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Σπύρος Βελέντζας 
 
Γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Πρέβεζα. Σπούδασε ιατρική στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και ειδικεύθηκε στην οφθαλµολογία . Ασκεί την 
οφθαλµολογία στην Πρέβεζα από το 1985.Στην διάρκεια της φοιτητικής του ζωής 
εντάχθηκε στην ΚΝΕ και στο ΚΚΕ και διετέλεσε γραµµατέας της ΚΝΕ Άνω 
Πόλης Θεσσαλονίκης. Από το ΚΚΕ αποχώρησε το 1980 παραµένοντας σταθερά 
όµως στον αριστερό χώρο. Πρωτοστάτησε στη δηµιουργία στην Πρέβεζα του 
Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου το 1988.Το 1986 εκλέχτηκε 
δηµοτικός σύµβουλος Πρέβεζας και ανέλαβε τη θέση του Προέδρου του 
Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου και της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας. Στη 

διάρκεια της ειδίκευσης του στην οφθαλµολογία ήταν συνεχώς µέλος της τριµελούς επιτροπής 
γιατρών και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο του Ερυθρού 
Σταυρού. Από το 1996 µέχρι σήµερα είναι Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας. Στις 
δηµοτικές εκλογές του 2006 εκλέχτηκε και πάλι δηµοτικός σύµβουλος Πρέβεζας και από 1.1.2007 
είναι Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πρέβεζας. 
 
 
 

Αντώνης Ζαπουνίδης 
 
Γεννήθηκε στην Πρέβεζα. Ο πατέρας τους ήταν ποντιακής καταγωγής, ήρθε το 
1922 και εγκαταστάθηκε αρχικά στην Ν.Κερασούντα. Από µικρός εργάσθηκε 
σκληρά και σήµερα είναι πετυχηµένος επιχειρηµατίας έχοντας κατάστηµα µε είδη 
υγιεινής. Ασχολήθηκε µε τον αθλητισµό και έπαιξε ποδόσφαιρο στις οµάδες της 
Πρέβεζας και της Ν. Σαµψούντας. Ήταν χορωδός στην χορωδία «ΑΡΜΟΝΙΑ» 
της Πρέβεζας για πάνω από 28 χρόνια. Από το 1974 ασχολείται ενεργά µε την 
πολιτική και είναι από τα ιδρυτικά µέλη του ΠΑΣΟΚ Πρέβεζας. ∆ιαφωνώντας 
πολιτικά µε το ΠΑΣΟΚ εντάχθηκε στο ∆ΗΚΚΙ αµέσως µε την ίδρυσή του και 

είναι για πολλά χρόνια γραµµατέας της τοπικής οργάνωσης Πρέβεζας. 



 

Σπύρος Παγκράτης 
 
Γεννήθηκε στην Πρέβεζα, όπου και εργάζεται ως υπάλληλος του ΟΤΕ. Με την 
πολιτική ασχολείται από µικρό παιδί. Το 1975 οργανώθηκε στην νεολαία του 
ΚΚΕ Εσωτερικού, το «Ρήγα Φεραίο». ∆ιετέλεσε Γραµµατέας Πρέβεζας και 
µέλος του Κεντρικού Συµβουλίου του «Ρήγα Φεραίου». Το 1989 µετά την 
διάσπαση του ΚΚΕ εσωτερικού, εντάχθηκε στο ΚΚΕ Εσωτερικού - Ανανεωτική 
Αριστερά την σηµερινή ΑΚΟΑ. Υπήρξε υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ 
Εσωτερικού-Α.Α. στις εκλογές του Ιουνίου και Νοεµβρίου του 1989, του 
Συνασπισµού , µετά την συνεργασία του µε την ΑΚΟΑ, στις εκλογές του 2000 

και του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2004. Είναι συνδικαλιστής στο χώρο του ΟΤΕ και διετέλεσε 
µέλος της Τοπικής ∆ιοικούσας Επιτροπής Πρέβεζας της ΠΕΤ-ΟΤΕ.  
 
 
 

Ευκλείδης Τσακαλώτος 
 

Με καταγωγή από την Πρέβεζα, γεννήθηκε στην Ολλανδία και µεγάλωσε στην 
Αγγλία. Σπούδασε οικονοµικά στην Οξφόρδη, όπου πήρε και το διδακτορικό 
του δίπλωµα. ∆ίδαξε στην Αγγλία στο Πανεπιστήµιο του Κεντ. Από το 1993, 
που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, διδάσκει στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών, µε το βαθµό του τακτικού καθηγητή. ∆ιετέλεσε µέλος της Συγκλήτου 
και Αντιπρόεδροςτου τµήµατος ∆ιεθνών και Οικονοµικών Σπουδών. Έχει 
εκδώσει µονογραφίες, έχει επιµεληθεί την έκδοση συλλογικών τόµων και έχει 
δηµοσιεύσει άρθρα σε διεθνή και ελληνικά επιστηµονικά περιοδικά, κυρίως σε 
θέµατα αγοράς εργασίας, χρηµατοπιστωτικών αγορών και οικονοµικής 

πολιτικής.  
Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Οι Αξίες και Αξία της Αριστεράς». Αρθρογραφεί στην «Αυγή» και 
την «Εποχή» Από τα φοιτητικά του χρόνια εντάχθηκε στο ΚΚΕ Εσωτερικού. Είναι µέλος της ΠΓ 
της ΚΠΕ του ΣΥΝ . ∆ιετέλεσε µέλος του ∆ιοικητικού συµβουλίου του συλλόγου Ελλήνων 
Φοιτητών Βρετανίας. Είναι ενεργό µέλος του Συλλόγου Μελών ∆ΕΠ του Οικονοµικού 
Πανεπιστηµίου µέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣ∆ΕΠ, µε ενεργή συµµετοχή στο 
πρόσφατο εκπαιδευτικό κίνηµα κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16. 


