ρασήτογλου Σινάν

Γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1978. Είναι απόφοιτος του 3ου

Γυμνασίου Ξάνθης. Μένει μόνιμα στο Εύμοιρο. Είναι 
παντρεμένος με την Γελίς Τοπούζ με την οποία απέκτησε δύο 
παιδιά την Σινέμ δεκατριών και τον Χασάν επτά ετών. 
Διατηρεί κτηνοτροφική μονάδα στο Μ. Εύμοιρο.

Πολιτεύεται πρώτη φορά και θέτει υποψηφιότητα ως 
σύμβουλος στη Τοπική Κοινότητα Γέρακα του νέου Δήμου 
Ξάνθης.



3

Τσακμακτσή Ερτζάν

Γεννήθηκε στην Ξάνθη τα 1975 και ζει μόνιμα στον Παλαιό Ζυγό 
και στην Ορεστινή. Είναι παντρεμένος με την Μπαργάν Μπιλγιέν 
με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, την Ντουιγού επτά ετών και 
τον Γιουνούς εννέα μηνών. 
Είναι ελεύθερος επαγγελματίας. 

Πολιτεύεται για πρώτη φορά και θέτει υποψηφιότητα ως 
σύμβουλος στην Τοπική Κοινότητα Γέρακα του νέου Δήμου 
Ξάνθης. 

4
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΑΦΝΩΝΑ

1

Αποστολίδου Ελένη

Γεννήθηκε στο Καζακστάν το 1968. Είναι χημικός. 
Παντρεμένη, σήμερα, με τον Φίλιππα Καραμανώλη και μητέρα 
δύο παιδιών, της εννιάχρονης Σοφίας και του δυόμιση ετών 
Λεωνίδα. 
Ζει στο Δαφνώνα και ασχολείται με τα οικιακά. 

Πολιτεύεται για πρώτη φορά και θέτει υποψηφιότητα ως 
Σύμβουλος στην Τοπική Κοινότητα Δαφνώνα του νέου Δήμου 
Ξάνθης.

2

Θεοδωρίδης Παύλος

Γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1967. Είναι τελειόφοιτος του 
Γυμνασίου Διαβατών Θες/νίκης.
Διαμένει μόνιμα στο Δαφνώνα και εργάζεται στην Δημοτική 
Επιχείρηση Ανάπτυξης “ΝΕΣΤΟΣ-ΡΟΔΟΠΗ” του Δήμου 
Σταυρούπολης από το 2002 με την ειδικότητα του υπεύθυνου των 
δικτύων (ύδρευση & άρδευση).
Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Πολιτιστικού 
συλλόγου Δαφνώνα ¨Η ΔΗΜΗΤΡΑ¨.

Εκλεγμένος, από το 2006, Πρόεδρος του Τοπικού συμβουλίου 
Δαφνώνα του Δήμου Σταυρούπολης, πολιτεύεται για δεύτερη 
φορά και θέτει υποψηφιότητα ως Σύμβουλος της Τοπικής 
Κοινότητας Δαφνώνα του νέου Δήμου Ξάνθης.



3

Φερεσιάδης Γιώργος

Γεννήθηκε το 1949 στον Δαφνώνα Ν. Ξάνθης όπου ζει μόνιμα. 
Διατηρεί επιχείρηση εμπορίας Ξυλείας στην Ξάνθη. 
Διετέλεσε πρόεδρος της Κοινότητας Δαφνώνα (1994-1998) και 
τρεις τετραετίες εκλέγεται Κοινοτικός Σύμβουλος.
Επίσης, Πρόεδρος του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Δαφνώνα ¨Η 
ΔΗΜΗΤΡΑ¨ και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Δαφνώνα ¨Η ΔΗΜΗΤΡΑ¨.

Θέτει υποψηφιότητα ως Σύμβουλος στην Τοπική Κοινότητα 
Δαφνώνα του νέου Δήμου Ξάνθης.

4
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ

1

Αναστασιάδου Σταυρούλα

Γεννήθηκε στον Καστανίτη Ξάνθης το 1951. Τελείωσε το 
Δημοτικό Σχολείο Καρυοφύτου και την υφαντική σχολή του 
ΚΕΓΕ Ν. Ξάνθης. Έχει δύο παιδιά, τον Κωνσταντίνο ετών 
τριανταέξι και τον Δημοσθένη τριανταδύο, και δύο εγγόνια. 
Σήμερα, ασχολείται με τα οικιακά.
Κατοικεί στον Καστανίτη την μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου. 

Πολιτεύεται για δεύτερη φορά και θέτει υποψηφιότητα ως 
σύμβουλος στην Τοπική Κοινότητα Καρυοφύτου του νέου 
Δήμου Ξάνθης.

2

Βασιλειάδης Στέφανος

Γεννήθηκε το 1992 στην Ξάνθη και διαμένει μόνιμα στο 
Καρυόφυτο. Είναι απόφοιτος της σχολής ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ με 
ειδικότητα Θερμοϋδραυλικού.

Πολιτεύεται για πρώτη φορά και θέτει υποψηφιότητα ως 
σύμβουλος στην Τοπική Κοινότητα Καρυοφύτου του νέου Δήμου 
Ξάνθης.

