
Ντουνιάς Γιώργος

Γεννήθηκε στις Σπέτσες το 1959 και 
μεγάλωσε στα Καμίνια. Από τα μαθητι-
κά του χρόνια εντάχθηκε στην Αριστε-
ρά (ΜΟΔΝΕ, ΚΝΕ, ΚΚΕ, ΣΥΝ). Φοίτησε 
στην Ιατρική, στην Ιταλία όπου υπήρξε 
Πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου 
Παβίας. 
Υπηρέτησε ως ιατρός στα Κύθηρα και 
στα Νοσοκομεία Ογκολογικό Κηφισιάς 
«Οι Αγ. Ανάργυροι» & Τζάνειο. Ασκεί 
μάχιμη καθημερινή ιατρική στα Καμίνια, 
είναι παντρεμένος και έχει ένα γιο.

Φωτόπουλος Κώστας

Γεννήθηκε στον Πειραιά και είναι 29 
χρονών. Σπούδασε Μαθηματικά στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης  και έχει μεταπτυχιακό στην Στατι-
στική και την Επιχειρησιακή Έρευνα από 
το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. 
Δραστηριοποιήθηκε συνδικαλιστικά στη 
σχολή του και διατέλεσε μέλος του Δ.Σ. 
του Συλλόγου Μαθηματικών του ΑΠΘ 
(1999-2002) ενώ υπήρξε και μέλος του 
Δ.Σ. του Συλλόγου μεταπτυχιακών 
φοιτητών του Μαθηματικού Τμήματος 
Αθηνών (2002-2003). 
Είναι μέλος της Νεολαίας του Συνασπι-
σμού από το 1998, υπήρξε μέλος του 
γραφείου  σπουδάζουσας Θεσσαλονί-
κης και σήμερα είναι Γραμματέας της 
Πολιτικής Κίνησης της Νεολαίας στον 
Πειραιά.

Αράπης Γιάννης

Ο Γ. Αράπης γεννήθηκε στο Κεντρικό 
Άρτας. Είναι πτυχιούχος του Οικον. 
Πανεπιστημίου Πειραιά και Τεχνολόγος 
Ακτινολογίας και Πυρηνικής Ιατρικής.
Πλούσια και πολύχρονη η ενασχόληση 
του Γ. Αράπη με τα κοινά. Έχει επίσημα 
αναγνωρισμένη συμμετοχή στην Εθνική 
Αντίσταση ως ΕΠΟΝίτης. Στα φοιτητικά 
του χρόνια, είχε έντονη συνδικαλιστική 
δράση. Εξελέγη στο Δ.Σ. του Φοιτητι-
κού Συλλόγου Πειραιά, διετέλεσε 
Γραμματέας του Φοιτητικού Συλλόγου 
Άρτας και υπήρξε στέλεχος της 
Πανσπουδαστικής. 
Προδικτατορικά, στο Πέραμα, όπου 
επίσης συμμετείχε ενεργά στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, εξέδιδε την εφημερίδα 
΄΄Περαμαϊκό Μέλλον΄΄, την οποία 
κατέσχε η χούντα. Μετά την μεταπολί-
τευση, εκλέγεται για 4 τετραετίες 
δημοτικός σύμβουλος και κατέλαβε 
διάφορα αξιώματα. 
Ο Γ. Αράπης, θέλοντας να αντισταθεί 
στον εκφυλισμό της πολιτικής, συμμε-
τείχε στις εκλογές του 1996 με το 
ψηφοδέλτιο του ΔΗ.Κ.ΚΙ. και εκλέχτηκε 
βουλευτής Β΄ Πειραιά.
Στο κοινοβούλιο, συμμετείχε στη 
Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσε-
ων, όπου έκανε πλήθος παρεμβάσεων, 
καθώς και στην Επιτροπή Αποτίμησης 
Τεχνολογίας και την Επιτροπή Ολυμπια-
κών Αγώνων 2004.

∆ρίτσας Θοδωρής

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στον Πειραιά. 
Από μαθητής γυμνασίου συμμετέχω 
αδιάκοπα σε πολλαπλές συλλογικές 
δράσεις. Κυπριακό, 15% “προίκα στην 
παιδεία¼ 114, δικτατορία,  Πολυτεχνείο, 
μεταπολίτευση, πόλη – περιβάλλον – 
δικαιώματα, Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. 
Μέλος του Ελληνικού Κοινωνικού 
Φόρουμ από την ίδρυσή του. Προτάθη-
κα από το «Λιμάνι της Αγωνίας» ως 
υποψήφιος δήμαρχος Πειραιά σε τρεις 
συνεχείς αναμετρήσεις. Εκλέχθηκα 
δημοτικός σύμβουλος δύο φορές. 
Ανήκω στην Αριστερά. Διεκδικώ την 
ενότητά της. Παραμένω ανένταχτος.
Σε αυτές τις κρίσιμες εκλογές, αξίζει να 
βοηθήσουμε όλες και όλοι, ώστε ο 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. να βγει ενισχυμένος και να 
καταξιωθεί, ως η πιο ελπιδοφόρα και 
χρήσιμη πολιτική δύναμη στις γειτονιές 
του Πειραιά, την πόλη και τα νησιά. 

