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Στις 7 Ιουλίου ψηφίζουμε  
ΣΥΡΙΖΑ  

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ  
 Το κόμμα που πέτυχε την έξοδο από τα 

μνημόνια, που άλλαξε άρδην και 
βελτίωσε τη διεθνή θέση της χώρας και 
θεμελίωσε μια οικονομική και κοινωνική 
παλινόρθωση.  

 Για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια 
συζητάμε για το δικό μας πρόγραμμα για 
την ερχόμενη τετραετία. Ή θα 
κρατήσουμε την Ελλάδα στα χέρια μας, ή 
θα την δώσουμε πίσω σε αυτούς που τη 
χρεοκόπησαν. Η ψήφος μας στις 7 
Ιουλίου είναι απόφαση για τη ζωή μας. 

 Με την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ο νομός 
Πέλλας μπήκε στους εθνικούς 
σχεδιασμούς. Σχεδιάζουμε και 
εξασφαλίζουμε πόρους για την σύνδεση 
των πόλεων και οικισμών της Πέλλας με 
τον αγωγό φυσικού αερίου, από την 
έξοδο του ΤΑΠ στην κοινότητα Άσπρου 
Σκύδρας. Ολοκληρώνουμε τις οριστικές 
μελέτες, εξασφαλίζουμε χρηματοδότηση 
για το φράγμα Αλμωπαίου στην 
Κοινότητα Καλής Σκύδρας. 
Εξασφαλίστηκαν χρηματοδοτήσεις, 
ολοκληρώθηκαν οι μελέτες, προχωρούν 
οι απαλλοτριώσεις για τους οδικούς 
άξονες, προωθήθηκε η μελέτη για τον 
προαστιακό σιδηρόδρομο Έδεσσας-
Θεσσαλονίκης μέσω Γιαννιτσών, με 
παράκαμψη προς Αριδαία. Και δεν είναι 
τα μόνα μεγάλα έργα και σχέδια που 
ξεκόλλησαν από απραξία πολλών ετών!   

Η 
 στρέβλωση της αλήθειας 
είναι στόχος για τη ΝΔ 
προκειμένου να ξεχασθεί 
από το λαό η καταστροφή 

της χώρας που επήλθε την περίοδο 
2010-14. 

 Να ξεχαστεί ότι τα μνημόνια 
ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. κόστισαν 65 δις 
(έναντι 6,5 δις του τρίτου 
μνημονίου).  

 Να ξεχαστεί ότι κατέβασαν βίαια 
το ΑΕΠ της χώρας κατά 27%. Να 
ξεχαστεί ότι το 83% της 
φορολογικής επιβάρυνσης, 
επιβλήθηκε την περίοδο 2010 -
2014 και το υπόλοιπο 17% μετά το 
2015.  

 Να ξεχαστεί η εργασιακή ζούγκλα 
και η εκβιαστική πτώση των 
μισθών. Να ξεχαστεί η ανεργία του 
27%.  

 Να ξεχαστεί ότι η χώρα έγινε τρίτη 
παγκοσμίως σε  offshore. 

 Να ξεχαστεί ότι το psi το 2012, 
πτώχευσε επίσημα τη χώρα και 
ανέβασε το Δημόσιο Χρέος σε 
σχέση με το ΑΕΠ στο 
181% (παγκόσμιο αρνητικό 
ρεκόρ). Αυτό που θέλουν είναι να 
ξεχαστούν όλα ώστε η τωρινή 
προπαγάνδα της ΝΔ να ρίχνει την 
ευθύνη σε αυτούς που έβγαλαν τη 
χώρα από το τέλμα.  Θα το 
επιτρέψουμε; 
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  Σεμερτζίδου Άννα 
Γεννήθηκε στη Δροσιά Έδεσσας, στις 8 Απριλίου1964. 

Ολοκλήρωσε την Α/ βαθμια και Β/ 
βαθμια Εκπαίδευση στην Έδεσσα. 
Σπούδασε Ελληνική Φιλολογία στο 
ΑΠΘ. Πιστοποιεί πολύ καλή γνώση 
Αγγλικής γλώσσας, προπτυχιακή της 
Γαλλικής. Από το 1989 εργάζεται ως 
φιλόλογος στη Δημόσια Εκπαίδευση, 
σε σχολεία του Ν. Πέλλας, ενώ 

