ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ)
Είμαι η Λίτσα Αμμανατίδου-Πασχαλίδου του Γιώργου και
της Ελένης, γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1966, τελείωσα το 1ο Γενικό Λύκειο Χαριλάου και από το 1995
κατοικώ στο Δ.Δ. Μεσημερίου του Δ. Επανομής απ’
όπου κατάγομαι. Είμαι παντρεμένη με το Σάββα Πασχαλίδη και έχουμε τρία παιδιά, τη Λουκία το Χρήστο και
την Ελένη. Οι επαγγελματικές μας ασχολίες είναι συνυφασμένες με την ύπαιθρο. Οικογενειακές αγροτικές
καλλιέργειες και παράλληλα από το 2000 εμπορική επιχείρηση γεωργικών μηχανημάτων και ειδών κήπου στο
Μεσημέρι Θεσσαλονίκης.
Από το ’84 ήμουν μέλος του ΚΚΕ και μέλος του ΣΥΝ από την ίδρυσή του. Διετέλεσα
μέλος του Εποπτικού της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Θεσ/νίκης.
Υπήρξα υποψήφια Νομαρχιακή Σύμβουλος και υποψήφια βουλευτής το 2000, 2004
και 2007 στην Β’ Θεσσαλονίκης όπου είχα την τιμή να είμαι βουλευτής της Κ.Ο. του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α μέχρι την προκήρυξη των πρόωρων εκλογών της 4ης Οκτώβρη.

ΑΜΠΑΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Έλκω την καταγωγή μου από την ορεινή Όσσα του Δήμου Βερτίσκου.
Γεννήθηκα τον Απρίλιο του 1980 στη Θεσσαλονίκη και
αποφοίτησα από το 23ο Λύκειο της Κασσάνδρου.
Πήρα το πτυχίο της Νομικής από το ΑΠΘ. Έγινα δικηγόρος όπως ήθελα από μικρός και παρά τις δυσκολίες
ακόμα δεν το χω μετανιώσει. Παράλληλα προσπαθώ να
ολοκληρώσω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Ποινικό Τομέα της Νομικής του ΑΠΘ.
Οργανώθηκα στην Αριστερά το Νοέμβρη του 1999,
εντασσόμενος στη ΝεολαίαΣΥΝ. Έχω διατελέσει μέλος
του Κεντρικού της Συμβουλίου, μέλος της γραμματείας
Σπουδάζουσας Θεσσαλονίκης κ.α.
Το Φεβρουάριο του 2008, το 5ο Συνέδριο του Συνασπισμού, με εξέλεξε στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του κόμματος.
Αντιλαμβάνομαι την δράση μου στην Αριστερά ως αυτονόητη διέξοδο δημιουργίας, αλληλεγγύης και ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο και τον ΣΥΡΙΖΑ ως ασπίδα
προστασίας για το λαό, την κοινωνία, τους νέους και τις νέες.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχος του Φυσικού τμήματος του Α.Π.Θ και του μεταπτυχιακού τμήματος «διαχείρισης περιβάλλοντος» του πανεπιστημίου
U.L.B Βρυξελλών. Εργάζεται στη Δημόσια εκπαίδευση
ως διευθύντρια Λυκείου. Αρθρογραφεί, στον τοπικό
τύπο Δήμων της Ανατολικής περιοχής Θεσσαλονίκης.
Υπήρξε μέλος Δ.Σ και πρόεδρος συλλόγων (Γυναικών,
πολιτιστικών, περιβαλλοντικών). Συμμετείχε ως υποψήφια σε νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές., σε διάφορες επιτροπές αγώνα (Ταγαράδες, διάδρομος 10-28
του αεροδρομίου, ΕΥΑΘ), στο Ελληνικό και Μεσογειακό
κοινωνικό Φόρουμ σε Δ.Σ συνδικαλιστικού οργάνου,
των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων, της Union Syndicat στις Βρυξέλλες. Είναι μέλος της
Β Νομαρχιακής Θεσσαλονίκης του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ. Υπήρξε επίσης μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής (ΚΠΕ) του ΣΥΝ.. Συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες
του ΣΥΡΙΖΑ, στην επιτροπή περιβάλλοντος ΣΥΡΙΖΑ και την τοπική επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ
Δ. Μίκρας.
Έχει δυο ενήλικα παιδιά τον Αδάμ και την Αλεξάνδρα.

