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Αποστολακάκης Απόστολος  
Γεννήθηκε στην Καβάλα το 1960. 
Είναι απόφοιτος των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και υπάλληλος του 
Υπουργείου Πολιτισµού, παντρεµένος µε δύο παιδιά. 
Στα φοιτητικά του χρόνια άσκησε έντονη συνδικαλιστική δράση. 
Υπήρξε αντιπρόεδρος του συλλόγου των σπουδαστών ΤΕΙ Θεσ/νίκης 
(ΣΕΑΣΘ), µέλος του Κεντρικού Συµβουλίου της νεολαίας ΕΚΟΝ 
Ρήγας Φεραίος και γραµµατέας της οργάνωσης των ΤΕΙ Θεσ/νίκης. 
Εντάχθηκε στο ΚΚΕ εσ. Ανανεωτική Αριστερά και εκλέχθηκε στην 
Κεντρική Επιτροπή του κόµµατος για δύο θητείες.  
Από το 1994 είναι µέλος του Συνασπισµού, και για πολλά χρόνια 
διετέλεσε µέλος της Νοµαρχιακής Επιτροπής Καβάλας. 
Έχει ενεργό συµµετοχή στα κοινωνικά κινήµατα, στο συνδικαλιστικό 

του χώρο και σε συλλόγους (µέλος της Γενικής Συνέλευσης της Οµοσπονδίας υπαλλήλων του 
ΥΠΠΟ, οικολογικές οργανώσεις, Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουµ, γραµµατέας του συλλόγου 
βετεράνων αθλητών στίβου κλπ). 
Είναι εν ενεργεία αθλητής και συµµετέχει σε αγώνες δρόµου µεγάλων αποστάσεων καθώς και σε 
αγώνες περιπέτειας. 



Θωµαΐδης Βασίλειος 
Γεννήθηκε στην Καβάλα το 1952.  
Είναι υπάλληλος της Αγροτικής Τράπεζας της Νέας Περάµου. 
Το 1981 εντάχθηκε στο ΚΚΕ εσ. και στη συνέχεια στο Συνασπισµό, 
από την ίδρυσή του το 1989 και σήµερα είναι µέλος της 
Νοµαρχιακής Επιτροπής του κόµµατος. 
Υπήρξε Γραµµατέας του Σωµατείου εργαζοµένων Λιβάνα και 
συµµετείχε στην πρώτη µεταδικτατορική διοίκηση του Εργατικού 
Κέντρου. ∆ιετέλεσε Πρόεδρος του Σωµατείου εργαζοµένων 
Πλαστικών Καβάλας και σήµερα είναι Περιφερειακός Σύµβουλος 
του συλλόγου υπαλλήλων της ΑΤΕ, εκπρόσωπος των υπαλλήλων 
της ΑΤΕ Καβάλας στο Εργατικό Κέντρο και µέλος του 
Νοµαρχιακού Συµβουλίου της ΟΤΟΕ Καβάλας.  
Είναι µέλος της Συντονιστικής Επιτροπής κατά της εγκατάστασης 

∆εξαµενών Καυσίµων και του Ελληνικού Κοινωνικού Φόρουµ. 
 
 
 

Λεονταράκης Παναγιώτης 
Γεννήθηκε στην Καβάλα το 1975 από γονείς εκπαιδευτικούς µε 
καταγωγή από τη Θάσο και την Αλεξανδρούπολη.  
Είναι Ιχθυολόγος (Τ.Ε.) µε µεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία και 
υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Εργάζεται στο 
Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας - ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. µε σύµβαση 
ορισµένου χρόνου, όπου είναι και αντιπρόεδρος του Σωµατείου 
Εργαζοµένων 
Είναι µέλος της Συντονιστικής Επιτροπής κατά των ∆εξαµενών 
Καυσίµων, της Συντονιστικής Επιτροπής κατά του Νατοϊκού 
Λιµανιού και µέλος της Πρωτοβουλίας Συµβασιούχων Καβάλας. 
Συµµετέχει ενεργά στο κίνηµα εναντίον της παγκοσµιοποίησης και 
στο Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουµ.  
Είναι µέλος της Κοµµουνιστικής Οργάνωσης Ελλάδας. 
 

 
 
Μαλλιαρόπουλος Ιωάννης 
Γεννήθηκε το 1968 στην Καβάλα.  
Είναι Πολιτικός Μηχανικός, µέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου 
Ανατολικής Μακεδονίας και υποψήφιος στις εκλογές του ΤΕΕ 
Καβάλας.  
Υπήρξε ιδρυτικό µέλος του ∆ΗΚΚΙ και της ∆ΗΣΕΚ.  
∆ιετέλεσε υποψήφιος ∆ηµοτικός σύµβουλος και υποψήφιος 
βουλευτής Καβάλας µε το ∆ΗΚΚΙ. 
 
 
 
 
 
 



Μορφίδης Κωνσταντίνος 
Γεννήθηκε το 1961 στην Προσοτσάνη ∆ράµας.  
Είναι προϊστάµενος του Περιφερειακού Γραφείου Καβάλας του 
ΤΑΠ-ΟΤΕ, όπου ζεί και εργάζεται από το 1993.  
Από τα µαθητικά του χρόνια εντάχθηκε στην ΚΝΕ και είναι µέλος 
του Συνασπισµού από την ίδρυσή του το 1989. 
∆ραστηριοποιήθηκε στην Οργάνωση Ασφαλιστικών Ταµείων του 
ΣΥΝ, στην οποία έχει διατελέσει και γραµµατέας. Έχει αναπτύξει 
συνδικαλιστική δραστηριότητα στο χώρο των ασφαλιστικών 
ταµείων και ήταν µέλος του ∆.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου 
Υπαλλήλων του ΤΑΠ-ΟΤΕ και εκπρόσωπος των εργαζοµένων 
στην Πανελλήνια Οµοσπονδία Προσωπικού Οργανισµών 
Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ).  
Υπήρξε δηµοτικός σύµβουλος του ∆ήµου Προσοτσάνης ∆ράµας 
(2002-2006) και υποψήφιος Νοµάρχης Καβάλας µε το ΣΥΝ το 
2006. 

Είναι µέλος του Ελληνικού Κοινωνικού Φόρουµ.  
Από το 2005 είναι γραµµατέας της Νοµαρχιακής Επιτροπής Καβάλας του Συνασπισµού. 
 
 
 

Τσανάκα  Προβιά Αλεξάνδρα 
Γεννήθηκε στις Σέρρες το 1965 από γονείς Καβαλιώτες.  
Είναι αγρονόµος τοπογράφος µηχανικός, απόφοιτος του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και από το 1990 
διατηρεί γραφείο τοπογραφικών και συγκοινωνιακών µελετών στην 
Καβάλα.  
Το 1983 εντάχθηκε στην νεολαία του ΚΚΕ εσωτερικού, ΕΚΟΝ 
Ρήγας Φεραίος, στην οποία δραστηριοποιήθηκε κατά τα φοιτητικά 
της χρόνια. 
Το 1993 εντάχθηκε στο Συνασπισµό και σήµερα είναι µέλος της 
Νοµαρχιακής Επιτροπής Καβάλας και της Γραµµατείας της Νέας 
Πόλης.   
Είναι µέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου, του συλλόγου των 
Τοπογράφων και εκλεγµένη στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ. 

Συµµετέχει ενεργά στην οργάνωση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα των οποίων το έργο στηρίζει µέσω 
της ειδικότητάς της. 
Είναι παντρεµένη µε τον Αντώνη Προβιά και έχουν ένα γιο, το Χρήστο, µαθητή Λυκείου. 


