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ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 
 
 
 

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του 
Θεοδώρου 
 
Γεννηµένος το 1970 στην Τασκένδη 
Εργάζεται στην ΑΝΕ∆Κ. 
Ιδρυτικό µέλος και µέλος Κ.Ε. ∆ΗΚΚΙ. 
Υποψήφιος βουλευτής µε το ∆ΗΚΚΙ στις εκλογές 
του 1996, 2000, 2004. 
∆ιετέλεσε πρόεδρος του σωµατείου εργαζοµένων 
ΑΝΕ∆Κ και εκπρόσωπος των εργαζοµένων στο ∆.Σ. 
της ΑΝΕ∆Κ. 

Επίσης, διετέλεσε αντιπρόσωπος του σωµατείου των εργαζοµένων της ΑΝΕ∆Κ στο 
Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας και µέλος της εξελεγκτικής επιτροπής του Εργατικού 
Κέντρου Κέρκυρας. 
Έχει ιδιαίτερα ενεργή παρουσία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και υπήρξε υποψήφιος 
δηµοτικός σύµβουλος στους ∆ήµους Κερκυραίων και Θιναλίων.  
 



ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ του Αντωνίου 
 
Γεννηµένη το 1961 στην Αθήνα, µεγάλωσε στην Κέρκυρα 
και αποφοίτησε από το ΚI Λύκειο Αθηνών.  
Σπούδασε διακόσµηση εσωτερικών χώρων στη 
Θεσσαλονίκη, εργάστηκε ως διακοσµήτρια και 
σκηνογράφος στα ∆ηµοτικά µπαλέτα του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης, ενώ ασχολήθηκε και µε την αναπαλαίωση 
εκκλησιών στην Κέρκυρα. 
Υπήρξε µέλος της οργάνωσης Ρήγας Φεραίος. 
Από το 1990 ασχολήθηκε µε την οικολογία και από το 2000 
εντάχθηκε ενεργά στο οικολογικό κίνηµα. 

Είναι γραµµατέας της Μ.Κ.Ο. «Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία» και πρόεδρος του 
Συνεταιρισµού Βιολογικών Προϊόντων και Αγροτουρισµού. 
Ενεργοποιήθηκε ιδιαίτερα στην υπόθεση της Λίµνης Κορισσίων και της παραλίας του 
Ίσσου, για την αποτροπή της απειλούµενης οικολογικής καταστροφής από ολλανδική 
επενδυτική εταιρεία. 
 

ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του Χαριλάου 
 
Κατάγεται από τους Αγραφούς Κέρκυρας. 
Πρώην αντιδήµαρχος Αθηναίων. 
Πολιτικός Μηχανικός µε οικονοµικές σπουδές. 
Ασχολήθηκε επαγγελµατικά, στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, µε τη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων του ιδιωτικού και 
του δηµόσιου τοµέα και µε την υλοποίηση µεγάλων 
αναπτυξιακών έργων. 
Εργάστηκε, µεταξύ άλλων, ως Γενικός ∆ιευθυντής των 
Ελληνικών Ταχυδροµείων, Εκτελεστικός Γραµµατέας του 
Κέντρου Ελληνικών ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και εθνικός 

εκπρόσωπός του στις Βρυξέλλες. Επενδυτικός και αναπτυξιακός σύµβουλος 
κυβερνήσεων, κρατικών οργανισµών και διεθνών επενδυτικών φορέων στην 
Ανατολική Ευρώπη. 
Στέλεχος της ∆ηµοκρατικής Νεολαίας Λαµπράκη, συνδικαλιστής στο Πολυτεχνείο, 
µέλος του Κεντρικού Συβουλίου της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδας που 
διέλυσε η χούντα. Στις 21 Απριλίου 1967 πέρασε στην παρανοµία, συνελήφθη το 
1970, δικάστηκε το 1971. Μέλος του Κ.Σ. της παράνοµης ΕΦΕΕ και του 
αντιδικτατορικού Ρήγα Φεραίου και αργότερα γραµµατέας του, µέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΚΚΕ Εσωτερικού, της Ελληνικής Αριστεράς και του Συνασπισµού. 
Εκλέχτηκε Γενικός Γραµµατέας του Συλλόγου Πολιτικών µηχανικών Ελλάδας και 
επανειληµµένα στη διοίκηση του ΤΕΕ. Εκλεγµένος, επί µία οκταετία, ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος, Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και Αντιδήµαρχος Αθηναίων. 
Εκδότης της εφηµερίδας ΑΥΓΗ (2004-2006). 
Πρόεδρος του Συνδέσµου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 
(ΣΦΕΑ) 1967-1974, κατά τη διετία 2005-2007. 



ΤΣΙΡΙ∆ΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (Λιάνα) του 
Νικολάου 
 
Γεννήθηκε το 1958 στην Κοµοτηνή. 
Μεγάλωσε και σπούδασε στη Θεσσαλονίκη, όπου 
είχε ενεργή συµµετοχή στους κοινωνικούς αγώνες, 
στο φοιτητικό κίνηµα και στο γυναικείο κίνηµα. 
Από το 1974 ήταν µέλος και στη συνέχεια στέλεχος 
του Ρήγα Φεραίου. Αργότερα, ήταν στέλεχος του 
ΚΚΕ Εσωτερικού, της ΕΑΡ και του Συνασπισµού.  
Από το 1989 ζει στην Κέρκυρα.  Είναι καθηγήτρια 

αγγλικών στο 7ο Γυµνάσιο Κέρκυρας, µε ιδιαίτερη δραστηριοποίηση σε 
προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας, αλλά και στο 
συνδικαλιστικό κίνηµα των καθηγητών. Είναι ενεργό µέλος της ΕΛΜΕ Κέρκυρας και 
του συλλόγου «Στήριξη», καθώς και µέλος της συντακτικής οµάδας του 
εκπαιδευτικού περιοδικού «R+». 
Είναι παντρεµένη µε τον καθηγητή Χρήστο Μωραΐτη και έχουν δυο παιδιά. 
 
 
 

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ (Γλειφιτζούρης) 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου 
 
Γεννηµένος στη Λευκίµµη το 1961, από φτωχή αγροτική 
οικογένεια. 
Ο πατέρας του αντιστασιακός, σε ΕΠΟΝ-ΕΛΑΣ. 
Εργάσθηκε από µικρός ως ξενοδοχοϋπάλληλος στην 
Κέρκυρα και σε διάφορες δουλειές στην Αθήνα, 
σπουδάζοντας παράλληλα σε νυκτερινή σχολή. 
Στην Αθήνα δούλεψε και ανέπτυξε πλούσια αγωνιστική 
συνδικαλιστική δράση, ενώ συνέχιζε σπουδές. 

Το 1994 επέστρεψε στη Λευκίµµη και εργάσθηκε στην Αναπτυξιακή Επιχείρηση του 
∆ήµου Λευκιµµαίων. 
Σήµερα, εργάτης, εργολάβος οικοδοµικών εργασιών. 
Είναι µέλος του Συνασπισµού. 
Μέλος του Συνδικάτου Οικοδόµων, του Περιβαλλοντολογικού Συλλόγου 
«ΑΛΕΥΚΙΜΟΝ»  και της Μουσικής Καλλιτεχνικής Ένωσης Λευκιµµαίων. 


