
BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ 
 
Ο Γιάννης Πασχαλίδης του Αδάμ και της Αικατερίνης γεννήθηκε στις 29/12/1955 στην 
Καβάλα, όπου και κατοικεί μέχρι σήμερα. Είναι παντρεμένος με τη δικηγόρο Νίκη 
Γεωργιάδου και πατέρας δύο παιδιών: Tου Αδάμ-Μάριου, Δικηγόρου και της Χριστίνας, 
φοιτήτριας ΗΜΜΥ Πολυτεχνείου. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ. και μέχρι 
πρότινος διορισμένος εκπαιδευτικός στις Σχολές ΕΠ.ΑΣ. Μαθητείας ΟΑΕΔ Καβάλας. 
 
Προερχόμενος από μικροαστική οικογένεια προσφύγων, ο Γιάννης Πασχαλίδης βρέθηκε 
από πολύ νωρίς μπροστά σε δύσκολες καταστάσεις. Εργάστηκε σκληρά τόσο στον ΟΑΕΔ, 
όσο και ως καθηγητής στο πρώην Τ.Ε.Ι. Καβάλας, με μόνο γνώμονα να παρέχει στην 
οικογένεια του. Παράλληλα, ανέπτυξε και συνδικαλιστική δράση με τη ΔΑΚΕ, και εκλέχτηκε 
μέλος, και μετέπειτα Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών 
ΟΑΕΔ. Επίσης, Διετέλεσε Πρόεδρος του συλλόγου εκπαιδευτικών Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης και αναπληρωματικό αιρετό μέλος του υπηρεσιακού συμβούλιου υπάλληλων 
ΟΑΕΔ.  
 
Νιώθοντας, όμως, από πολύ νωρίς την ανάγκη να προσφέρει στους νέους, αποτέλεσε 
ιδρυτικό μέλος και Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθερούπολης (ΓΣΕ), προπονώντας νέες και 
νέους αθλητές και αθλήτριες και μυώντας τους στα ιδανικά του μπάσκετ και του 
ερασιτεχνικού αθλητισμού. Διετέλεσε επί 20 χρόνια προπονητής του ΓΣΕ και διοργάνωσε  
πανελλήνια πρωταθλήματα καλαθοσφαίρισης παίδων, εφήβων και κορασίδων στην 
Ελευθερούπολη Καβάλας. Η κοινωνική δραστηριότητα στη πόλη της Ελευθερούπολης τον 
βρήκε επί 6 χρόνια Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Ελευθερούπολης και Ταμία του Αιμοδοτικού Συλλόγου Ελευθερούπολης. 
 
Η άσβεστη επιθυμία του να προσφέρει τον οδήγησε στην εκλογή του σε Νομαρχιακό 
Σύμβουλο Καβάλας το 2008, και στη θητεία του ως Αντινομάρχη Καβάλας, κατά τη 
διάρκεια της οποίας ασχολήθηκε ενεργά με την ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού 
της ευρύτερης περιοχής της Καβάλας. Κατάφερε να φέρει σε επαφή το Νομό Καβάλας με 
το Βατικανό και τον Ελληνοϊταλικό Σύνδεσμο στο Μπάρι της Ιταλίας, συμμετείχε σε 
εκθέσεις Θρησκευτικού Τουρισμού Ιταλίας και Γερμανίας, ενώ συνεργάστηκε με τη RAI II 
και πέτυχε τη προβολή του Νομού Καβάλας στην ιταλική τηλεόραση. Διοργάνωνε αμισθί 
επί δεκαετία και πλέον πολιτιστικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή χορευτικών 
συγκροτημάτων από πλήθος κρατών, ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα μέρη του Νομού 
Καβάλας. Επίσης, Διατέλεσε Πρόεδρος του πολιτιστικού τουριστικού οργανισμού της 
νομαρχίας Καβάλας και μέλος του ΔΣ της Θρακικής Εστίας Καβάλας. 
 
Δείχνοντας συνεχή και συνεπή παρουσία και προσφορά στα κοινά της Π.Ε. Καβάλας, και 
έχοντας αναπτύξει μια ειλικρινή και γερή σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες της Π.Ε. 
Καβάλας, αναδείχθηκε με τη ψήφο τους σε Βουλευτή Π.Ε. Καβάλας και διετέλεσε μέλος της 
Κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά (2012 έως 2015). Κατά τη πρώτη του θητεία ως Βουλευτής 
και εν μέσω της σοβαρότερης κρίσης της ελληνικής κοινωνίας κατά την εποχή της 
μεταπολίτευσης, κατάφερε, μεταξύ άλλων, με καίριες παρεμβάσεις να ανακαινιστεί ο 
Πυροσβεστικός Σταθμός Λιμένα Καβάλας, να εξοπλιστεί η Π.Ε. Καβάλας με ασθενοφόρο 
δωρεά του Ιταλικού Ερυθρού Σταυρού, να αναδειχθεί η θρεπτική αξία της θασίτικης ελιάς, 
με αποτέλεσμα να επισκεφθεί τη Π.Ε. Καβάλας ο τότε Ιάπωνας Πρέσβης, καθώς και να 



εξασφαλίσει 1,5 εκ. για τη δημιουργία αντιπλημμυρικών έργων στα Τενάγη Φιλίππων 
(συνημμένο επίσης φυλλάδιο, όπου βρίσκεται αναλυτική αποτύπωση των ενεργειών του).  
 
Αυτά και πολλά περισσότερα τον οδήγησαν εκ νέου στην εκλογή του σε Βουλευτή Π.Ε. 
Καβάλας την 7η Ιουλίου του 2019. Από την πρώτη ημέρα της εκλογής του, εργάζεται άοκνα 
για να υπερασπισθεί τα συμφέροντα των πολιτών της Π.Ε. Καβάλας, αλλά και της Ελλάδας 
συνολικά, συμμετέχοντας ενεργά στη Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία 
κλήθηκε από την αρχή να ανταποκριθεί σε κρίσιμες καταστάσεις στο εσωτερικό, αλλά και 
το εξωτερικό. Ο Γιάννης Πασχαλίδης στέκεται χρόνια τώρα στο πλευρό των αγροτών της 
Π.Ε. Καβάλας, της κοινωνικής και επαγγελματικής ομάδας που δοκιμάζεται περισσότερο, 
καθώς βρίσκεται εκτεθειμένη στα απρόβλεπτα στοιχεία της φύσης. Έχει καταφέρει να 
εξασφαλίσει αποζημιώσεις σε όσους επαγγελματίες έχουν πληγεί κατά τις καταστροφές 
του 2018-2019 και συνεχίζει να προσπαθεί για τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων τους. 
Η ανιδιοτελής προσφορά του αναγνωρίστηκε, επίσης, από τους αιμο-καθαρόμενους 
συμπολίτες του, όταν με καίριες παρεμβάσεις του εξασφάλισε την εξυπηρέτηση τους από 
το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, καθώς μέχρι πρότινος μεταφέρονταν στην 
Αλεξανδρούπολη. Το ίδιο συνέβη, όταν με παρέμβαση του διασφάλισε τη χρηματοδότηση 
του ιδρύματος Αγία Μαρίνα, καθώς και την εξυπηρέτηση αιτημάτων του Νομαρχιακού 
Συλλόγου ΑμεA Καβάλας. Οι παρεμβάσεις του σε τοπικό, αλλά και κεντρικό επίπεδο συνεχίζονται 
αμείωτες. 

 
 
 

 


