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ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
 
 
 

1. ΜΠΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου 
 
Γεννήθηκε στους Μελισσουργούς Άρτας στις 27.9.1939. 
Πτυχιούχος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). 
Στα µέσα της δεκαετίας του ’50 δραστηριοποιείται στους 
µαθητικούς αγώνες για το Κυπριακό. 
Φοιτητής στο Γκρατς Αυστρίας από το 1957 αναπτύσσει 
έντονη συνδικαλιστική και πολιτική δράση. Γίνεται µέλος 
του ΚΚΕ. 
Για τη δράση του αυτή απελαύνεται στην Ελλάδα, όπου 
συνεχίζει τις σπουδές του στο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). 

Παίρνει ενεργό µέρος στους φοιτητικούς και δηµοκρατικούς αγώνες για το 114 και το 
15%. 
Εκλέγεται Γραµµατέας της Σπουδάζουσας της ∆ηµοκρατικής Νεολαίας Λαµπράκη και 
στο Προεδρείο του Κεντρικού Συµβουλίου της ∆ηµοκρατικής Νεολαίας Λαµπράκη. 
Η δικτατορία το 1967 τον βρίσκει στο στρατό. 
Μετά την απόλυσή του από το στρατό αναπτύσσει αντιδικτατορική δράση από τις 
γραµµές του «Ρήγα» και του «Πανελλήνιου Αντιδικτατορικού Μετώπου» (ΠΑΜ). 
Συλλαµβάνεται και εξορίζεται στο Παρθένι της Λέρου. 
Μετά την πτώση της δικτατορίας δραστηριοποιείται πολιτικά στην προσπάθεια για την 
ενότητα της Αριστεράς µε το όνοµα «Κίνηση των 77» και στη συνέχεια στο ΚΚΕ 
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Εσωτερικού και µαζικά στο συνδικαλιστικό κίνηµα των Πολιτικών Μηχανικών και του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ). 
Το 1974 εκλέγεται Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. 
Μέλος της ΚΕ και στη συνέχεια του ΕΓ του ΚΚΕ Εσωτερικού από το 1976 έως το 
1981, εκλέγεται το 1982 Γραµµατέας του.  
Μετά τη διάσπαση του ΚΚΕ Εσωτερικού το 1987, συνεχίζει τους κοινωνικούς και 
πολιτικούς αγώνες του από τις γραµµές του ΚΚΕ Εσωτερικού – Ανανεωτική Αριστερά, 
της Ανανεωτικής Κοµµουνιστικής και Οικολογικής Αριστεράς (ΑΚΟΑ), του «Χώρου 
∆ιαλόγου», του ΣΥΡΙΖΑ και του «Κοινωνικού Φόρουµ». 
 
 
 

2. ΡΙΝΑΛΤΙ ΡΟ∆ΟΛΟΦΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΡΟΥΝΤΙ) του Γουλιέλµου 

 
Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου  το 1954 και από 
ηλικίας 8 χρόνων ζει στην Αθήνα.  
Στέλεχος του µεταπολιτευτικού φοιτητικού κινήµατος µέσα 
από τις γραµµές της ΠΠΣΠ, διετέλεσε µέλος του ΚΣ της 
ΕΦΕΕ.  
Πήρε δραστήριο µέρος σε όλες τις κινητοποιήσεις, πολιτικές 
µάχες και καµπάνιες της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, 
καθώς και στις διεργασίες του µαρξιστικού λενινιστικού 
κινήµατος της Ελλάδας και είναι από τα ιδρυτικά µέλη της 
Κοµµουνιστικής Οργάνωσης Ελλάδας (ΚΟΕ). 
Ασχολήθηκε δραστήρια στον εκδοτικό χώρο µε τις εκδόσεις 

Α/συνέχεια και σήµερα είναι διευθυντής της εφηµερίδας «Αριστερά!». 
Το τελευταίο διάστηµα πήρε ενεργά µέρος στο αντιπαγκοσµιοποιητικό κίνηµα και 
αναδείχθηκε σε έναν από τους βασικούς συντελεστές του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού 
Κοινωνικού Φόρουµ. 
Είναι κεντρικός συντονιστής του «Αντιµπεριαλιστικού Χώρου», µιας πλατιάς 
συσπείρωσης αντιµπεριαλιστικών δυνάµεων και κινηµάτων που περιλαµβάνει πάνω 
από 100 οργανώσεις από όλο τον κόσµο. 
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3. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου 
 