Σε  πρώτο πρόσωπο:

“Όραμα μου είναι να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην νεολαία 
τόσο του Καρυοφύτου όσο και της ευρύτερης περιοχής, να 
σταματήσει η πληθυσμιακή αιμορραγία, να βρεθούν θέσεις 
εργασίας, να πραγματοποιηθούν έργα που θα αναβαθμίσουν το 
σύνολο των οικισμών του Καρυοφύτου (Άνω και Κάτω 
Καρυόφυτο, Λειβαδίτη και Καστανίτη).
Είμαι νέος άνθρωπος, θέλω και μπορώ να συμμετάσχω στα 
κοινά και να βοηθήσω τον τόπο μου.”



3

Παντερμαλή Ελένη

Γεννήθηκε το 1955 στο Άνω Καρυόφυτο Ξάνθης. Είναι απόφοιτη 
Γυμνασίου και παντρεμένη με τον Μανώλη Παντερμαλή από το 
1975, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά, την Ελισσάβετ και τον 
Σταύρο.
Είναι από τα ιδρυτικά μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Απογόνων Προσφύγων Άνω Καρυοφύτου. Με την ιδιότητα της 
Προέδρου στον παραπάνω Σύλλογο συμμετέχει στα κοινά της 
περιοχής προσπαθώντας για την βελτίωση των συνθηκών ζωής 
των κατοίκων της.
Έθεσε υποψηφιότητα για Δημοτική Σύμβουλος στον συνδυασμό 
¨Κοινή Πορεία¨ στον Δήμο Σταυρούπολης στις εκλογές Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης το 2006 χωρίς να εκλεγεί.

Σε πρώτο πρόσωπο:

“Οι δεσμεύσεις οι δικές μου μέσα από τον συνδυασμό των 
Πολιτών για την Αλλαγή και του Χρίστου Πούλιου, για τους 
Δημότες και κατοίκους των οικισμών Άνω και Κάτω 
Καρυοφύτου – Λειβαδίτη, Καστανίτη, Μαργαρίτη  συνδέονται 
άμεσα με τα προβλήματα και την επίλυσή τους. 
Συγκεκριμένα:
ΥΔΡΕΥΣΗ: Μελέτες διαχείρισης υδάτινων πόρων στο 
Καρυόφυτο – Καλού Νερού – Καστανίτη – Μαργαρίτη. 
Χαρτογράφηση–επισήμανση  των πηγών και των βασικών 
βανών – διακοπτών παροχής, για εύκολη ανίχνευση από τις 
αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ: 
Μελέτες πιθανής υλοποίησης με την κατασκευή τοπικών 
αποχετευτικών δικτύων στους οικισμούς για αποφυγή 
μελλοντικού προβλήματος μόλυνσης των υδροφόρων 
¨οριζόντων¨ από τους βόθρους των οικισμών που βρίσκονται σε 
υψόμετρο προς το χαμηλότερα πεδία. Σύνδεση αυτών των 
δικτύων με μονάδα ‘η μονάδες βιολογικού καθαρισμού.”

4

Σερεφιάς Διαμαντής

Γεννήθηκε στο Καρυόφυτο και είναι παντρεμένος και πατέρας 
τεσσάρων παιδιών.  Το επάγγελμα του είναι αστυνομικός.
Έχει διατελέσει ιδρυτικό μέλος του φυσιολατρικού Πολιτιστικού 
Συλλόγου ¨Ο Λειβαδίτης¨ που ιδρύθηκε το 1997 και εκλέγεται 
Πρόεδρος για έντεκα χρόνια και τώρα Αντιπρόεδρος. Είναι μέλος 
σε πολλά σωματεία και συλλόγους. 

Σε πρώτο πρόσωπο:

“Όραμα μου η ανάπτυξη του τόπου μου και η ανάδειξη των 
πλεονεκτημάτων της ορεινής μας περιοχής, που τόσο, και εγώ 
και όλοι οι κάτοικοι εδώ, αγαπούμε.”

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ



1

Γρηγοριάδου Άννα – Μαρία 

Γεννήθηκε το 1971 στην Σταυρούπολη Ξάνθης. Διαμένει μόνιμα 
στην Πασχαλιά. Είναι παντρεμένη με τον Μπουργουτζόγλου 
Κώστα με τον οποίο απέκτησε τον Γιώργο δεκαεννέα ετών, την 
Παναγιώτα δεκαέξι και την Δέσποινα εννέα ετών. Η Άννα-Μαρία 
είναι απόφοιτος του Γυμνασίου Σταυρούπολης και σήμερα μία 
δυναμική Νέα Αγρότισσα. 

Πολιτεύεται για πρώτη φορά και θέτει υποψηφιότητα ως 
εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Πασχαλιάς του νέου 
Δήμου Ξάνθης.

2

Κοτσερίδης Γιώργος

Γεννήθηκε το 1969 στο Παρανέστι Δράμας όπου και ζει μόνιμα. 
Είναι παντρεμένος με την Άρτεμις Κατίνογλου με την οποία έχει 
αποκτήσει δύο αγόρια, τον Παναγιώτη εννέα και τον Στέφανο 
ετών πέντε ετών.
Είναι απόφοιτος του Γυμνασίου Σταυρούπολης. Εργάσθηκε επί 
δέκα χρόνια στα έργα Κατασκευής Φραγμάτων της ΔΕΗ στο 
Νέστο. Από το 2002 εργάζεται στην Δημοτική Επιχείρηση 
Ανάπτυξης “ΝΕΣΤΟΣ-ΡΟΔΟΠΗ”. 

Πολιτεύεται για δεύτερη φορά και θέτει υποψηφιότητα ως 
εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Πασχαλιάς του νέου 
Δήμου Ξάνθης.


