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ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 
 
 
 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟ∆ΩΡΟΣ 
Έµπορος υγρών καυσίµων 
Γεννήθηκε στην Πάτρα και διαµένει µόνιµα στον Πύργο (Κολίρι). Στη διάρκεια της 
δικτατορίας ανέπτυξε αντιχουντική δράση, συνελήφθη και φυλακίστηκε. Είναι 
γραµµατέας της Ένωσης Βενζινοπωλών νοµού Ηλείας. 
 
 
ΛΑΪΝΑΣ ΤΑΚΗΣ 
Γεωπόνος 
Γεννήθηκε στα Λεχαινά το 1950 όπου και τελείωσε το Γυµνάσιο. Απόφοιτος της 
Ανώτατης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών. Μετά τις σπουδές του επέστρεψε στα 
Λεχαινά, όπου δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επαγγελµατίας. Ιδρυτικό µέλος της 
Μορφωτικής Ένωσης Λεχαινών «Ανδρέας Καρκαβίτσας» (1971) και πρόεδρός της 
επί σειρά ετών, µέλος της Ένωσης Πολιτών για την Οικολογία και το Περιβάλλον 
(ΕΠΟΠ), νοµαρχιακός σύµβουλος 1994-1998 και 1998-2002, δηµοτικός σύµβουλος 
Λεχαινών 2002-2006, υποψήφιος νοµαρχιακός σύµβουλος µε την «Ηλεία των 
Πολιτών» το 2006, εκπρόσωπος της νοµαρχίας Ηλείας στην Προγραµµατική 
Σύµβαση και τον Φορέα ∆ιαχείρισης, Προστασίας και Ανάδειξης του βιότοπου 
Κοτύχι-∆άσος Στροφυλιάς, από το 1996 µέχρι σήµερα. 
 
 
ΛΕΥΚΑ∆ΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 
Συνταξιούχος δικαστικός 
Γεννήθηκε στο Κάστρο Ηλείας το 1948. Σπούδασε νοµικά στο Πανεπιστήµιο 
Αθηνών. ∆ιορίστηκε δικηγόρος Αθηνών το 1975. Το 1976 εισήλθε στο δικαστικό 
σώµα, όπου υπηρέτησε τη ∆ικαιοσύνη µέχρι το 2004 οπότε και παραιτήθηκε. 



∆ιετέλεσε µέλος του διοικητικού συµβουλίου της Ένωσης ∆ικαστών και 
Εισαγγελέων την εξαετία 1982-1988. Είναι έγγαµος και έχει ένα παιδί. 
 
 
ΜΑΝ∆ΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
Ασφαλιστικός υπάλληλος 
Γεννήθηκε το 1959 στον Αγ. Ιωάννη Πύργου όπου κατοικεί. 
Συµµετείχε στις παράνοµες µαθητικές κοινότητες της δεκαετίας 
του ’70 και οργανώθηκε στο αριστερό κίνηµα το 1975. Από το 
1979 έως το 1996 έζησε στη Θεσσαλονίκη. ∆ιευθυντής στην 
Εθνική Ασφαλιστική. Έχει διατελέσει µέλος σε συµβούλια 
σωµατείων της αυτοδιοίκησης. Iδρυτικό µέλος του Ελληνικού 
Κοινωνικού Φόρουµ και ενεργός φίλος  των Γιατρών του Kόσµου. 
Mέλος του Συνασπισµού από την ίδρυσή του, έχει διατελέσει γραµµατέας της 
νοµαρχιακής επιτροπής Ηλείας. 
 
 
ΜΠΙΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
Αγρότης-κτηνοτρόφος 
Γεννήθηκε στις Βρυξέλλες από µετανάστες γονείς το 1971. 
∆ιαµένει στη Σκαφιδιά και ασχολείται µε  αγροτικές και 
κτηνοτροφικές εργασίες. Είναι πτυχιούχος Τ.Ε.Ι  Οργάνωσης και 
∆ιοίκησης Αγροτικών Συνεταιρισµών. ∆ραστηριοποιήθηκε στο 
φοιτητικό κίνηµα µέσα από τα Αριστερά Σχήµατα. Είναι µέλος 
της Κ.Ο.Ε. (Κοµµουνιστική Οργάνωση Ελλάδος) και ενεργό 
µέλος του Ελληνικού Κοινωνικού Φόρουµ. 
 
 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 
Συνταξιούχος 
Γεννήθηκε στο Μιντιλόγλι Αχαΐας. Ήταν συνδικαλιστής στον εργασιακό του χώρο. 
Μέλος οικολογικής οργάνωσης. Είναι ιδρυτικό µέλος του ∆ΗΚΚΙ και µέλος της 
Νοµαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας. 
 
 
ΤΖΙΟΥΤΖΙΑΣ ΧΑΡΗΣ   
Γεωπόνος 
Γεννήθηκε το 1962 στην Κοζάνη. Σπούδασε γεωπονία στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Ως φοιτητής 
ανέπτυξε έντονη δράση µέσα από την Πανσπουδαστική και το 
ΚΚΕ. Ιδρυτικό µέλος του Συνασπισµού και µέλος του αγροτικού 
τµήµατος του κόµµατος. Από το 1988 διαµένει στην Κρέστενα. 
Ασχολείται µε τον συνδικαλισµό στον σύλλογο γεωπόνων, όπου 
εκλέγεται µέλος σε όλα σχεδόν τα συµβούλια από το 1990 και πρόεδρος του από το 
2000 µέχρι το 2004, ενώ συµµετέχει στο συµβούλιο του συλλόγου γεωπόνων 
ελευθέρων επαγγελµατιών. Ασχολείται ως γεωπόνος-µελετητής, διατηρώντας 
κατάστηµα εµπορίας γεωργικών εφοδίων και εξαγωγής αγροτικών προϊόντων στη 
Ζαχάρω. Είναι παντρεµένος µε τη γεωπόνο Χριστίνα Πανταζοπούλου από την 
Κρέστενα και έχουν δύο αγόρια. 



 
 
ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Οικονοµολόγος 
Γεννήθηκε στη Μίνθη Ολυµπίας το 1950. Είναι πτυχιούχος του 
Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Μέλος της Πολιτικής Γραµµατείας 
του ΣΥΝ. Συµµετέχει στο κίνηµα της Αριστεράς από τα χρόνια 
της χούντας ως µέλος της ΚΝΕ και του ΚΚΕ.  Μέλος του ΣΥΝ 
από την ίδρυσή του. Από τους ιδρυτές του ∆ιεθνούς Ολυµπιακού 
Κέντρου για την Ειρήνη και τον Πολιτισµό (∆ΟΚΕΠ), µε έδρα 
την Αρχαία Ολυµπία. Μέλος του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου για την 
Ειρήνη και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Φόρουµ. Έχουν εκδοθεί 7 βιβλία του, µεταξύ άλλων: «Οι πολίτες 
απαιτούν» (Ελληνικά Γράµµατα 1997), «Μπάιρον εναντίον Έλγιν» (Ταξιδευτής 
2004), «Αγαπητέ Αϊνστάϊν» (µε τον Ε.Παπαδηµητρίου), (Ταξιδευτής 2005). Είναι 
παντρεµένος µε την Μένια Παπαπερικλή κι έχουν ένα γιο, τον Νίκο. 
 


