
Βαλσαµής Σταύρος

Βαµβακά Ευγενία (Τζένη)

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Κορυδαλλό. 
Σπουδαστής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, εντάχθηκε 
στην Κ.Ν.Ε., εργάζεται ως Ηλεκτρονικός 
Μηχανικός. Μέλος του Συντονιστικού της 
Δημοτικής Κίνησης Κορυδαλλού "Πάμε 
Αλλιώς" και της Πολιτικής Οργάνωσης "ΚΟΚ-
ΚΙΝΟ".

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1956 και 
μεγάλωσε στη Νίκαια. Σπούδασε Ψυχο-
λογία, στην Αγγλία. Έχει κάνει έρευνες 
και ειδικεύεται στην Παιδοψυχολογία, 
κάνοντας σεμινάρια σε Σχολεία. 
Έγραφε στην τοπική εφημερίδα του 
Πειραιά "Εν Πειραιεί" την παιδική στήλη 
"Αλήθεια… Γνωρίζετε  το παιδί σας ;" και 
συγχρόνως αρχίζει τη συγγραφή του 
βιβλίου παιδοψυχολογίας, με τον ίδιο 
τίτλο. Διετέλεσε Γεν. Γραμματέας της 
Εταιρίας Τεχνών Επιστήμης & Πολιτι-
σμού Κερατσινίου. Υποψήφια δημοτική 
σύμβουλος το 2006 σε κοινό ψηφοδέλ-
τιο Δημοκρατικής Ενότητας – ΔΗ.Κ.ΚΙ. 

Γεωργόπουλος Σωτήρης

Γεννήθηκε στα Μανιάτικα του Πειραιά. 
Μεγάλωσε στο Κερατσίνι. 
Τελείωσε το "ηρωικό" 5ο Λύκειο (Δογάνης). 
Αλλοπάρθηκε από τον αέρα (μηχανικός 
αεροπλάνων).
Συνεχίζοντας τη μαθητική, κοινωνική και 
πολιτική δράση, πήρε μέρος στα γεγονότα 
του Πολυτεχνείου. Ανέπτυξε έντονη συνδι-
καλιστική δράση. Για τη δράση του, απολύθη-
κε και διώχθηκε.
Το 1982 μετά την απομάκρυνση των εγκάθε-
των του Συνδικαλιστικού Κινήματος Παπαγε-
ωργίου-Καρακίτσου, εκλέχθηκε στο Δ.Σ. του 
Εργατικού Κέντρου Αθήνας, για 12 συνεχή 
χρόνια και διετέλεσε Οργανωτικός Γραμμα-
τέας.
Ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση στη 
Γ.Σ.Ε.Ε. Συμμετείχε ενεργά στα κοινωνικά 
Κινήματα.
Εκπροσώπησε το Συνδικαλιστικό Κίνημα στο 
εξωτερικό, με υποστήριξη πολιτικών κρατου-
μένων στην Τουρκία, Χιλή κ.α.
Συνέβαλε στη δημιουργία του Ελληνικού 
Κοινωνικού Φόρουμ και την πλατειά, χωρίς 
αποκλεισμούς λειτουργία του.
Είναι μέλος της Γραμματείας της Κίνησης για 
την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς 
(Κ.Ε.Δ.Α.).
Η παρουσία του στα ψηφοδέλτια του 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α., θέλει να καταδείξει τη θέληση 
όλων των Αριστερών, για δημιουργία πόλου 
της Αριστεράς των αγώνων και της προόδου, 
σε μια προγραμματική συμφωνία, στην 
υπηρεσία του Ελληνικού Λαού και ενάντια 
στη νεοφιλελεύθερη πολιτική του δικομματι-
σμού, του ολέθρου, της βαρβαρότητας, της 
καταστροφής και της ιμπεριαλιστικής παγκο-
σμιοποίησης.

