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ΑΡΜΕΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
Βιολόγος, µέλος του Συνασπισµού, ∆ηµοτικός Σύµβουλος   
 
Γεννήθηκα το 1957 στη Ζάκυνθο. Φοίτησα στο 1ο Γυµνάσιο 
Ζακύνθου και ολοκλήρωσα τις εγκύκλιες σπουδές µου στο 
Γυµνάσιο της Νέας Σµύρνης.  
Είµαι πτυχιούχος του Τµήµατος Βιολογίας του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.  
Έχω µεταπτυχιακό στη ∆ιαχείριση των Προστατευόµενων 
Περιοχών. Η πολιτική µου δράση ξεκίνησε από το Πανεπιστήµιο, 

όπου ήµουν Πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών της Σχολής µου.  
Εντάχθηκα στο χώρο της Αριστεράς και του ΚΚΕ και παρέµεινα στο Ενιαίο Συνασπισµό, µετά την 
αποχώρηση του ΚΚΕ, το 1990. 
Εκλέγοµαι στο ∆ηµοτικός Σύµβουλος στο ∆ήµο Ζακυνθίων από το 1990 έως σήµερα.  
Το 2002 διεκδίκησα το ∆ήµο ως υποψήφιος ∆ήµαρχος, µε την Κίνηση «Πρωτοβουλία Πολιτών για τη 
Ζάκυνθο». 
∆ιατέλεσα Γραµµατέας της Νοµαρχιακής Επιτροπής Ζακύνθου του Συνασπισµού για πολλές θητείες, καθώς 
και µέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόµµατος.  
Είµαι Προϊστάµενος του Γραφείου Αλιείας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ζακύνθου. 
Έχω δύο κόρες, τη Βέρα και τη Μαρία.  
 
 
 
 



ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
∆ικηγόρος, στέλεχος της ΑΚΟΑ 
 
Γεννήθηκα στη Ζάκυνθο, στις 21.6.1963, και ασκώ από το 1995το 
επάγγελµα του δικηγόρου στο νησί µας. 
Κατά την διάρκεια της φοίτησής µου στη Νοµική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, είχα εκλεγεί σε τρία πανσπουδαστικά 
συνέδρια µέλος του Κεντρικού Συµβουλίου της Εθνικής Φοιτητικής 
Ένωσης Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.Ε.) και πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του συλλόγου φοιτητών Νοµικής.  

Στα πλαίσια της συµµετοχής των φοιτητών στη διοίκηση των Α.Ε.Ι. είχα εκλεγεί µέλος της Συγκλήτου του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και µέλος της Επιτροπής Ασύλου. 
Την ίδια περίοδο υπήρξα µέλος του Γραφείου του Κεντρικού Συµβουλίου της Ε.ΚΟ.Ν. Ρήγας Φεραίος, της 
νεολαίας του ΚΚΕ Εσωτερικού, στην οποία είχα ενταχθεί από µαθητής του Λυκείου. 
Την περίοδο 1989-1990 ήµουν υποψήφιος ευρωβουλευτής µε το ΚΚΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ο µικρότερος σε ηλικία υποψήφιος, σε όλα τα κόµµατα, σε εκείνες τις εκλογές. 
Σήµερα είµαι µέλος της Ανανεωτικής Κοµµουνιστικής Οικολογικής Αριστεράς (Α.Κ.Ο.Α.) και υποψήφιος 
βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στην Ζάκυνθο. 
 
 

ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 
Ορθοπαιδικός, Γραµµατέας της Νοµαρχιακής Επιτροπής του 
Συνασπισµού   
 
Γεννήθηκα το 1964 στην Αθήνα. Μεγάλωσα στο Αιγάλεω όπου και 
τελείωσα το Λύκειο.  
Το 1982, µετά από Πανελλήνιες Εισαγωγικές Εξετάσεις, ξεκίνησα 
τις σπουδές µου στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθήνας, 
όπου και υπήρξα υπότροφος του κληροδοτήµατος Παπαδάκη.  
Στα φοιτητικά µου χρόνια ασχολήθηκα µε τα προβλήµατα των 
φοιτητών στα πλαίσια της Πανσπουδαστικής Κίνησης και σε 
πολιτικό επίπεδο της Κοµµουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος και του 
ΚΚΕ αργότερα.  
Υπηρέτησα τη στρατιωτική µου θητεία στο Πολεµικό Ναυτικό, σαν 
γιατρός σε Αντιτορπιλικό πλοίο και κατά την υπηρεσία µου σαν 
Αγροτικός γιατρός σε ορεινό χωριό της Ηλείας, υπήρξα Πρόεδρος 
του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού. 
Την ειδικότητά µου στην Ορθοπεδική την έκανα στο 

Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της Πάτρας, όπου, παράλληλα εκπόνησα τη διδακτορική µου διατριβή.  
Οµιλώ την αγγλική γλώσσα και έχω συµµετάσχει σε πολλές ιατρικές εργασίες και ανακοινώσεις και αρκετές 
δηµοσιεύσεις σε περιοδικά, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.  
Από το 1993 είµαι µέλος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και έχω ασχοληθεί µε την κοινωνική και φυσική 
ανθρωπολογία, στα πλαίσια του Κέντρου Έρευνας και Τεκµηρίωσης. Από τον Απρίλιο του 2001 υπηρετώ 
σαν Επιµελητής Β’ στο Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Ζακύνθου.  
Είµαι Γραµµατέας της Νοµαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ της Αριστεράς στο νησί, από 
τετραµήνου.  
Παράλληλα, δραστηριοποιούµαι στα κοινά µε τη συµµετοχή και τη δουλειά του στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της Ένωσης Νοσοκοµειακών Γιατρών, του Ιατρικού Συλλόγου Ζακύνθου και της Κινµατογραφικής Λέσχης 
Ζακύνθου.  
Είµαι παντρεµένος και έχω δύο κόρες τεσσάρων και δύο ετών.  
 
 
 


