
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ  

ν. ΧΑΝΙΩΝ 

 

 



 

 
Μαρία 

Αγγελάκη 

 
Γεννήθηκε στα Χανιά όπου τελείωσε 
και τις γυµνασιακές της σπουδές. 
Πτυχιούχος της Ανωτάτης Γεωπονικής 
Σχολής Αθηνών πρωτοδιορίστηκε στο 
Κολυµπάρι όπου και υπηρέτησε ως 
γεωπόνος Αγροτικής Ανάπτυξης για 2 
χρόνια. Στη συνέχεια αποσπάστηκε 
στην κεντρική υπηρεσία του 
Υπουργείου Γεωργίας όπου και 
εργάστηκε µέχρι 2006, όταν και 
υπέβαλε την παραίτησή της και 
αποχώρησε µε πρόωρη 
συνταξιοδότηση.  
 Όλα τα χρόνια της επαγγελµατικής 
της σταδιοδροµίας συµµετείχε ενεργά 
στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των 
γεωπόνων δηµοσίων υπαλλήλων και 
συµµετείχε στο ∆.Σ. του συλλόγου 
τους ως εκπρόσωπος του αριστερού 
ανανεωτικού κινήµατος. Πάντα 
ενεργός πολίτης µετείχε παράλληλα 
στα µαζικά κινήµατα και τους 
πολιτιστικούς φορείς και 
εξωραϊστικούς συλλόγους της 
γειτονιάς µε στόχο πάντα τη βελτίωση 
της καθηµερινότητας των απλών 
ανθρώπων. 
Παντρεµένη, µητέρα δύο παιδιών.  

 



 
Βάλια  

Βαγιωνάκη 

 

 
Χηµικός. Από τη γενιά του 
Πολυτεχνείου. Στέλεχος της Αριστεράς 
στα Χανιά όλα τα µεταπολιτευτικά 
χρόνια. Ιδρυτικό µέλος του 
Συνασπισµού της Αριστεράς. Με 
συνεχή παρουσία στους κοινωνικούς 
και πολιτικούς αγώνες του νοµού.  
Ιδιαίτερα ασχολήθηκε και ασχολείται µε 
το κίνηµα για την αποµάκρυνση των 
ξένων στρατιωτικών βάσεων από τον 
τόπο µας, µε τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα και τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, ειδικότερα µε τα 
δικαιώµατα των γυναικών και των 
παιδιών.  
Νοµαρχιακή Σύµβουλος µε το 
συνδυασµό «Ανεξάρτητη Νοµαρχία» 
του Γ. Κατσανεβάκη την περίοδο 2002-
2006. Ως Πρόεδρος της Νοµαρχιακής 
Επιτροπής Ισότητας την ίδια περίοδο 
ασχολήθηκε µε το πρόβληµα της βίας 
κατά των γυναικών και το Trafficking, 
για την ισότιµη συµµετοχή των 
γυναικών – ακόµα και των πιο 
αποµακρυσµένων περιοχών – στην 
εργασία.  
Σήµερα είναι µέλος της Νοµαρχιακής 
Επιτροπής του Συνασπισµού της 
Αριστεράς των Κινηµάτων και της 
Οικολογίας και του Συντονιστικού του 
ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά.  



 
Μηνάς 

Βουλγαρίδης

 

 
Γεννήθηκε στα Χανιά το 1952. 
Τελείωσε το Β΄ Γυµνάσιο Χανίων και 
σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Από το 
1985 εργάζεται ως πνευµονολόγος 
στο ΙΚΑ Χανίων. Από το 1985 
δραστηριοποιείται στα κοινά των 
Χανίων και εκλέγεται κατά 
διαστήµατα σε διάφορα 
επιστηµονικά, συνδικαλιστικά και 
αθλητικά σωµατεία. Έχει διατελέσει 
κατά διαστήµατα Πρόεδρος του 
Συλλόγου Επιστηµονικού 
Υγειονοµικού Προσωπικού ΙΚΑ 
Χανίων – Ρεθύµνου, Μέλος του ∆Σ 
της Ελληνικής Σκακιστικής 
Οµοσπονδίας, Πρόεδρος της 
Τοπικής Επιτροπής Ποδηλασίας 
Κρήτης, Αντιπρόεδρος του Α.Ο. 
Κύδωνα Χανίων, Αντιπρόεδρος του 
Ο.Α. Χανίων, Μέλος του ∆Σ του 
Ενιαίου Αθλητικού Κέντρου Χανίων. 
Σήµερα είναι µέλος του ∆Σ του 
Ιατρικού Συλλόγου Χανίων, 
Αντιπρόσωπος στον Πανελλήνιο 
Ιατρικό Σύλλογο Χανίων, 
Αντιπρόσωπος στην Πανελλήνια 
Οµοσπονδία Γιατρών ΙΚΑ, µέλος 
του ∆Σ και υπεύθυνος Κρήτης της 
Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης 
«ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» και 
Έφορος του Σκακιστικού τµήµατος 
του Οµίλου Αντισφαίρισης Χανίων.  