Καραµπάτσος Θανάσης

Γιατρός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Διδάκτωρ 
Ιατρικής, Ειδικός Παθολόγος – Ειδικός 
Νεφρολόγος.
Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής 
του ΔΗ.Κ.ΚΙ., στο οποίο εντάχθηκε από 
την ίδρυσή του, αποχωρώντας από το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. -όπου ήταν ενταγμένος από 
την ίδρυσή του- αφού διαφώνησε με τη 
νεοφιλελεύθερη μετάλλαξή του. Ως 
στέλεχος του ΠΑ.ΣΟ.Κ., μεταξύ άλλων, 
είχε διατελέσει Γραμματέας κλαδικής 
Οργάνωσης Γιατρών Αθήνας και υπεύ-
θυνος Οργανωτικού Τομέα Υγείας 
Αθήνας.
Έχει επιδείξει έντονη συνδικαλιστική 
δράση από τα φοιτητικά του χρόνια 
μέχρι σήμερα και έχει διατελέσει 
-μεταξύ άλλων- Γενικός Γραμματέας του 
ενιαίου Σωματείου Εργαζομένων του 
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "Γεώργιος 
Γεννηματάς", Πρόεδρος της πενταμε-
λούς Επιτροπής Γιατρών του Νοσοκο-
μείου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ε.Ι.Ν.Α.Π., μέλος επί οκταετία της Εκτε-
λεστικής Γραμματείας (Ταμίας) της 
Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών 
Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.).

Κασαπίδης Στέφανος

Γεννήθηκε το 1975 και μεγάλωσε στο 
Πέραμα. 
Μαθηματικός με μεταπτυχιακό στη 
Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Ιδρυτικό μέλος της ΕΑΝ (Νεολαία ΣΥΝ) 
και μέλος της Γραμματείας του 
Κ.Σ.(1994-1997, 1999-2000).
Γραμματέας της Νεολαίας ΣΥΝ Θεσσα-
λονίκης (1996-1998). 
Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου της Νεολαί-
ας ΣΥΝ (1999-2000) και υπεύθυνος 
έκδοσης του περιοδικού «Ενέδρα» 
(1999-2001).
Υποψήφιος Νομαρχιακός Σύμβουλος με 
το Συνδυασμό «Συνασπισμός των Πολι-
τών» (1998).
Μέλος της Γραμματείας της Π.Κ. Περά-
ματος του ΣΥΝ και μέλος της Ν.Ε. 
Πειραιά του ΣΥΝ.
Μέλος της επιτροπής επεξεργασίας 
δημοσκοπήσεων του ΣΥΝ.

Κοµιτόπουλος Τάσος

Γεννήθηκε το 1956 στον Πειραιά. Κατοι-
κεί στον Ρέντη και εργάζεται ως Οικονο-
μολόγος – Λογιστής.
Μέλος της Ανανεωτικής Κομμουνιστικής 
Οικολογικής Αριστεράς (Α.Κ.Ο.Α.).
Συμμετέχει ενεργά στο δημοκρατικό και 
αριστερό Κίνημα, από την εποχή της 
μεταπολίτευσης (1974).
Σήμερα, δραστηριοποιείται στο ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ, σε πρωτο-
βουλίες κοινωνικής και πολιτιστικής 
παρέμβασης στην περιοχή του Πειραιά, 
σε πρωτοβουλίες για τα δικαιώματα των 
κρατουμένων στις φυλακές και σε 
προσπάθειες του Αντιαπαγορευτικού 
Κινήματος, για την αποποινικοποίηση 
της χρήσης των "ναρκωτικών" για την 
υλοποίηση πολιτικών μείωσης της 
βλάβης τους, χωρίς την βία και την κατα-
στολή, σε βάρος των χρηστών.

Κυλάκου Καίτη

Γεννήθηκε  στον  Πειραιά το έτος  1958. 
Μαχόμενη Δικηγόρος  και  κάτοχος 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  στον 
τομέα του Εργατικού Δικαίου. 
Στις τελευταίες δημοτικές εκλογές του 
2006 ήταν υποψήφια Δήμαρχος  της 
Ανοιχτής Δημοτικής Κίνησης Κορυδαλ-
λού «Πάμε Αλλιώς»  και στις προηγού-
μενες  δημοτικές εκλογές (2002),  
εξελέγη δημοτική σύμβουλος με τον 
συνδυασμό Ανεξάρτητη Δημοτική 
Κίνηση «ΚΑΛΛΙΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ». 
Από τα φοιτητικά της χρόνια   δραστηρι-
οποιήθηκε  ενεργά   στην ΕΚΟΝ " ΡΗΓΑΣ 
ΦΕΡΑΙΟΣ"  και αργότερα στο ΚΚΕ-
εσ,ΚΚΕεσ/Ανανεωτική Αριστερά και 
στην ΑΚΟΑ. Έχει συμμετάσχει σε 
συλλογικότητες κοινωνικού και πολιτι-
κού χαρακτήρα, που ανέπτυξαν  δραστη-
ριότητες στην ευρύτερη περιοχή του 
Πειραιά  ιδιαίτερα στα ζητήματα των 
γυναικών, των δικαιωμάτων, του πολιτι-
σμού και της οικολογίας.  Τα τελευταία 
χρόνια συμμετέχει ενεργά  στο Αντιπο-
λεμικό Κίνημα  και στις λειτουργίες και 
κινητοποιήσεις του Ελληνικού και Ευρω-
παϊκού Κοινωνικού Φόρουμ . 
Σήμερα είναι μέλος  της Νομαρχιακής 
Επιτροπής ΣΥΝ  Πειραιά.