Καλή Αθηνά

Γεννήθηκε στις Μοίρες Ηρακλείου 
Κρήτης, με καταγωγή την Κάρπαθο.
Είναι Τεχνολόγος Μηχανικός Δομικών 
Έργων και κατοικεί στα Καμίνια του 
Πειραιά, από τα 16 της. 
Αγωνίστηκε και συνεχίζει ν' αγωνίζεται 
μέσω Συλλόγων και άλλων φορέων, για 
τα προβλήματα της πόλης της.
Εκλέχτηκε για 2 τετραετίες Διαμερι-
σματική Σύμβουλος Πειραιά. Ήταν 
υποψήφια βουλευτής με το ψηφοδέλτιο 
του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ το 1996, υποψήφια 
Νομαρχιακή Σύμβουλος Πειραιά το 
1998 με το Συνδυασμό ''ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - Πράσινη Πρόταση και 
υποψήφια βουλευτής με το ψηφοδέλτιο 
του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. το 2004.
.

Μανουσάκης Γρηγόρης

Γεννήθηκε το 1962 στον Πειραιά. 
Σπούδασε στη Νομική Αθηνών και ασκεί 
το επάγγελμα του Δικηγόρου. Μέλος 
του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.
Από τα μαθητικά του χρόνια, εντάχθηκε 
στην επαναστατική Αριστερά και 
σήμερα είναι μέλος της Κομμουνιστικής 
Οργάνωσης (Κ.Ο.Ε.). 
Δραστηριοποιήθηκε με το Αριστερό 
Σχήμα Νίκαιας στο χώρο της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης  από το 1994 και μετά, 
ενώ ήταν υποψήφιος βουλευτής στην 
Α΄ Πειραιά το 2000. Με ενεργή συμμε-
τοχή στα Κινήματα πόλης τα τελευταία 
χρόνια, στην πρώτη γραμμή της υπερά-
σπισης των κήπων της Τερψιθέας, 
παίρνει μέρος στην ανοιχτή συντονιστι-
κή ομάδα του Παναττικού Δικτύου 
Κινήσεων πόλης  και στην πρωτοβουλία 
αγώνα, για τη δημιουργία ενιαίου 
υπερτοπικού άλσους στα Λιπάσματα 
Δραπετσώνας. 
Είναι παντρεμένος και έχει 2 παιδιά.

Μοίρας Ιωσήφ

Γεννήθηκε και κατοικεί στην Αίγινα.
Μέλος της Δ.Ν. ΛΑΜΠΡΑΚΗ και της 
Επιτροπής Πρωτοβουλίας για την 
Ενότητα της Αριστεράς, στην οποία 
εντάχθηκε από την παιδική του ηλικία.
Έλαβε μέρος στους αγώνες, για τα 
δικαιώματα των εργαζομένων. Δραστη-
ριοποιήθηκε στον συνδικαλιστικό χώρο.
Προδικτατορικά, Γραμματέας και Ταμίας 
του Σωματείου Οικοδόμων Αίγινας. 
Γραμματέας την περίοδο `80-`85, με 
δραστηριότητα στο Εργατικό Κέντρο 
και την Ομοσπονδία Οικοδόμων.
Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του 
Συνεταιρισμού Οικοδόμων Αίγινας 
(κλείσιμο νταμαριών Παλιάς Χώρας και 
Αφαίας).
Τώρα ασχολείται με την κηποτεχνία.

Σταµατάκη Ελένη

Γεννήθηκα στην Αθήνα από γονείς 
Μικρασιάτες, η ζωή όμως με έφερε στον 
Πειραιά, όπου  ζω και εργάζομαι. 
Υπήρξα  ιδρυτικό μέλος του πολιτιστι-
κού κέντρου Στοά, το οποίο για μια 
δεκαετία αναδείχθηκε ως πόλος πολιτι-
σμού για την πόλη. Εντάχθηκα στο 
Κ.Κ.Ε. Εσωτερικού και  δραστηριοποιή-
θηκα  στο γυναικείο – φεμινιστικό 
Κίνημα, ως Γραμματέας της Κίνησης 
Δημοκρατικών Γυναικών Πειραιά και 
μέλος της Ομάδας της τηλεφωνικής 
γραμμής  S.O.S.,   για γυναίκες. 
Εκλέχθηκα δημοτική σύμβουλος το 
1982, οπότε και ξεκίνησε η ενασχόλησή 
μου με ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Πόλης  και είμαι από τα ιδρυτικά 
μέλη  του Πειραϊκού Δημοτικού Δικτύου 
«Το Λιμάνι της Αγωνίας». Εργάστηκα 
στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, 
ως παραγωγός εκπομπών πολιτισμού 
και νεολαίας.
Δραστηριοποιούμαι μέσα από το Ελληνι-
κό Κοινωνικό Φόρουμ Πειραιά στο 
Κίνημα κατά της Παγκοσμιοποίησης και 
συμμετέχω σε όλες τις ελληνικές και 
διεθνείς συναντήσεις, καθώς και στις 
πρωτοβουλίες και δράσεις της πόλης 
μου.
Είμαι μέλος της Ανανεωτικής Κομμουνι-
στικής Οικολογικής Αριστεράς 
(Α.Κ.Ο.Α.).