 
Φρατζέσκος 
Ελευθερίου 

 

 
Ταχυδρόµος στα ΕΛΤΑ. Κοµµατικά 
ανένταχτος, πολιτικά ενταγµένος στα 
κοινωνικά κινήµατα. 
Ως εργαζόµενος µέσα από το 
σωµατείο εργαζοµένων υπαλλήλων 
ΕΛΤΑ αγωνίζοµαι ενάντια στη 
νεοφιλελεύθερη πολιτική που θέλει 
την εκποίηση των δηµόσιων 
οργανισµών, την κατάργηση της 
δωρεάν παιδείας, υγείας, εργασιακών 
δικαιωµάτων, περιορισµό των 
πολιτικών και κοινωνικών ελευθεριών.
Στην επιτροπή των Αγίων 
Αποστόλων, ενάντια στο ξεπούληµα 
και την τσιµεντοποίηση. 
Στην επιτροπή για το στρατόπεδο 
Μαρκοπούλου, για τη δηµιουργία 
ελεύθερου Πάρκου µε πράσινο, χωρίς 
πολυκατοικίες και δικαστικό µέγαρο. 
Στο Κοινωνικό Στέκι – Στέκι 
Μεταναστών, για την προάσπιση των 
πολιτικών και κοινωνικών 
δικαιωµάτων Ελλήνων και 
Μεταναστών. Στο Ελληνικό Κοινωνικό 
Φόρουµ, ενάντια στην 
παγκοσµιοποίηση, τον πόλεµο, την 
εκµετάλλευση, τη φτώχεια, ενάντια 
στις Αµερικάνικες Βάσεις.  



 
 

Αρτέµης 
Κακαουνάκης

 

Γεννήθηκε στα Χανιά το 1975. 
Σπούδασε στο τµήµα Μηχανικών 
Η/Υ και Πληροφορικής της Πάτρας. 
Ως φοιτητής πολιτικοποιείται µέσα 
από τις κινητοποιήσεις των 
φοιτητών, στους αγώνες για το 
άσυλο, ενάντια στους νόµους 
Αρσένη και το διαγωνισµό ΑΣΕΠ. 
Γίνεται µέλος της πολιτικής 
οργάνωσης Α/συνέχεια και 
συµµετέχει στα Αριστερά Σχήµατα 
φοιτητών. Ενεργοποιείται σε κάθε 
αντιπολεµική και αντιµπεριαλιστική 
εκδήλωση του κινήµατος. Παίζει 
δραστήρια ρόλο στη συγκρότηση 
του Ελληνικού Κοινωνικού 
Φόρουµ, ενάντια στον πόλεµο στο 
Ιράκ και στην έκφραση του 
κινήµατος ενάντια στην 
ιµπεριαλιστική παγκοσµιοποίηση 
στη Θεσσαλονίκη το 2003. 
Συµµετείχε στο 4ο Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Φόρουµ στην Αθήνα το 
2006.    
Ζει στα Χανιά και είναι καθηγητής 
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 
Είναι παντρεµένος και έχει ένα 
κοριτσάκι δυο χρόνων. Είναι µέλος 
της Κοµµουνιστικής Οργάνωσης 
Ελλάδας (ΚΟΕ). Συµµετέχει στο 
∆ίκτυο Κριτικής και ∆ράσης της 
Παιδείας και συχνά αρθρογραφεί 
στην εφηµερίδα Αριστερά!. Είναι 
δραστήριο µέλος της ΕΛΜΕ 
Χανιών και πάντα παρών στους 
αγώνες της εκπαίδευσης. 



 
Στέφανος 
Χλωράκης 

Γεννήθηκε στο Κολυµβάρι Κισάµου το 
1953.Αποφοίτησε από το 2ο Γυµνάσιο 
Χανίων. Μετά την ολοκλήρωση των 
σπουδών του από το 1979 ζει και 
εργάζεται στα Χανιά ως Καθηγητής 
στην Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού 
Κρήτης. ∆ιατέλεσε Πρόεδρος, 
Γραµµατέας και Μέλος του ∆.Σ. του 
Π.Σ.Μ.Η \ Τµήµα ∆υτικής Κρήτης επί 
δεκαετία. 
Έχει διατελέσει: Γραµµατέας Επιτροπής 
Πόλο Ναυτικού Οµίλου Χανίων, 
Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. του Μουσείου 
Αλιείας Κολυµβαρίου, Μέλος της 
∆ιοίκησης του Πνευµατικού Κέντρου 
Χανίων. 
Νοµαρχιακός Σύµβουλος Χανίων 1998-
2006 και Αντιπρόεδρος της 
Νοµαρχιακής Επιτροπής Έργων της 
Νοµαρχίας Χανίων (1999-2002) και 
µέλος της (2003 – 2006). Μέλος της 
Γ.Σ. της Ε.Ν.Α.Ε. 2003 - 2006 
Γραµµατέας της Ν.Ε. Χανίων του 
Συνασπισµού από το 1995 και µέλος 
της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής από 
το 1996. 
Κατά τις προηγούµενες θητείες του στο 
Νοµαρχιακό Συµβούλιο Χανίων  έκανε 
δεκάδες Παρεµβάσεις για µία σειρά 
σηµαντικά θέµατα του Νοµού. 
Αρθρογραφεί επί σειρά ετών στον 
τοπικό τύπο για όλα τα µεγάλα θέµατα 
που έχουν σχέση µε τον Νοµό Χανίων, 
τους πολίτες και την Ανάπτυξη του 
τόπου. 

 