Λαφαζάνης Παναγιώτης

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, γεννήθηκε 
στην Ελευσίνα το 1951. Είναι έγγαμος 
και έχει τρεις κόρες. 
Εξελέγη βουλευτής της Β΄ Πειραιά με 
το Συνασπισμό στις εκλογές του 2000. 
Μετείχε στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομι-
κών Υποθέσεων της Βουλής και στην 
Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων – 
Τραπεζών - Οργανισμών Κοινής Ωφελεί-
ας.
Διετέλεσε μέλος του Γραφείου του 
Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ και στη 
συνέχεια μέλος της Κεντρικής Επιτρο-
πής και του Πολιτικού Γραφείου της 
Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.
Είναι μέλος της Πολιτικής Γραμματείας 
του Συνασπισμού της Αριστεράς  των 
Κινημάτων και της Οικολογίας, από την 
ίδρυσή του μέχρι σήμερα.
Έλαβε μέρος στο φοιτητικό Αντιδικτατο-
ρικό Κίνημα και υπέστη διώξεις για τη 
δράση του. Ήταν μέλος της Συντονιστι-
κής Επιτροπής Κατάληψης της Νομικής 
το 1973.
Τελειόφοιτος του Μαθηματικού Τμήμα-
τος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σταµατογιάννης Γιώργος

Γεννημένος το 1960 στον Πειραιά. 
Απόφοιτος της Ιωνιδείου Σχολής 
Πειραιά. Σπούδασε στη Νομική Αθηνών, 
όπου και συμμετείχε ενεργά στις 
επιτροπές ετών με τη φοιτητική παράτα-
ξη "Δημοκρατικός Αγώνας". 
Επί σειρά ετών μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου 
Πειραιά και Πρόεδρος του Οικοδομικού 
Συνεταιρισμού Δικηγόρων Πειραιά.
Υποψήφιος στις νομαρχιακές εκλογές 
2006 με το Συνδυασμό "Ενεργοί Πολί-
τες". Ανένταχτος στο χώρο της Αριστε-
ράς. Πατέρας τριών (3) παιδιών.

Τουλούµη - Κούτσου Βάσω

Γεννήθηκε το 1955 στις Πλαταιές Βοιω-
τίας. 
Σπούδασε στο Μαθηματικό Πάτρας τα 
πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, 
όπου και εντάχθηκε από νωρίς στο 
Αριστερό Κίνημα. Με συνεχή πολιτική 
δράση από τότε, δραστηριοποιήθηκε 
ιδιαίτερα για την οργάνωση των αδιόρι-
στων εκπαιδευτικών, αλλά και στο χώρο 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Ιδρυτικό μέλος του Αριστερού Σχήματος 
Νίκαιας, με το οποίο συμμετείχε στις 
δημ. εκλογές του 1994-1998-2002, ενώ 
το 2006 ήταν από τους πρωτεργάτες 
του Ενωτικού Αριστερού ψηφοδελτίου 
"ΝΙΚΑΙΑ - Μια Πόλη Για Όλους".
Επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου του 
Συνδυασμού "Αριστερά" το 2000 και 
στέλεχος της Κομμουνιστικής Οργάνω-
σης Ελλάδας (Κ.Ο.Ε.).
Είναι Ελ. Επαγγελματίας και σήμερα ζει 
στο Κερατσίνι με τη δωδεκάχρονη κόρη 
της.

Ψαλτάκος Μιχάλης

51 ετών. Τόπος γέννησης : Πέραμα 
Αττικής. Ιατρός – Ακτινολόγος.
Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Μέλος του Ανωτάτου Πειθαρχικού 
Συμβουλίου Ιατρών του Πανελλήνιου 
Ιατρικού Συλλόγου. Μέλος του Δ.Σ. του 
Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Γενικός 
Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης 
Ιατρών – Ακτινολόγων. Ιατρείο στην 
Πλατεία Αγίου Νικολάου Νικαίας, τα 
τελευταία 18 χρόνια.
Παντρεμένος με την Μαρία Πάστρα και 
με 2 παιδιά, τον Γρηγόρη 26 ετών και τη 
Σοφία 23 ετών.