Είναι δικηγόρος και καθηγητής Συνταγµατικού δικαίου στο 
Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Παντείου Πανεπιστηµίου, 
κάτοχος µεταπτυχιακών διπλωµάτων και διδακτορικού από το 
Πανεπιστήµιο της Σορβόννης. Επίσης διδάσκει στην 
Αστυνοµική Ακαδηµία. 
Συµµετείχε ενεργά στο φοιτητικό αντιδικτατορικό κίνηµα. 
Είναι µέλος της τριµελούς ∆ιοικούσας Επιτροπής του ∆ΗΚΚΙ 
του οποίου υπήρξε ιδρυτικό µέλος το 1996. Από το 2002 µέχρι 
σήµερα είναι νοµαρχιακός σύµβουλος στη Νοµαρχία της Αθήνας 

µε την παράταξη της Νοµαρχιακής Αγωνιστικής Συνεργασίας. Είναι πρόεδρος του 
συλλόγου καθηγητών του Παντείου Πανεπιστηµίου. 
Είναι ιδρυτικό µέλος της Συντονιστικής επιτροπής της ∆ηµοκρατικής Συσπείρωσης για 
τις λαϊκές ελευθερίες και την αλληλεγγύη. 
Έχει αναπτύξει πλούσια συγγραφική δράση για τους θεσµούς λαϊκής συµµετοχής, τα 
θεµελιώδη δικαιώµατα των πολιτών και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
 
 
 

4. ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑτου Ιωάννη 
 
Ηλεκτρονικός στη ΕΡΤ. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης 
από µητέρα Μικρασιάτισσα. Έχει δυο παιδιά . Είναι µέλος 
του ∆.Σ της ΓΣΕΕ και του συλλόγου  Ηλεκτρονικών στην 
ΕΡΤ – ΠΑΣΗΜΗΤΕ- ενώ συµµετέχει στη  Συσπείρωση για 
τα  ∆ηµοκρατικά ∆ικαιώµατα και τις Ελευθέριες .  
Ήταν µέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του, µε ενεργό 
συµµετοχή στους κοινωνικούς και εργατικούς αγώνες. 
Εκλέχθηκε σε όλα τα όργανα. Μέλος της Επιτροπών 
Πολιτιστικού, Τοπικής αυτοδιοίκησης (ΕΑΤΟΠ), 
Συνδικαλιστικού Επιστηµόνων – Καλλιτεχνών , 
Εργατοϋπαλλήλων, µέλος της Κεντρικής Επιτροπής (3 

θητείες). Κατηγορήθηκε για την ανυποχώρητη υπεράσπιση των ιδεών  της ιδρυτικής 
διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ και την αντίστασή της στη νεοφιλελεύθερη µετάλλαξή του.  
 Αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ και συνεργάστηκε µε το  Συνασπισµό στις Ευρωεκλογές 
Έκτοτε, ανένταχτη , συµµετέχει στη γραµµατεία του ΣΥΡΙΖΑ  
  ∆ιατέλεσε µέλος του Κεντρικού Συµβουλίου και Γενική Γραµµατέας ΕΕΤΕΜ, 
∆ιαµερισµατική Σύµβουλος ∆ήµου Αθήνας (1986). Μέλος της Ελληνικής Επιτροπής 
∆ιεθνούς Αλληλεγγύης- Κινηµάτων ειρήνης.... Ενεργό συνδικαλιστικό στέλεχος - 
Ιδιωτικός Τοµέας, Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση, ΕΡΤ-. 
 ∆ιατέλεσε Αντιπρόεδρος στην ΠΟΣΠΕΡΤ, µέλος ∆Σ στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας (3 
θητείες) και στο ∆Σ της ΓΣΕΕ (4 θητείες). Σε δυο συνέδρια της ΓΣΕΕ ( 1998, 2004), 
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εξοστρακίστηκε από την ηγετική οµάδα της ΠΑΣΚΕ, µε την οποία συγκρούστηκε   µε 
αιχµή το Κοινωνικό συµβόλαιο και το Ασφαλιστικό. 
Ήταν Γραµµατέας Γυναικών της ΓΣΕΕ (Μάρτιος 2001- Μάρτιος 2004),ενώ σήµερα 
είναι µέλος του ∆Σ  της ΓΣΕΕ,  εκλεγµένη µε το ψηφοδέλτιο της ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
 