εργάσθηκε και σε τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς 
και στον τοπικό Τύπο. Με πλούσια συνδικαλιστική 
δράση, διετέλεσε Γραμματέας της Α΄ΕΛΜΕ Πέλλας 
αλλά και Πρόεδρος της Ένωσης Φιλολόγων Ν. Πέλλας 
επί οκταετία. Είναι  εκλεγμένο μέλος της Νομαρχιακής 
Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Ν. Πέλλας (εκπρόσωπος Τύπου), της 
Περιφερειακής Συντονιστικής Επιτροπής Κ. 
Μακεδονίας και της Γραμματείας Προσφυγικού και 
Μεταναστευτικού του ΣΥΡΙΖΑ. Συμμετέχει σε δράσεις 
κινήματα και συλλόγους που στοχεύουν στην 
αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, των 
ανισοτήτων, της φτώχειας και της αμάθειας.  
Εθελοντισμός και Αλληλεγγύη είναι οι άξονες της 
κοινωνικής της παρουσίας. 

 
κιν. 6972609938  

aristitelisanna@gmail.com  

Σηφάκης Ιωάννης 
Ο Γιάννης Σηφάκης είναι 57 ετών και πατέρας δύο 

παιδιών. Εκλέχθηκε βουλευτής τον 
Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο του 
2015.  Είναι Μηχανολόγος 
Μηχανικός ΕΜΠ & έχει ασχοληθεί 
με τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας. Διετέλεσε πρόεδρος του 
Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών 
Υδροηλεκτρικών Έργων (Ε.Σ.Μ.Υ.Ε) 
επί 7 έτη. Συμμετείχε στα Δ.Σ. 

πολιτιστικών και επαγγελματικών συλλόγων στην 
Πέλλα. Πριν από την εκλογή του στο Κοινοβούλιο ήταν 
συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ 
Πέλλας.  Ως βουλευτής συνέβαλε καθοριστικά σε 
λύσεις σε μεγάλα θέματα της Πέλλας (πρόβλημα 1.000 
αγροτών με την Ο.Π. «Αθηνά», συνοριακή σύνδεση 
μέσω Προμάχων κ.ά). Συνέβαλε στην αλλαγή της 
ατζέντας στην Πέλλα από αναπαραγωγή 
«πελατειακών» δικτύων στην ενασχόληση του 
πολιτικού προσωπικού με τα πραγματικά προβλήματα. 

τηλ. 2384022012 / κιν. 6972505008 / fb: Γιάννης 
Σηφάκης sifakis17@gmail.com 

Κρητίδου Σοφία 
Γεννήθηκε το 1959 και μεγάλωσε στον Προφήτη Ηλία 

Δήμου Σκύδρας. Τελείωσε  το 
Γενικό Λύκειο στη Σκύδρα και την 
Μέση Τεχνική Σχολή «Ο 
Ευκλείδης» στη Θεσσαλονίκη. 
Έζησε και εργάσθηκε στους 
Νομούς Πέλλας και Ευρυτανίας.  
Είναι Εργοδηγός Σχεδιάστρια και 

εργάζεται  από το 1979 σε διάφορα Τεχνικά Γραφεία και 
Τεχνικές Εταιρείες  κυρίως  του ιδιωτικού τομέα με 
αντικείμενο την έκδοση οικοδομικών αδειών και την 
κατασκευή δημοσίων έργων. Είναι οργανωμένη στον 
αριστερό χώρο από το 1977, όπου δραστηριοποιήθηκε 
επί σειρά ετών ως μέλος και από αιρετές στελεχικές 
θέσεις  (ΚΝΕ, ΚΚΕ, Συνασπισμός , ΣΥΡΙΖΑ). 
Δραστηριοποιήθηκε, επίσης, σε διάφορα σωματεία, 
συλλόγους  και επιτροπές, του συνδικαλιστικού, 
πολιτιστικού και γυναικείου κινήματος. 

 
κιν. 6976695189  

sofiakritidou@gmail.com 
 

Παπαδόπουλος Γεώργιος  
Γεννήθηκε στα Γιαννιτσά το 1977, είναι μόνιμος 
κάτοικος Δήμου Πέλλας. Το 1999  κατετάγη στο 

Πυροσβεστικό Σώμα. Το 2008 
αποφοίτησε από τη Σχολή 
Αρχιπυροσβεστών της 
Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Έχει 
υπηρετήσει επί σειρά ετών στις 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Αριδαίας 
& Γιαννιτσών, στα 
Αερομεταφερόμενα Πεζοπόρα 

