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ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
 
 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ 
Γεννήθηκε στην Αγία Τριάδα Καρδίτσας. Εργάζεται ως ιδιωτικός 
υπάλληλος και είναι νέος Βιοκτηνοτρόφος. 
∆ιετέλεσε γραµµατέας Κ.Ο.Β  ΚΚΕ στην Αγία Τριάδα. Είναι ενεργό µέλος 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών οργανώσεων. 
Είναι επικεφαλής του Κοινωνικού Forum στην Καρδίτσα και της 
πρωτοβουλίας για την ενότητα της Αριστεράς. Μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και του 
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ. 
Υποψήφιος βουλευτής του ΖΥΡΙΖΑ. 
 
 
 
ΒΑΡΕΛΑΣ ΒΑΪΟΣ 
Γεννήθηκε στην Καρδίτσα το 1953. Αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο  το 1976 µε την ειδικότητα του Πολ. Μηχανικού. Μέλος της 
Ε.ΚΟ.Ν  Ρήγας Φεραίος, του ΚΚΕεσ. της Ε.ΑΡ και του Συνασπισµού. 
Πρόεδρος του Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Ν. Καρδίτσας (1984-
1988) και νυν πρόεδρος Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Ελευθέρων 
Επαγγελµατιών. Μέλος της ∆. Ε του Τ.Ε.Ε Κ/∆ Θεσσαλίας (1988-1991). 
∆ιετέλεσε τακτικό µέλος του Πειθαρχικού Συµβουλίου (1997-2000). 
Επανεκλέχθηκε στην αντιπροσωπεία του τµήµατος και χρηµάτισε εκ νέου 
µέλος της  ∆.Ε κατά το 2005.  
∆ηµοτικός Σύµβουλος στο ∆. Καρδίτσας (1990-2000). Αντιδήµαρχος από 

τον Οκτώβριο το 1995 µε ευθύνη για πρωτοβουλίες που αφορούσαν σε κοινωνικά προβλήµατα της 
εποχής, θέµατα της νεολαίας και θέµατα επικοινωνίας του ∆ήµου µε τους δηµότες. 
Παντρεµένος µε δύο παιδιά. 
 
 



ΖΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ  
Γεννήθηκε στο Παλιούρι Καρδίτσας. ∆ραστηριοποιήθηκε από νωρίς στο 
ευρύτερο χώρο της αριστεράς και συµµετείχε σε όλους τους κοινωνικούς 
και συνδικαλιστικούς αγώνες. Συνδικαλιστής ΠΟΕ-ΟΤΑ. ∆ιετέλεσε 
αντιπρόεδρος, γραµµατέας του συλλόγου δηµοτικών και κοινοτικών 
υπαλλήλων Ν. Καρδίτσας και αιρετό µέλος του υπηρεσιακού συµβουλίου 
υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Καρδίτσας. ∆ιετέλεσε χρόνια πρόεδρος του 
Κολυµβητικού Οµίλου Καρδίτσας και είναι επίτιµος πρόεδρος του 
συλλόγου. 
Είναι Προϊστάµενος του ΚΕΠ ∆ήµου Καρδίτσας και υπεύθυνος του 
τµήµατος αλλοδαπών του ∆ήµου. Είναι παντρεµένος µε την κ. Ελένη 

Μπακάλη - Ζάχου και έχουν ένα γιό, το Χρίστο. 
 
 
 

ΚΑΝ∆ΗΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 
Γεννήθηκε στο Μοσχάτο Καρδίτσας το 1952. Πτυχιούχος του 
Παιδαγωγικού Ινστ. Πανεπιστηµίου Στοκχόλµης και της Ανώτ. Σχολής 
Μάρκετινγκ - ΙΗR Στοκχόλµης. Στέλεχος του µεταναστευτικού και 
αντιδικτατορικού κινήµατος στη Σουηδία. 
Εργάστηκε στη Νοµαρχία Στοκχόλµης για πολλά χρόνια. ∆ιευθυντής ∆ηµ. 
Ραδιοφωνίας Λάρισας 1989-92. Υπεύθυνος συντονισµού, σχεδιασµού και 
εκπαιδευτής σε περισσότερα από 100 προγράµµατα σε όλη την Ελλάδα. 
Συντάκτης  δεκάδων πετυχηµένων επενδυτικών σχεδίων. Εκδότης 
τουριστικών εντύπων και άλλων έργων προβολής. ∆ωρητής Οργάνων 
Σώµατος από το 1990. Παντρεµένος µε την Ευθαλία Ι. Σκαµπαρδώνη, 

πατέρας του ∆ηµήτρη και της Βασιλικής. 
 
 
 
ΚΡΥΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Γεννήθηκε στο Μουζάκι το 1957. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Α. Π. Θεσσαλονίκης. Από 
το 1975 συµµετείχε στην ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος και αργότερα στο ΚΚΕ εσωτερικού. Υπήρξε µέλος 
του ∆. Σ του συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών µε έντονη δράση στο φοιτητικό κίνηµα.  
Το 1982 εκλέχθηκε ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μουζακίου. Εκλέχθηκε επανειληµµένα µέλος της 
αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιµελητηρίου (ΤΕΕ) τµήµατος Κ.∆ Θεσσαλίας.  
Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελµατίας µε έδρα το Μουζάκι και ασχολείται κυρίως µε την 
κατασκευή ∆ηµοσίων έργων.   
 
 

 
ΜΟΥΛΙΑΚΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 
Γεννήθηκε και κατοικεί στους Σοφάδες όπου και δραστηριοποιείται 
επαγγελµατικά στον τοµέα των Βιολογικών παραδοσιακών τροφίµων και 
των γεωργικών µηχανηµάτων.  
Ενεργό µέλος του µαζικού και πολιτιστικού κινήµατος της περιοχής και 
Πρόεδρος της Επαγγελµατικής Ένωσης Σοφάδων.  
Είναι παντρεµένος µε την ζωγράφο Αλέκα Κουκόσια και έχουν δύο κόρες 
φοιτήτριες. 



 
ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 
Γεννήθηκε στη Φυλακτή Καρδίτσας το 1953. Είναι συνταξιούχος της ∆ΕΗ. 
Ανέπτυξε πλούσια συνδικαλιστική δράση ως συνδικαλιστικό στέλεχος της 
∆ΕΗ και το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης, στο οποίο για πολλά 
χρόνια διατέλεσε Γ. Γραµµατέας.  
Ανέπτυξε επίσης πλούσια δραστηριότητα ως στέλεχος της Αριστεράς. 
Υπήρξε υποψήφιος βουλευτής στο Ν. Ηρακλείου το 1985 και το 1989 µε το 
ΚΚΕ και τον ενιαίο Συνασπισµό αντίστοιχα καθώς και στην Καρδίτσα το 
1904.  
Είναι Γραµµατέας της Νοµαρχιακής Επιτροπής Καρδίτσας του 
Συνασπισµού από το 1996.  

Είναι παντρεµένος και πατέρας 3 παιδιών.    
 
 


