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Αγοράτσιου Βασιλική  
 
Γεννήθηκε στο Παλιό Κεραµίδι Πιερίας. Κατάγεται από 
αγροτική οικογένεια. Είναι απόφοιτος της Γεωπονικής 
Σχολής του Α.Π.Θ. Σήµερα εργάζεται ως 
εµποροϋπάλληλος.  
Συµµετείχε ενεργά στο φοιτητικό κίνηµα µέσα από την 
παράταξη των Αριστερών Σχηµάτων. Είναι µέλος της 
Κοµµουνιστικής Οργάνωσης Ελλάδας (ΚΟΕ), και 
συµµετείχε από το 1995 στη πολιτική οµάδα Α/Συνέχεια 
που αποτέλεσε την πρώιµη µορφή της ΚΟΕ. 
Συµµετέχει στις διαδικασίες του Ελληνικού Κοινωνικού 

Φόρουµ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ως ενεργό µέλος του κινήµατος ενάντια στη 
Παγκοσµιοποίηση. Είναι µέλος του ∆ικτύου ενάντια στα γενετικά µεταλλαγµένα 
τρόφιµα. Συµµετείχε στις δύο τελευταίες Νοµαρχιακές Εκλογές ως υποψήφια 
Νοµαρχιακή Σύµβουλος, µε την Νοµαρχιακή Κίνηση Θεσσαλονίκης «Αριστερά!». 
 
 
 



Αρίσση - Κουρτσελίδου ∆ήµητρα 
(Ρούλα)  
 
Γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Κατερίνη και τα 
τελευταία 15 χρόνια ζεί στον Πλαταµώνα και 
εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα. ∆ραστηριοποιείται 
σε κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά και 
αυτοδιοικητικά θέµατα, εκλέχθηκε στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Ανατολικού Ολύµπου, όπου 
και διετέλεσε Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
τη διετία 2005-2006. Ξεκίνησε την πολιτική της 

δράση από τα µαθητικά της χρόνια όντας µέλος της νεολαίας του Ρήγα Φεραίου και 
µε εξαίρεση τα χρόνια που σπούδασε και εργάστηκε στο εξωτερικό 
δραστηριοποιείται σταθερά στο χώρο της αριστεράς. Προέρχεται από την 
Συσπείρωση Αριστερών Πολιτών. 
 
 
 

Ζάννας Γρηγόρης 
 
Γεννήθηκε στην Κατερίνη και σπούδασε στην Ιταλία 
Φαρµακευτική. ∆ραστηριοποιήθηκε στο συνδικαλιστικό 
χώρο των φαρµακοποιών, καθώς και στους αθλητικούς 
συλλόγους: Αρχέλαο και Πιερικό. Προέρχεται από το χώρο 
της Ανανεωτικής Αριστεράς. 
 
 
 
 

 
 
 

Καρτσιώτης Γιάννης 
 
Γεννήθηκε στο Λιτόχωρο. Ήταν ενεργό µέλος στο σωµατείο 
Εµποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης την περίοδο ΄93-
΄96.Μέλος του συλλόγου ιδιοκτητών ενοικιαζόµενων 
δωµατίων Λεπτοκαρυάς. Υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
στις εκλογές του 2004. 
Προέρχεται από την οργάνωση «Κόκκινο» και συµµετέχει 
στη Συσπείρωση Αριστερών Πολιτών Πιερίας. 
 

 
 
 
 



Κασαπίδης ∆ηµήτριος(Μίµης)  
 
Γεννήθηκε στη Σφενδάµη του Ν.Πιερίας. Σπούδασε 
Μαθηµατικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
Στα φοιτητικά του χρόνια ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική 
και πολιτική δράση.  Υπήρξε Αντιπρόεδρος και Γραµµατέας 
του Φοιτητικού Συλλόγου Πειραιά, τον οποίο αργότερα 
διέλυσε η Χούντα, καθώς και ανώτερο στέλεχος της 
Νεολαίας της Ε∆Α Πειραιά και της « Νεολαίας Λαµπράκη » 
Πειραιά. 

H δικτατορία  το 1967, λόγω της πολύπλευρης πολιτικής, κοινωνικής και 
πολιτιστικής του δράσης τον εξόρισε πρώτα στη Γιούρα και µετά στο Παρθένι Λέρου. 
Στις  πρώτες δηµοτικές εκλογές µετά την πτώση της χούντας εκλέχτηκε (1975) 
δηµοτικός σύµβουλος Περάµατος καθώς και στις  εκλογές του 1978. Το 1982 
εκλέχτηκε ∆ήµαρχος Περάµατος. Συµµετείχε (1990)στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο 
Πειραιά ως αιρετός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Το 1992 επέστρεψε στην γενέτειρά του και εκλέχτηκε(1994) Πρόεδρος της 
Κοινότητας του χωριού του και παράλληλα Γραµµατέας της Τ.Ε.∆.Κ του Ν.Πιερίας. 
Υπηρέτησε ως καθηγητής σε σχολείο  Μέσης Εκπαίδευσης στην Πιερία. 
Τώρα είναι γραµµατέας της Νοµαρχιακής Επιτροπής του Συνασπισµού Πιερίας. 
 
 
 

Πουζουκλίδου Σωτηρία 
 
Γεννήθηκε στην Κατερίνη. Από το 1975 µέχρι και 
σήµερα αναπτύσσει δράση σε µαζικούς χώρους. Υπήρξε 
ιδρυτικό µέλος του σωµατείου Εργοδηγών ∆οµικών 
Έργων και για χρόνια γενικός γραµµατέας του, ιδρυτικό 
µέλος της ΟΓΕ, ιδρυτικό µέλος της κινηµατογρταφικής 
λέσχης, του θεατρικού εργαστηρίου "ΠΗΓΑΣΟΣ" και 
του Οργανισµού Φεστιβάλ Ολύµπου, πρόεδρος του 
Συλλόγου Γονέων 12ου ∆ηµοτικού Σχολείου Κατερίνης, 
Γ. Γρ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων ∆ήµου Κατερίνης 

και µέλος της ∆ΕΠ Κατερίνης.  Υπήρξε µέλος του  ΚΚΕ από το 1978 και του 
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ από την ίδρυσή του. 


