
Άννα Γκεγκλάκου (‘82) 

Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος Α’ Διαμερίσματος 

Δ. Θεσσαλονίκης με τον συνδυασμό 

«Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα» 

 

Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1964.  

Αποφοίτησα από την Γερμανική Σχολή 

Θεσσαλονίκης το 1982. Σπούδασα Αρχιτεκτονική 

και Πολεοδομία στο Universität Stuttgart από το 

1982-1988. 

Από το 1988 έως σήμερα, ζω κι εργάζομαι στη 

Θεσσαλονίκη ως Αρχιτέκτονας ασχολούμενη με     

ιδιωτικά έργα. 

 

 

Ρένα Θωμαΐδου  (’91) 

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Δημοτικής 

Ενότητας Πανοράματος με το συνδυασμό 

«Δύναμη Ενότητας» 

Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη και κατοικώ στο 

Πανόραμα από το 1977. Οι γονείς μου Γίτσα 

Θωμαΐδου-Πασχαλίδου (εκλεγμένη χρόνια 

στον Δήμο Πανοράματος) και Χρήστος 

Θωμαΐδης ήταν πάντα ενεργοί πολίτες, με μεγάλη ανάμειξη στα κοινά και με 

προσφορά στον συνάνθρωπο.  

Είμαι απόφοιτη της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης του τμήματος γερμανικής 

φιλολογίας του Α.Π.Θ. Παράλληλα με τις σπουδές μου εργάστηκα χρόνια στην 

οικογενειακή επιχείρηση εμπορίας υφασμάτων και στο γερμανικό πολιτικό ίδρυμα 

Heinrich Böll. 

Μιλάω αγγλικά, γερμανικά και ιταλικά. Αγαπώ τη θάλασσα, τη φωτογραφία, το 

θέατρο. 

Η προσφορά και ο εθελοντισμός αφορούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. 

Η ενασχόληση μου με τα κοινά και τον άνθρωπο έχει ως στόχο την βελτίωση της 

καθημερινότητας του με γνώμονα την αγάπη και με ειδική ευαισθησία στα παιδιά! 

Είμαι ενεργό μέλος εθελοντικής ομάδας (Εθελοντές Θεσσαλονίκης-Αγάπη χωρίς 

Σύνορα) με τεράστια παρουσία σε διάφορους τομείς και δράσεις που έχουν ως στόχο 

να βοηθήσουμε ιδρύματα, συλλόγους, οικογένειες, πρόσφυγες και άλλες ομάδες στο 

έργο τους. Δόκιμη εκπαιδεύτρια ΚΑΡΠΑ και μέλος της πολιτικής προστασίας 

Πανοράματος. Ο Κοσμάς, ο 

Αύγουστος, η Φαίδρα και οι φίλοι μας, είναι η δύναμη μου σε αυτή την προσπάθεια.  



 

Μαρία Κέκη (‘93) 

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο Θέρμης με το 

συνδυασμό «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» 

 

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη.  

Αποφοίτησα με «Άριστα» από τη Γερμανική Σχολή 

Θεσσαλονίκης (ΓΣΘ).  Έλαβα το πτυχίο της Νομικής Σχολής 

και κατόπιν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Εμπορικό και 

Οικονομικό Δίκαιο από το Α.Π.Θ.. Είμαι μάχιμη δικηγόρος 

παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου 

Θεσσαλονίκης από το 2000, και διατηρώ πολυμελές 

δικηγορικό γραφείο με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Savvidis & Keki 

Law Office). Έχω το τίτλο της Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ) και  είμαι ιδρυτικό 

μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Διαμεσολαβητών (ΣΕΔΙ). 

Παράλληλα δραστηριοποιούμαι και στο χώρο της εκπαίδευσης, διδάσκοντας 

Εμπορικό Δίκαιο σε υποψήφιους της Εθνικής Σχολής Δικαστών (ΕΣΔΙ) και του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ).  

Υπήρξα επί πολλά χρόνια παίκτρια πετοσφαίρισης και κατέχω δίπλωμα 

διαιτητή πετοσφαίρισης. 

Διετέλεσα Γραμματέας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων  Δημοτικού 

Σχολείου και Νηπιαγωγείων Πλαγιαρίου. Είμαι μέλος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Κέντρα 

Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» και 

υπεύθυνη - συντονίστρια της Πύλης Διαμεσολάβησης του Δήμου Θέρμης.  

Παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών, του Δημοσθένη και της Αγγελίνας, 

μαθητών επίσης σήμερα της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, μιλάω άριστα 

Αγγλικά και Γερμανικά. 

 

 

 

Ιωάννα Κοσμοπούλου (‘78) 

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Δ. Θεσσαλονίκης με 

τον συνδυασμό «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα» 

Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1960, πρωτότοκη κόρη 

του Κωνσταντίνου και της Αλίκης Κοσμοπούλου. 

Αριστούχος απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής 

Θεσσαλονίκης, σπούδασα Βιοχημεία στο 

Πανεπιστήμιο του Αννοβέρου με υποτροφία του 

Γερμανικού Ιδρύματος Υποτροφιών. Είμαι διδάκτορας 

της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Το 1990 εκλέχτηκα 

Λέκτορας και στη συνέχεια Επίκουρη Καθηγήτρια του 

Εργαστηρίου Βιολογικής Χημείας. Δίδαξα σε φοιτητές 

Ιατρικής και Οδοντιατρικής, εκπόνησα πλήθος εργασιών που δημοσιεύθηκαν σε 

διεθνή και ελληνικά περιοδικά, συμμετείχα σε συνέδρια και ημερίδες και ήμουν 

υπεύθυνη φοιτητικών θεμάτων. Από το 1991-1998 διετέλεσα άμισθη υπεύθυνη του 



Γραφείου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΕ του Δήμου 

Θεσσαλονίκης, μετακλητή Ειδική Γραμματέας του Δημάρχου Θεσσαλονίκης και 

άμισθη Γενική Διευθύντρια της Δημοτικής Εταιρείας Επαγγελματικής Κατάρτισης και 

Μελετών (ΔΕΕΚΜΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης. Από τις θέσεις αυτές υπηρέτησα με 

συνέπεια και πολύ μεράκι το Δήμο μας και γνώρισα σε βάθος τη λειτουργία όλων των 

δημοτικών υπηρεσιών. Γνωρίζω άριστα τη Γερμανική, Αγγλική και Γαλλική γλώσσα. 

Είμαι μητέρα τριών παιδιών, του Γιώργου, του Θοδωρή και της Αλίκης. 

 

 

 

Σίμου Νικολέτα (’65) 

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος για τον Δ. Καλαμαριάς 

με το συνδυασμό «Καλαμαριά αλλιώς» 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλαμαριά. Απόφοιτος της 

Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και της Φιλοσοφικής 

Σχολής του ΑΠΘ. Εργάστηκε στη Γερμανική Σχολή αρχικά 

ως φιλόλογος και στη συνέχεια ως Λυκειάρχης. Μέλος του 

Συλλόγου των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Βόρειας Ελλάδας 

και μέλος του ΔΣ επί πέντε χρόνια. 

Για αρκετά χρόνια δραστηριοποιήθηκε στο Στέκι του 

Μετανάστη προσφέροντας μαθήματα ενισχυτικής 

διδασκαλίας σε μετανάστες και πρόσφυγες. 

 

 

 

Τεργιακίδης Ηλίας (’05) 

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος για τον Δ. 

Καλαμαριάς με το συνδυασμό Καλαµαριά, Πρώτη 

Ξανα! 

Ο Ηλίας Τεργιακίδης γεννήθηκε και ζει στην 

Καλαµαριά. Είναι Διδάκτωρ µαθηµατικός του 

Πανεπιστημίου του Γκέτινγκεν µε αντικείµενο τη 

Διαφορική Γεωµετρία. Σήµερα κατέχει θέση 

Mεταδιδακτορικού Eρευνητή στο Τµήµα Μαθηµατικών 

του Α.Π.Θ. και παράλληλα εργάζεται σε µεγάλο 

φροντιστηριακό οργανισµό. Πιστεύει σε µία 

Καλαµαριά που θα αποτελεί πόλο έλξης σε θέµατα 

πολιτισµού, σε µία Καλαµαριά µε σαφή 

προσανατολισµό στα θέµατα εκπαίδευσης και 

παιδείας. Ενώνει τις δυνάµεις του µε τον Άρη 

Τεµεκενίδη για να γίνει η Καλαµαριά, Πρώτη Ξανα! 