 
 

5. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Σπυρίδωνα 
 
Ιδρυτικό -  ηγετικό στέλεχος του  κινήµατος  καταναλωτών 
δανειοληπτών αναπληρωτής υπεύθυνος του group 15 της 
διεθνούς αµνηστίας πρόεδρος ένωσης µικροµεσαίων 
ξενοδόχων και διαµερισµατούχων και πρόεδρος της 
εθνικής οµοσπονδίας ενώσεων προστασίας πολιτών 
καταναλωτών δανειοληπτών, πρόεδρος στο σωµατείο 
εκµισθωτών µοτοσικλετών  µοτοποδηλάτων 
Οικονοµικό πανεπιστήµιο Αθηνών ΑΣΣΟΕ , σεµινάρια 
ναυλαγοράς – τεχνική ναυλώσεων ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. 
πιστοποιητικό από το ναυτικό επιµελητήριο Ελλάδος 
technical Matters and legal issues and marine fuels . 
Σεµινάρια στην καταναλωτική πίστη – προβλήµατα 

υπερχρέωσης καταναλωτών, πρακτική εκπαίδευση στα ναυτιλιακά – operation, 
chartering, ship broking στο Λονδίνο , σεµινάριο Φ.Π.Α. & εφαρµοσµένης λογιστικής 
και πιστοποιητικό από το ναυτικό επιµελητήριο Ελλάδος, πιστοποίηση γραφείων και 
πλοίων από την θεώρηση εµπορικών πλοίων σύµφωνα µε τον κώδικα ασφαλούς 
διαχείρισης (ΙSM CODE) του IMO – ιδρύει ναυτιλιακή εταιρεία ανοίγει γραφεία στην 
∆υτική Αφρική posidonia co (CH) ltd Africa line όπου λειτουργεί ως shipping agent, 
exporter – importer & dry dock agent. Ιδρύει το 1990 τουριστικές επιχ.  ξενοδοχείο 
“GARDEN CITY IMAGE HOTEL APARTMENTS” επιχείρηση ενοικιάσεως 
αυτοκινήτων – µοτοσικλετών – ποδηλάτων ΚΡΗΤΙΚΟΣ EURODUCK RENTALS 
αποκτά άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος ναυτικού πράκτορα. Ιδρύει την εταιρεία 
POSIDONIA SHIPPING AND TRADING S.A. ορίζεται χρηµατοοικονοµικός 
σύµβουλος της OVB ιδρύει την εταιρεία Ε.Σ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ Ν.Ε.. 
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6. ΝΤΑΒΑΝΕΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Νικολάου 
 
∆ηµοσιογράφος, εργατικός συντάκτης στο ΑΠΕ, µέλος του 
∆.Σ. της ΕΣΗΕΑ και Γ.Γ. του ∆.Σ. της ΠΟΕΣΥ. 
Εντάχθηκε στην Αριστερά στην περίοδο του 
αντιδικτατορικού φοιτητικού κινήµατος. 
Μέσα από τις γραµµές της Επαναστατικής Αριστεράς πήρε 
µέρος στις µάχες της µεταπολίτευσης και της δεκαετίας του 
’80.  
Συµµετείχε στο Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουµ από τις αρχικές 
διεργασίες ίδρυσής του. 

Μέλος της Γραµµατείας του ΣΥΡΙΖΑ ως εκπρόσωπος της ∆ΕΑ. 
 