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Γεννήθηκα στη Χαλάστρα, προερχόμενος από αγροτική οικογένεια. Είμαι πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ και διατηρώ τεχνικό γραφείο στη Χαλάστρα. Σπούδασα επίσης
Βιβλιοθηκονομία στο ΤΕΙ της Σίνδου αλλά και ΑρχαιολογίαΙστορία Τέχνης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Το 1975 εντάχθηκα στην «ΠΟΝ –Ρήγας Φεραίος», κίνηση
καθοριστική για τη διαμόρφωσή μου ως πολίτη που ανήκει
στην Αριστερά. Έκτοτε βιώνω στην ζωή μου μέχρι και σήμερα τις αγωνίες και τα οράματα της Αριστεράς. Το διάστημα
αυτό είμαι Γραμματέας της Νομ.Επιτροπής Β΄Θεσσαλονίκης
του ΣΥΝ
Ανήκω στην κοινωνική Αριστερά και η πολύχρονη ενασχόληση μου με την Τοπ.Αυτοδιοίκηση μου έδωσε την δυνατότητα αφ ενός μεν να συναισθάνομαι τις αγωνίες και τα
αδιέξοδα του κόσμου σε μια περίοδο ολόπλευρης κρίσης, αφ ετέρου να μου δοθεί η
δυνατότητα μέσα από συνεργασίες, να υλοποιήσω ιδέες και επεξεργασίες, που είχαν ως
αφετηρία την δική μας Αριστερά. Το διάστημα αυτό είμαι και πάλι αντιδήμαρχος αλλά
και πρόεδρος της Δημοτικής Πινακοθήκης Χαλάστρας.

ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Εργαζόμενος σε Ο.Τ.Α. (πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων) - Οικονομολόγος - Δημοσιογράφος.
Γεννήθηκα στην Κάρυστο, βαφτίστηκα χωρίς τη συναίνεσή
μου, και από μαθητής εντάχθηκα στην αριστερά και συγκεκριμένα σε αυτήν που οραματίζεται τον σοσιαλισμό με
δημοκρατία, ελευθερία και αυτοδιαχείριση. ΕΚΟΝ Ρήγας
Φεραίος, ΚΚΕ Εσωτερικού, ΚΚΕ Εσωτερικού Α.Α. και -μέχρι
σήμερα- στην ΑΚΟΑ. Είμαι μέλος της Α.Σ.Κ. - Ο.Τ.Α. Ήμουν
υποψήφιος με την Δημοτική Κίνηση «Θεσσαλονίκη των Πολιτών και της Οικολογίας», και με τον ΣΥΡΙΖΑ στη Β΄ Θεσσαλονίκης. Συνεργάζομαι με την εφημερίδα «Η Εποχή», και το
2007 εκπροσώπησα την Ελλάδα στον διεθνή δημοσιογραφικό διαγωνισμό «Stop discrimination» (Για την Διαφορετικότητα, Κατά των Διακρίσεων). Αντιπαθώ εξίσου τις παρελάσεις, τους πατριδολάγνους,
τους φασίστες και τους θρησκόληπτους, και αποστρέφομαι όλες τις «μοναδικές αλήθειες» από όπου και αν προέρχονται. Θεωρώ ως ουτοπία την άποψη «τίποτα δεν αλλάζει», και όνειρό μου είναι ένας άλλος κόσμος εφικτός, όπου όλοι-ες θα είμαστε ίσοι-ες,
αυτόνομοι-ες και κοινωνικά αλληλέγγυοι-ες.

ΚΟΜΨΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ)
Γεννήθηκε σε χωριό του Νομού Σερρών αλλά από τα φοιτητικά της χρόνια εγκαταστάθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη.
Κόρη του Γιώργου και της Ιωάννας Τσαρουχά, συνέδεσε
από νωρίς και ανελλιπώς την προσωπική της διαδρομή με
την πορεία της Αριστεράς στον τόπο μας. Στέλεχος του
φοιτητικού κινήματος, της Νεολαίας ΕΔΑ και της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη, πρωτοστατεί στους αγώνες για
το Κυπριακό, το πανεπιστημιακό άσυλο, το 114 και το 15%.
Στη διάρκεια της χούντας των συνταγματαρχών συμμετέχει
ενεργά στον αντιδικτατορικό αγώνα. Η περίοδος αυτή σημαδεύεται από τη στυγερή δολοφονία του πατέρα της αλλά
και από την πρώτη επαφή της με τις ιδέες της Ανανεωτικής Αριστεράς, στην οποία
αφιερώνει την πολιτική της δράση μετά τη μεταπολίτευση από τις γραμμές του ΚΚΕ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, της ΕΑΡ και στη συνέχεια του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ.
Από τα φοιτητικά της χρόνια αλλά κυρίως στη διάρκεια της 40χρονης επαγγελματικής
της δραστηριότητας και της αδιάλειπτης θητείας της στο Γεωπονικό συνδικαλισμό από
το 1974 μέχρι σήμερα, δέθηκε με τους αγρότες του Νομού και τους ανθρώπους της
υπαίθρου στις προσπάθειες, τους αγώνες τους, τις αναζητήσεις τους.

