
 
 
 

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 16ης Σεπτεµβρίου 2007 
 

ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αλέξανδρου 

 
Εκπαιδευτικός, φιλόλογος, διευθυντής 5ου Γυµνασίου Θήβας. 
Με αδιάλειπτη και συπεπή παρουσία στους πολιτικούς, κοινωνικούς και 
συνδικαλιστικούς αγώνες, στον πολιτισµό και στην οικολογία, διετέλεσε 
πολλάκις µέλος του ∆.Σ και του προεδρείου της Ε.Λ.Μ.Ε. Ν. Βοιωτίας 
(συνδικάτο των καθηγητών), επί 4ετία πρόεδρος των Φιλολόγων 
επαρχίας Θηβών, µέλος του ∆.Σ. του Συλλόγου Φίλων του Βιβλίου, της 
οικολογικής Οµάδας Θήβας και της ∆ιοικούσας Επιτροπής των Ένωσης 
Μικρασιατών Θήβας. 
Κατ’ επανάληψη υποψήφιος στις ∆ηµοτικές και Νοµαρχιακές εκλογές, 
εξελέγη ∆ηµοτικός Σύµβουλος µε το συνδυασµό “Αυτόνοµη Κίνηση 
Πολιτών Θήβας” και πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Θηβαίων στη διετία 2005 - 2006. 
 

 
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ - ΘΗΒΑΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Ιωάννη 

 
Μαθηµατικός καθηγήτρια στο 3ο Γυµνάσιο Λιβαδειάς. 
Έχει αναπτύξει πλούσια πολιτική και συνδικαλιστική δραστηριότητα στο 
φοιτητικό κίνηµα Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια στο χώρο 
των καθηγητών. Επί σειρά ετών µέλος του ∆.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Ν. Βοιωτίας 
(συνδικάτο των καθηγητών), 2 χρόνια Πρόεδρος και σήµερα Γραµµατέας. 
Υποψήφια Βουλευτής µε τον ενιαίο Συνασπισµό στις εκλογές του 1990, 
υποψήφια Νοµαρχιακή Σύµβουλος στις Εθνικές εκλογές του 1998 και 
υποψήφια Νοµάρχης στο Ν. Βοιωτίας στις Νοµαρχιακές εκλογές του 2006. 
 
 



∆ΕΛΒΕΝΑΚΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη 
 
Οδοντίατρος - αναπληρωτής ∆ιευθυντής στο Κέντρο Υγείας Σχηµαταρίου. 
Γραµµατέας της τοπικής οργάνωσης του “Συνασπισµού” Θήβας. 
Από το 1968 αναπτύσει έντονη αντιδικτακτορική δράση. Το 1973 η χούντα 
του κόβει την αναβωλή και τον στέλνει στρατιώτη. Στη µεταπολίτευση 
εκλέγεται Γραµµατέας του Συλλόγου Φοιτητών Οδοντιατρικής Σχολής. 
Έχει συµµετάσχει σ’ όλες τις εκλογικές αναµετρήσεις, άλλωτε σαν 
υποψήφιος και άλλωτε σαν απλό µέλος, µέσα από τις τάξεις του ΚΚΕ 
Εσωτερικού, της ΕΑΡ, του ενιαίου Συνασπισµού, του Συνασπισµού και του 
“ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ”.  
 
 

ΚΑΡΚΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του Παναγιώτη 
 
Γεωλόγος - Περιβαλλοντολόγος διδάκτωρ Θετικών Επιστηµών του 
Πανεπιστηµίου Πατρών. Εργάστηκε ως µελετητής και ερευνητής στον τοµέα 
ανεύρεσης υπόγειων υδάτων για τη Γεωργία, ως εκπαιδευτικός στη Μέση 
Εκπαίδευση και ως εκπαιδευτής και επιστηµονικός υπεύθυνος 
προγραµµάτων κατάρτισης ενηλίκων σε θέµατα Περιβάλλοντος. 
Ανέπτυξε την Κοινωνική, Πολιτική, Συνδικαλιστική και Πολιτιστική του 
δράση ως µέλος και στέλεχος της Ε.ΚΟ.Ν. ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ, στέλεχος του 
φοιτητικού κινήµατος της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής και του Συλλόγου 
Βοιωτών φοιτητών στη Θεσσαλονίκη, µέλος και Γραµµατέας του ∆.Σ. της 
Ελληνικής Κοινότητας Erlangen, γραµµατέας και Αντιπρόεδρος της 

Ε.Λ.Μ.Ε. Βοιωτίας, µέλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε και του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων, υποψήφιος 
∆ηµοτικός και Νοµαρχιακός Σύµβουλος στις εκλογές των ετών 1998, 2002 και 2006 και 
υποψήφιος Βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στις Εθνικές εκλογές του 2004, µέλος της Συντονιστικής 
Επιτροπής της «ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΒΟΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». 
 
 
ΡΟΒΟΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Χρήστου 

 
Γενικός γραµµατέας του Εργατικού Κέντρου Θήβας.  
Εργαζόµενος στην Ε.Α.Β. Συµµετείχε, ως σπουδαστής στον αντιδικτατορικό 
αγώνα και την εξέργερση του Πολυτεχνείου. Έχει διωχτεί και απολυθεί για 
τη συνδικαλιστική του δράση από βιοµηχανίες της Αθήνας (ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ 
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ, ΒΙΑΜΑΞ). Έχει αγωνιστεί ενάντια στην αποβιοµηχάνιση 
του Νοµού Βοιωτίας µε το πλήθος των προβληµατικών επιχειρήσεων την 
δεκαετία του ’80. 
Μέλος του ΚΚΕ από το 1977 και του ΣΥΝ από την ιδρυσή του. Εκλέγεται 
από το 1987 µέλος του Ε.Κ. Θήβας. Το 1988 εκλέχτηκε στο ∆.Σ. της 

Γ.Σ.Ε.Ε. Από το 1996 εκπρόσωπος των εργαζοµένων στο ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΘ. 
 



 
 

ΣΠΑΝΟΥ∆Η ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του Κωνσταντίνου 
 
Χηµικός µηχανικός, σύµβουλος τοπικής ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. 
Παντρεµένη µε το Γιώργο Αγραφιώτη και µητέρα τριών παιδιών. 
Έπι σειρά ετών ειδική συνεργάτης στο ∆ήµο Λιβαδειάς και σήµερα στο ∆ήµο 
Χαιρώνειας. 
∆ραστηριοποιήθηκε στην κινητοποίηση των κατοίκων της Λιβαδειάς για την 
αποµάκρυνση ρυπογόνων εργοστασίων από την πόλη. Είναι µέλος της 
συντονιστικής επιτροπής της “Συµπαράταξης Βοιωτών για το περιβάλλον”, 
µέλος του Τ.Ε.Ε., µέλος της Φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδειάς και µέλος του 
∆.Σ. Γονέων και Κηδεµόνων του 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου Λιβαδειάς. Ήταν 

υποψήφια Νοµαρχιακή Σύµβουλος στις Νοµαρχιακές εκλογές του 2006 µε το ψηφοδέλτιο “Για τη 
Βοιωτία των Πολιτών”. 
 
 