Τμήματα της 2ης Ε.Μ.Α.Κ, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία 
της Αθήνας και στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο του Αγίου 
Όρους.  Από το Δεκέμβριο του 2017 εκτελεί τα 
καθήκοντά του ως Εκπαιδευτής - Αξιωματικός 
Υπηρεσίας στη Σχολή Πυροσβεστών, στη Πτολεμαΐδα. 
Ασχολείται με τα κοινά στον χώρο της Πυροσβεστικής 
μέσα από Δημοκρατικούς Συνδικαλιστικούς Αγώνες των 
Σωμάτων Ασφαλείας. Από το 2010 έως σήμερα, 
εκλέγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Υ.Π.Σ. Περιφ. 
Κεντρ. Μακεδονίας, ως Υπ. Δημ. Σχέσεων, Γεν. 
Γραμματέας και Αντιπρόεδρος. Από το 2014 έως σήμερα 
εκλέγεται στο Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Ε.Υ.Π.Σ. Από το 2018 έως σήμερα αποτελεί εκλεγμένο 
αιρετό μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του 
Πυροσβεστικού Σώματος. 

 
κιν. 6906568570 / fb: Γεώργιος Παπαδόπουλος 

pella.papadopoulosgeorgios@gmail.com  

Τζάκρη θεοδώρα 
Γεννήθηκε στην Πέλλα και κατοικεί στα Γιαννιτσά. 

Είναι παντρεμένη και μητέρα μιας 
κόρης. Είναι απόφοιτος της 
Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και ομιλεί 
την Γερμανικά και Αγγλικά. 
Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές 
σπουδές με κατεύθυνση Δημοσίου 
Δικαίου & Πολιτικής Επιστήμης στο 

Τμ. Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου. 
Εργάστηκε ως δικηγόρος στα Γιαννιτσά την περίοδο 
1996-2004 και  είναι μέλος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Γιαννιτσών. Το 1998 εξελέγη Νομαρχιακή 
Σύμβουλος Ν. Πέλλας και διετέλεσε Αντινομάρχης 
Πέλλας αρμόδια για θέματα Παιδείας και 
Πολιτισμού. Το 2002 επανεξελέγη Νομαρχιακή 
ΣύμβουλοςΝ. Πέλλας. Το 2004 εξελέγη βουλευτής 
του ΠΑΣΟΚ Ν. Πέλλας. Το 2007, το 2009 και το 2012 
επανεξελέγη βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ν. Πέλλας. Από 
τον Οκτ. του 2009 έως τον Ιούνιο του 2011 διετέλεσε 
Υφ. Εσωτερικών, Απ/σης & Ηλ/νικής Διακυβέρνησης. 
Διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 
Επιτροπές Ισότητας και μη Διάκρισης, Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Νομικών. Στις εκλογές του Ιαν. του 
2015 και του Σεπτ. 2015 εξελέγη βουλευτής Πέλλας 
με τον ΣΥΡΙΖΑ. Από τον Σεπτ. του 2015 ως τον Νοέμ. 
του 2017 διατέλεσε Υφ. Βιομηχανίας της 
Κυβέρνησης  ΣΥΡΙΖΑ.  

τηλ. 2382083768 / κιν. 6979800382  
t_tzakri@otenet.gr 

Τριανταφυλλίδης Ζήσης 
Γεννήθηκε το 1964 και μέχρι σήμερα κατοικεί  στα 

Γιαννιτσά. Γιος του Θανάση 
Τριανταφυλλίδη, 
συμβολαιογράφου Γιαννιτσών. 
Σπούδασε Νομική και από το 1990 
εργάζεται στο Πρωτοδικείο 
Γιαννιτσών. Μιλά  αγγλικά και 
ιταλικά. Μεγάλωσε σε οικογένεια 
με σαφή κεντρογενή 

προσανατολισμό. Ο έντιμος πολιτικοποιημένος βίος 
και η προσφορά του στα κοινά χωρίς ανταλλάγματα 
αποκτήθηκε μέσα από τα όργανα του Δικηγορικού 
Συλλόγου Γιαννιτσών και πολιτιστικούς συλλόγους. 
Διετέλεσε νομαρχιακός σύμβουλος στις πρώτες 
εκλογές νομαρχιακής αυτοδιοίκησης (1994) με το 
συνδυασμό του Γιώργου Τάνου. Σήμερα, η δράση 
του έχει ως σκοπό την ενίσχυση της ευρύτερης 
δημοκρατικής παράταξης.  

 
τηλ. 2382023967 /κιν. 6980655149  

zissistr@gmail.com 
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