ΠΛΙΑΚΑ-ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη από γονείς πρόσφυγες. Πήρα την βασική μου παιδεία στην πόλη αυτή που
αγαπώ. Είμαι απόφοιτος της Σχολής Νηπιαγωγών Αθηνών.
Υπηρέτησα στην επαρχία Λαγκαδά. Γνωρίζω τους ρυθμούς
και τα προβλήματα των πολιτών της περιοχής. Απέκτησα με
τον σύζυγό μου Πλιάκα Αναστάσιο, έμπορο από το Σοχό, δύο
γιούς . Ήμουν υποψήφια βουλευτής του ΔΗΚΚΙ, υποψήφια
στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης. Με ενδιαφέρει να ασχολούμαι
με τα κοινά. Θα τιμήσω την ψήφο εμπιστοσύνης σας στο πρόσωπό μου αντιστεκόμενη στα φαινόμενα περιθωριοποίησης
των αναγκών του Έλληνα πολίτη.

ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Ο Φίλιππος Πολατσίδης γεννήθηκε στη Γερμανία από μετανάστες γονείς, αλλά μεγάλωσε και ζει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Είναι 34 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος. Υπήρξε ενεργό μέλος
του κινήματος των σχολικών καταλήψεων κατά τα έτη 90-92
και αργότερα του φοιτητικού κινήματος. Συμμετείχε στο Αντιπολεμικό Κίνημα και στο Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ.
Είναι μέλος του Σωματείου Ιατρικών Επισκεπτών Βόρειας Ελλάδας.
Είναι μέλος της Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Πυλαίας. Συμμετείχε από το
2002 στην Επιτροπή Κατοίκων για την Υπεράσπιση του Δημόσιου Χαρακτήρα της Πλαζ Αρετσούς.
Είναι μέλος της Ανοιχτής Συνέλευσης Καλαμαριάς.
Δραστηριοποιείται στα κινήματα για την υπεράσπιση των ελεύθερων χώρων, του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Έχει συμβάλλει, και θα συνεχίσει με όλες του τις
δυνάμεις, στο κίνημα για την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της Ε.Υ.Α.Θ.
Είναι στέλεχος της Νομαρχιακής Κίνησης Θεσσαλονίκης Αριστερά! από την ίδρυσή της
το 2002 μέχρι σήμερα.
Είναι στέλεχος της Κομμουνιστικής Οργάνωσης Ελλάδας και του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
Αγωνίζεται για να αλλάξουν τα πράγματα στην χώρα, την κοινωνία και την αριστερά.

ΡΩΣΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γεννήθηκα το 1959 στον Άγιο Σπυρίδωνα Άρτας Τελείωσα
το Γυμνάσιο Αργυρούπολης και φοίτησα στη Γεωπονική Σχολή του Α.Π.Θ., απ’ όπου πήρα το πτυχίο μου ως γεωπόνου.
Παράλληλα φοίτησα στο Οικονομικό τμήμα της ΝΟΕ Θεσσαλονίκης και απέκτησα την ειδικότητα του γεωργοοικονομολόγου. Αγάπησα την Θεσσαλονίκη και τους ανθρώπους
της, ερωτεύτηκα και παντρεύτηκα στην πόλη αυτή. Με την
Λίνα αποκτήσαμε τρείς κόρες, την Ιόλη, την Δανάη και την
Νιόβη. Η εμπλοκή μου με την αριστερά έλκει την καταγωγή
της από την οικογένειά μου και όσο περνούν τα χρόνια τόσο
μεγαλώνει η πίστη μου, ότι το καλύτερο για τον τόπο αυτό,
ο καλύτερος κόσμος για τα παιδιά μας, μόνο μέσα από μια
ριζοσπαστική αριστερά μπορεί να έρθει. Μια αριστερά με ανθρώπινο πρόσωπο που θα
συνθέτει τις διαφορετικότητες και θα αγωνίζεται για έναν καλύτερο κόσμο ειρηνικό, όπου
οι λαοί θα δημιουργούν και όλοι οι άνθρωποι θα ευημερούν . Ελπίζω αυτή η ουτοπία να
γίνει πραγματικότητα.
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λόγοι

Γιατί

ΣΥΡΙΖΑ

1. Γιατί βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών
αγώνων. Στο πλευρό των πιο αδύναμων, των ανέργων,
της γενιάς των 700 ευρώ.