 
 

7. ΡΙΣΜΑΟΥΪ ΝΑΕΛΑ (ΝΟΡΜΑ) του Χάννα 
 
Γεννήθηκε στην Παλαιστίνη, σπούδασε στο Παν/µιο Μπιρζεϊτ 
της Παλαιστίνης, βιολόγος - βιοχηµικός. Είναι µητέρα δύο 
παιδιών.  
Ζει στην Ελλάδα από το 1991 και εργάζεται σε τουριστικό 
γραφείο.  
Συµµετείχε στην παλαιστινιακή αντίσταση (πρώτη ιντιφάντα 
1988).  
Ασχολήθηκε µε την συγκρότηση του Συλλόγου Ελλήνων 
Aραβικής καταγωγής και δραστηριοποιείται στο Σύλλογο 
Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό «ΙΝΤΙΦΑΝΤΑ». Μέλος 
της Επιτροπής "∆ικαιώµατα Επιστροφής των Προσφύγων της 
Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδος". 
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8. ΜΠΕΛΑΝΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γρηγορίου 
 
Ο ∆ηµήτρης Μπελαντής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. 
Σπούδασε νοµικά και µετείχε στο φοιτητικό και νεολαιίστικο  
κίνηµα της δεκαετίας του 1980 µέσα από τις γραµµές της 
ΕΚΟΝ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ, του ΚΚΕ εσωτ. και του ΚΚΕ 
εσωτ. ΑΑ. Εκπόνησε διδακτορική διατριβή υπό τον 
Αριστόβουλο Μάνεση για τα ζητήµατα 
αντισυνταγµατικότητας των αντιτροµοκρατικών νόµων. Είναι 
µαχόµενος δικηγόρος από το 1988 και υπήρξε µέλος της 
διοίκησης του ∆ΣΑ. 
Μετέσχε στη δίκη του ΕΛΑ ως συνήγορος υπεράσπισης και 
παρέσχε γνωµάτευση για το πολιτικό έγκληµα στην δίκη της 

«17 Νοέµβρη». Έχει ασχοληθεί εκτεταµένα µε τις παραβιάσεις πολιτικών και ατοµικών 
δικαιωµάτων εκ µέρους της κρατικής καταστολής και έχει  εκδώσει  τρια θεωρητικά 
βιβλία (νοµικοπολιτικής υφής) και µια µυθιστορηµατική τριλογία για τη ζωή της 
Ουλρίκε Μάινχοφ. 
 
 
 

9. ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ∆ηµητρίου 
 
Ο Παναγιώτης Κοσµάς γεννήθηκε το 1957 στο Κεράσοβο 
Ευρυτανίας, εργάζεται ως δηµοσιογράφος και είναι 
ιδρυτικό µέλος της πολιτικής Οργάνωσης ΚΟΚΚΙΝΟ, που 
συµµετέχει στον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και το Ελληνικό Κοινωνικό 
Φόρουµ. Υπήρξε δραστήριο µέλος του µεταπολιτευτικού 
φοιτητικού κινήµατος, µέλος του Συντονιστικού των 
καταλήψεων του 1979 και µέλος του Κ.Σ. της ΕΦΕΕ. 
Συµµετείχε στη συγκρότηση της Κίνησης και στη συνέχεια 
του ∆ικτύου για τα Κοινωνικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα, 
στο κίνηµα των Ευρωπορειών, στη συντακτική οµάδα του 
περιοδικού «Μανιφέστο», στην ίδρυση του Ελληνικού 
Κοινωνικού Φόρουµ και σε όλη τη διαδροµή του ενωτικού 

εγχειρήµατος της Ριζοσπαστικής - κινηµατικής Αριστεράς από το Χώρο ∆ιαλόγου και 
Κοινής ∆ράσης της Αριστεράς µέχρι τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α., του οποίου είναι µέλος της 
Γραµµατείας.  
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10. ΡΗΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΛΚΗΣ) του 
Κωνσταντίνου 

