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ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
Γεννήθηκε το 1968 και µεγάλωσε στην Nybro Σουηδίας.  Οι γονείς του 
Γεώργιος και Ανθούλα κατάγονται από τα Κρούσσια. 
Από το 1996 µένει στο Κιλκίς. Παντρεύτηκε το 2002 µε την ∆ήµητρα Παυλίδου. 
Εκπαιδεύτηκε στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και είναι ελεύθερος 
επαγγελµατίας. 
Ενεργό µέλος στο Συνασπισµό και από παλιά συνδικαλιστής στα 
µεταναστευτικά θέµατα στη Σουηδία. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
Γεννήθηκε 1958 στην Αξιούπολη του Κιλκίς. ∆ιετέλεσε δώδεκα χρόνια 
δηµοτικός σύµβουλος στο ∆ήµο Αξιούπολης. 



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
 
Γεννήθηκε στο Βούπερταλ - Γερµανίας όπου οι γονείς της ζούσαν ως 
µετανάστες. Μεγάλωσε στο Παλιό Γυναικόκαστρο του Ν. Κιλκίς. 
Πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας. 1998-2000 εξοµοίωση πτυχίου από 
το Παιδαγωγικό Τµήµα Αθηνών.  
Ενεργό µέλος του Συνασπισµού από την ίδρυση του. 
Από τα φοιτητικά της χρόνια συνδικαλίζεται και ασχολείται µε τα κοινά. 
Υπήρξε ιδρυτικό µέλος της Πολιτιστικής Εταιρείας Εκπαιδευτικών Κιλκίς, 
µέλος της θεατρικής οµάδας της Τέχνης Κιλκίς και µέλος του πολιτιστικού 
συλλόγου Π. Γυναικοκάστρου όπου ανέλαβε την παιδική θεατρική οµάδα του 
χωριού. 
Υπηρέτησε οχτώ χρόνια ως δασκάλα σε σχολεία των Αθηνών και του Πειραιά 
καθώς και του νοµού Κιλκίς. 
2001-2002 ∆ιετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Αναπληρωτών ∆ασκάλων 
Κιλκίς. 
Σήµερα κάνει µετεκπαίδευση στο ∆ιδασκαλείο Ρεθύµνου στο τµήµα Γενικής 

Αγωγής. 
∆ραστηριοποιείται συνδικαλιστικά στο χώρο των δασκάλων επί σειρά ετών µε την «Αυτόνοµη Παρέµβαση». 
 
 
 

ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΙΩΣΗΦ (ΓΙΟΣΚΑΣ)  
 
Γεννήθηκε στη Μεγάλη Βρύση το 1951 
απο γονείς αγρότες. 
Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Braunschweig  της Γερµανίας, ενώ 
συγχρόνως εργαζόταν. 
Από τα φοιτητικά του χρόνια συνδικαλίζεται και ασχολείται µε τα κοινά. 
∆ιετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών Braunschweig. 
Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα συνεχίζει τη συνδικαλιστική και πολιτική 
του δράση στο Σύλλογο Μηχανικών και στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Εκλέγεται Πρόεδρος της Κοινότητας Μεγάλης Βρύσης την περίοδο 1990 - 
1994, είναι µέλος του ∆.Σ. της Αναπτυξιακής Κιλκίς (ΑΝ.ΚΙ.Α.Ε.) και µέλος της 
Ν.Ε. του Συνασπισµού. 
Στις βουλευτικές εκλογές του 1989, 1990, 1996, 2000, και 2004 ήταν 
υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΝ. 

Πρώην Αντιδήµαρχος Κιλκίς και Αντιπρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς. 
Ζει και εργάζεται στο Κιλκίς ως ελεύθερος επαγγελµατίας. 
Είναι παντρεµένος µε την Αρχιτέκτονα -Μηχανικό Βίκυ Κιούση - Παυλίδη. 
 
 
 

ΣΠΙΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 
∆ιπλωµατούχος ηλεκτρολόγος µηχανικός απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Πανεπιστηµίου Πατρών µε µεταπτυχιακές σπουδές στην διοίκηση 
επιχειρήσεων (ΜΒΑ στο στρατηγικό MANAGEMENT). 
Εργάζεται στην ∆ΕΗ ως διευθυντής της ∆ΕΗ περιοχής ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 
∆ιαθέτει µια εικοσαετή εµπειρία στην πολιτιστική δράση ως πρόεδρος ή µέλος 
πολιτιστικών συλλόγων του Κιλκίς. 
Από το 1998 είναι ∆ηµοτικός Σύµβουλος, πρόεδρος του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ∆ήµου Κιλκίς και σήµερα 
ασκεί καθήκοντα αντιδηµάρχου πολιτισµού και κοινωνικών υπηρεσιών. 
Από της ιδρύσεως του κόµµατος του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ είναι µέλος της 
νοµαρχιακής επιτροπής Κιλκίς. 