2. Γιατί υπερασπίστηκε τα δημόσια αγαθά, τις

11. Γιατί οι κυβερνήσεις των δύο μεγάλων κομμάτων, μας

3. Γιατί οι πολίτες δεν έχουν να περιμένουν τίποτα άλλο

12. Γιατί οι δημόσιες επιχειρήσεις πρέπει να είναι και να παραμείνουν

4. Γιατί η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία είτε στο ΠΑΣΟΚ,
είναι ψήφος για τη διάλυση του κοινωνικού κράτους και
των εργασιακών σχέσεων. Είναι ψήφος στο golden boys
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του ΟΟΣΑ, που
απαιτούν να καθορίζουν την οικονομική και κοινωνική
πολιτική της χώρας.

5. Γιατί δεν γίνεται να βγούμε από την κρίση

ενισχύοντας αυτούς που την προκάλεσαν: τις
ανεξέλεγκτες αγορές, τις Τράπεζες, το μεγάλο κεφάλαιο
και τα κόμματα που τους εκπροσωπούν.

6. Γιατί η κρίση αντιμετωπίζεται μόνο με νέες θέσεις

εργασίας, προστασία από τις απολύσεις, στήριξη των
χαμηλών εισοδημάτων, βοήθεια στις μικρές επιχειρήσεις,
αύξηση των κοινωνικών δαπανών.

7. Γιατί η χώρα μας δεν αντέχει άλλο να ξοδεύει

κληροδότησαν το πιο άδικο φορολογικό σύστημα της ευρώπης.
πραγματικά δημόσιες. Να λειτουργούν με κριτήριο την κοινή ωφέλεια και
όχι την κερδοσκοπία.

13.

Γιατί οι αγρότες χρειάζονται στήριξη ώστε να μπορέσουν να
δουλέψουν και να ζήσουν με αξιοπρέπεια.

14. Γιατί τα δάση, οι ακτές, τα ποτάμια, ο φυσικός πλούτος της χώρας
δεν είναι για εμπορική εκμετάλλευση. Ανήκουν σε όλους και πρέπει να
προστατεύονται.

15. Γιατί οι άφθονες διακηρύξεις περιβαλλοντικής ευαισθησίας δεν
αρκούν για να προστατεύουν το περιβάλλον. Χρειάζονται αγώνες και
σύγκρουση με συγκεκριμένα συμφέροντα.

16. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που αντιστέκεται
αποφασιστικά στην ξενοφοβία, το ρατσισμό, τον ακροδεξιό λαϊκισμό.

17.

Γιατί το μέλλον μας δεν είναι οι κάμερες, οι παρακολουθήσεις, τα
υπερσύγχρονα και πανάκριβα όπλα της αστυνομίας. Είναι η δημοκρατία
και ο σεβασμός στην ελευθερία και τα κοινωνικά δικαιώματα.

δισεκατομμύρια ευρώ για Ατλαντικούς εξοπλισμούς και
μίζες, την ώρα που το κοινωνικό κράτος εγκαταλείπεται
στην τύχη του.

18. Γιατί η ψήφος στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ψήφος στον αγώνα των

8. Γιατί η δημόσια δωρεάν παιδεία και η δημόσια υγεία

19. Γιατί κερδισμένοι είναι πάντα αυτοί που αντιστέκονται και

είναι δικαίωμα για όλους. Και αυτό το δικαίωμα πρέπει
να το υπερασπιστούμε.

9. Γιατί το όνειρο των παιδιών, δεν χωράει στην

ανεργία, τα προγράμματα stage, τη μισή δουλειά (για
μισή ζωή), τη “μαύρη” ανασφάλιστη εργασία, τις
δουλειές του ποδαριού.

Β΄ Εκλογικής Περιφέρειας
Θεσσαλονίκης

κυβέρνησης, ούτε εργαλείο κομματικών πελατειακών σχέσεων.

κοινωνικές υπηρεσίες και το περιβάλλον από την
εμπορευματοποίηση.
από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε από το ΠΑΣΟΚ. Μόνο
σκληρότερα και ακόμα πιο άδικα οικονομικά μέτρα που
θα έρθουν αμέσως μετά τη “νωπή εντολή”...

Υποψήφιοι

10. Γιατί η δημόσια διοίκηση δεν πρέπει να είναι φέουδο της εκάστοτε

ανθρώπων για καλύτερη ζωή.

Για
Ασπίδα κοινωνικής προστασίας
και αλληλεγγύης
Να μην πληρώσουν
την κρίση
οι κοινωνικά
αδύνατοι
Διέξοδο
από την κρίση σε ώφελος
των εργαζομένων

διεκδικούν τα δικαιώματά τους και τα δικαιώματα ολόκληρης της
κοινωνίας.

20. Γιατί ψηφίζοντας αριστερά, ενισχύεις τη δική σου δύναμη. Ανοίγεις
ένα παράθυρο στην ελπίδα για μια καλύτερη, πιο δίκαιη κοινωνία.

Γιατί οι αγώνες
στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης
πρέπει να μας βρουν όλους μαζί