 
Ο Αλκις (Νίκος) Ρήγος είναι πανεπιστηµιακός στο Πάντειο 
Πανεπιστήµιο και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας 
Πολιτικής Επιστήµης. Υπήρξε στέλεχος του 
Αντιδικτατορικού Φοιτητικού Κινήµατος. Συµµετέχει ενεργά 
στο κίνηµα των πανεπιστηµιακών για τον εκδηµοκρατισµό 
των ελληνικών ΑΕΙ. Πρόεδρος του Κ.Σ. του Ε∆Π στη 
µεγάλη απεργία των 100 ηµερών του 1958. Μέλος κατά 
καιρούς της ∆.Ε. της ΠΟΣ∆ΕΠ και Πρόεδρος του 8ου 
Συνεδρίου του κλάδου. Από τους δηµιουργούς της 
πανελλαδικής πρωτοβουλίας υπεράσπισης του άρθρου 16 
του Συντάγµατος. Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής της 

Επιθεώρησης Πολιτικής Επιστήµης και της συντακτικής οµάδας των ένθετων  
«Αναγνώσεις» και «Παιδεία και Κοινωνία» της εφηµερίδας ΑΥΓΗ και για ένα 
διάστηµα µέλος του ∆.Σ. της ίδιας εφηµερίδας. Αρθρογράφος στην ΕΠΟΧΗ, µέλος του 
∆.Σ. του Ινστιτούτου «Νίκος Πουλαντζάς». Συγγραφέας σειράς επιστηµονικών βιβλίων 
και άρθρων ανάλυσης της ελληνικής πολιτικής και των κοινωνικών κινηµάτων. 
Επιστηµονικός υπεύθυνος σειράς ντοκιµαντέρ για την ΕΡΤ.  
Μέλος της ΚΠΕ του ΚΚΕ Εσωτερικού και του ΚΚΕ Εσωτερικού -Ανανεωτική 
Αριστερά από το 1989 και στη συνέχεια ανένταχτος στο ίδιο ιδεολογικοπολιτικό ρεύµα. 
Μέλος της Γραµµατείας του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς από την 
ίδρυσή του. 
 
 
 

11. ΛΥΚΟΥ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ∆ιονυσίου 
 
Γεννήθηκε στην Αθήνα, στο Μεταξουργείο και είναι 
πτυχιούχος της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών. 
Υποψήφιος Νοµάρχης Αθηνών και για 3η τετραετία 
Νοµαρχιακός Σύµβουλος και αντιπρόεδρος της 
Νοµαρχιακής Επιτροπής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
της Νοµαρχίας Αθηνών. 
Στέλεχος του ΚΚΕ Εσωτερικού , της ΕΑΡ και του 
Συνασπισµού από την ίδρυσή του. 
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12. ΧΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου 
 
Γραµµατέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του 
Συνασπισµού, πρώην ευρωβουλευτής. 
Γεννήθηκε στα Λαγκάδια το 1953, όπου τελειώνοντας  το 
Γυµνάσιο στους Αγίους Αναργύρους Αττικής το 1971, 
σπούδασε στο Πολυτεχνείο. 
Είναι πτυχιούχος  του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
(Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός) και του Παντείου 
Πανεπιστηµίου (Πολιτικές Επιστήµες και ∆ιεθνείς 
Σπουδές). 
Εντάχθηκε στις γραµµές της Αριστεράς την περίοδο του 
αντιδικτατορικού αγώνα και οργανώθηκε στην ΚΝΕ και 
µετέπειτα στο ΚΚΕ. 
∆ιετέλεσε µέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ από 
το 1987, µέλος του Πολιτικού Γραφείου και Γραµµατέας 

της Κοµµατικής Οργάνωσης Αθήνας µετά το 13ο Συνέδριο του 1991. 
Συµµετέχει στο Συνασπισµό από την ίδρυσή του και είναι µέλος της Κεντρικής 
Πολιτικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραµµατείας από το 1992. 
∆ιετέλεσε Ευρωβουλευτής του ΣΥΝ το έτος 2004 και µετά το 4ο Τακτικό Συνέδριο του 
ΣΥΝ Συντονιστής της Πολιτικής Γραµµατείας. 
Τον Μάιο του 2005 εκλέχθηκε Γραµµατέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του 
Συνασπισµού. 


