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ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΩΣΤΑΣ
του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Είναι οδοντίατρος και μεταφραστής λογοτεχνίας. Έχει πολύχρονη δράση στο αντιπαγκοσμιοποιητικό, στο αντιρατσιστικό και στο διεθνιστικό κίνημα, καθώς και στην υπεράσπιση των πολιτικών
και κοινωνικών δικαιωμάτων. Μέλος της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.

ΑΞΕΛΟΣ ΡΗΓΑΣ
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Έχει λάβει μέρος σε πάνω από 120 θεατρικές
κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Διετέλεσε για 10 χρόνια Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ). Διετέλεσε επί
σειρά ετών μέλος του Δ.Σ. του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, του Δ.Σ. του
Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και άλλων πολιτιστικών Οργανισμών του
ΥΠ.ΠΟ., πάντα ως εκπρόσωπος του Σ.Ε.Η. Έχει λάβει μέρος σε πολλά συνέδρια που
αφορούν στα επαγγελματικά ζητήματα του κλάδου των ηθοποιών και στην προστασία
των συγγενικών τους δικαιωμάτων. Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού «Διόνυσος»
για την προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων των Ελλήνων Ηθοποιών. Μέλος του
παρεμφερούς οργανισμού AEPO-ARTIS που εδρεύει
στις Βρυξέλλες, και του αντιστοίχου που εδρεύει
στην Κύπρο. Είναι Δημοτικός Σύμβουλος στο
Δήμο της Αθήνας με την «Ανοιχτή Πόλη»
και μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής
του Δήμου.

ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Νίκος Βούτσης, πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ, γεννήθηκε το 1951.
Παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών. Μέλος της ΚΠΕ του ΣΥΝ. Μέλος των φοιτητικών επιτροπών αγώνα (ΦΕΑ) κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και αντιπρόεδρος του πρώτου μεταδικτατορικού ΚΣ της ΕΦΕΕ. Γραμματέας της ΚΣ της ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος (‘80-’85). Μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ Εσωτερικού και της εννεαμελούς Γραμματείας μέχρι το ‘86. Συμμετείχε στο ΚΚΕ Εσωτερικού Ανανεωτική Αριστερά από το ‘87-’91. Στον ΣΥΝ μετά τις εκλογές του ‘93. Δραστηριοποιείται ιδιαίτερα σε θέματα υπεράσπισης των
ανθρώπινων δικαιωμάτων και έχει αρθρογραφήσει μεταξύ άλλων στην Αυγή, την Εποχή, τα
Νέα, το Μετρό κ.α.. Τα τελευταία χρόνια
έχει συχνή παρουσία στο σύνολο των
ραδιοτηλεοπτικών μέσων και του τύπου με συνεντεύξεις για πολιτικά θέματα.
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ΘΕΟΔΟΣΗ
ΑΥΓΟΥΛΑ (ΑΥΓΗ)
του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Γεννήθηκε στην Γλυκή Θεσπρωτίας. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών. Εργάζεται στην Εμπορική Τράπεζα. Μέλος της Επιτροπής Πρωτοβουλίας για την διάσωση του εργοστασίου της columbia και την δημιουργία Δημόσιου Μουσείου Μουσικής και Δισκογραφίας. Αγωνίζεται με τους κατοίκους της
περιοχής Πατησίων να μην γίνει τσιμέντο το κτήμα Δρακόπουλου, κόντρα στα σχέδια του Δήμου Αθηναίων και του Ε.Ε.Σ , οι οποίοι στο χώρο του κτήματος θέλουν να
κτίσουν πολυώροφο εμπορικό κέντρο. Το 1990 και
το1994 εκλέχτηκε δημοτική Σύμβουλος στο 5ο
Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Είναι
μέλος της Κ.Ε του ΣΥΝ. και υπεύθυνη
για τα θέματα Δημόσιας Διοίκησης.
Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Διοίκησης και εκλεγμένη
στο Δ.Σ του Συνδέσμου Γυναικών Ηπείρου.

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
του ΛΕΩΝΙΔΑ

Μέλος της Πανελλαδικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και της Επιτροπής Προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Μέλος της ΚΟΕ (Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας)
και της συντακτικής επιτροπής της εφημερίδας «Αριστερά!». Πήρε μέρος στους
φοιτητικούς αγώνες στη δεκαετία του ’80 από τις γραμμές των Αριστερών Συσπειρώσεων Φοιτητών. Μέλος του ΚΣ της ΕΦΕΕ. Εργάζεται ως μισθωτός πολιτικός
μηχανικός στον κατασκευαστικό κλάδο. Συνέβαλε στην ανάδειξη του ζητήματος του
Ελαιώνα –ένας από τους 131 πολίτες. Μέλος της
Γραμματείας της «Ανοιχτής Πόλης».

ΚΑΤΣΟΡΙΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Γεννήθηκε το 1963 στην Αθήνα. Είναι Επιστημονικός Συνεργάτης του
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ από το 1991. Ανένταχτος, προερχόμενος από τον ευρύτερο
σοσιαλιστικό χώρο. Ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ και της μαθητικής του κίνησης
(ΠΑΜΚ) την περίοδο 1980-83. Διετέλεσε Πρόεδρος του συλλόγου σπουδαστών
(ΣΔΟ-ΤΕΙ) και Γραμματέας της σπουδάζουσας Νεολαίας ΠΑΣΟΚ Μεσολογγίου (19841986). Διαγράφηκε από το ΠΑΣΟΚ το 1986, επανήλθε το 1989 με την ανασυγκρότηση
και αποχώρησε το 1996 μετά την επικράτηση του Κ. Σημίτη. Προσχώρησε στο ΔΗΚΚΙ,
του οποίου από το 2004 μέχρι τον Απρίλιο του 2009 ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Έκτοτε ανένταχτος στον ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν υποστηρικτής
της εφημερίδας Ξεκίνημα (1981-1992) και της Σοσιαλιστικής Έκφρασης (1993-96). Επίσης, συμμετείχε
στη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού Θέσεις. Έχει συγγράψει μεγάλο αριθμό άρθρων σε
διάφορα έντυπα, καθώς και αρκετά βιβλία, εκ
των οποίων τα πιο πρόσφατα είναι τα εξής:
1) «Ο ελληνικός τροτσκισμός. Ένα χρονικό
1923-1946» (συλλογικό, εκδ. Φιλίστωρ,
2003), 2) «ΠΑΣΟΚ: από την αλλαγή στη
μετάλλαξη» (εκδ. ΚΨΜ, 2006), 3) «Βασικοί Σταθμοί του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα
(1870-2001)», εκδόσεις ΑΡ.ΙΣΤΟ.Σ/
ΓΣΕΕ, 2008, 4) «Η Αντι–Ηγεμονία.
Ζητήματα σχετικά με τη στρατηγική
της μετάβασης», εκδόσεις Καμπύλη/
Ρωγμή, 2009.
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ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ-ΗΛΙΑΣ
του ΧΡΗΣΤΟΥ
Ο Περικλής Κοροβέσης γεννήθηκε το 1941 στο Αργοστόλι. Σπούδασε θέατρο με τον Δημήτρη Ροντήρη, σημειολογία με τον Roland Barthes και παρακολούθησε μαθήματα με τον Ρierre Vidal Naquet στο Παρίσι. Mετείχε ενεργά
στο μαχητικό δημοκρατικό κίνημα της Αριστεράς, Εξορίστηκε και φυλακίστηκε
στην δικτατορία και το βιβλίο του, «Ανθρωποφύλακες» ,η πρώτη γραπτή μαρτυρία
για τη χούντα, μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες. Έχει επίσης γράψει θέατρο, δοκίμια
και ποίηση, εκτός από πεζά. Αρθρογραφεί στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, Εποχή και Γαλέρα. Από
το 2007 είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην
Α΄ Αθήνας.

ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ
ΕΡΜΙΝΑ
του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
Μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΚΠΕ του Συνασπισμού και Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Α΄ Αθήνας. Ιδρυτικό στέλεχος της δημοτικής κίνησης «Ανοιχτή Πόλη» Χημικός, με ειδίκευση και χρόνια εργασιακή
εμπειρία στις πρώτες ύλες για την βιομηχανία και στον έλεγχο ποιότητας. Απόφοιτος Τοσιτσείου – Αρσακείου, γνωρίζει 3 ξένες γλώσσες. Συμμετέχει στην Αριστερά από τα μαθητικά και φοιτητικά της χρόνια (ΚΝΕ) και στον Συνασπισμό από
την ίδρυση του. Με μικρασιατική καταγωγή, είναι
παντρεμένη με τον Στάθη Στασινό και μητέρα
ενός παιδιού.

ΚΥΣΚΗΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Γεννήθηκε το 1952 στο Νέο Κόσμο. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου και εργάζεται στην Ολυμπιακή Αεροπορία. Έχει 2 γιούς
και μία κόρη που ζούν στην Αθήνα. Στα φοιτητικά της χρόνια δραστηριοποιήθηκε έντονα στο Φοιτητικό Κίνημα. Συνδύασε ταυτόχρονα τους ρόλους φοιτήτρια – εργαζόμενη – μητέρα. Μέλος του ΚΚΕ από το 1971 μέχρι το 1994. Από το 2001
συμμετέχει ενεργά στην δραστηριότητα της ΚΕΔΑ. Συμμετείχε ενεργά στην συγκρότηση του ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, που μετεξελίχθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ. Διεύθυνση Γραφείου: Βερανζέρου 5 τηλ. 2103304066
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ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
του ΛΟΥΚΑ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες. Οργανώθηκε από τα μαθητικά του χρόνια στο ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟ το 1976. Μέλος του ΚΣ
της ΕΦΕΕ 1980-1986. Εξελέγη στο Εκτελεστικό Γραφείο της ΕΑΡ το 1990. Σήμερα είναι μέλος της ΠΓ του ΣΥΝ, υπεύθυνος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης
και της Επιτροπής για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών. Σε προηγούμενη περίοδο είχε διατελέσει υπεύθυνος του Τμήματος Οικολογίας. Αρθρογραφεί τακτικά σε
Αυγή, Νέα, Ημερησία. Πήρε μέρος ενεργά στο Κίνημα Ειρήνης παλαιότερα (ΑΚΕ), καθώς και σε
κινήσεις για τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα.

ΜΠΑΡΛΙΑΚΟΥ
ΒΙΟΛΕΤΤΑ
του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Ιδρυτικό στέλεχος ΔΗΚΚΙ μέλος ΚΠΕ, με αγωνιστικό συνδικαλιστικό παρών στον εργασιακό μου χώρο στην Ο.Α. αλλά και στον πολιτικό στίβο. Βίωσα
δύο απολύσεις και ανεργία και γνωρίζω πολύ καλά την αγωνία του έλληνα και
της ελληνίδας για ήθος αξιοπρέπεια εργασία καταξίωση αυτών και των παιδιών
τους. Υποψήφια και στις προηγούμενες εκλογές του 2007 με το ΣΥΡΙΖΑ ευελπιστώ
ότι θα τύχω της ψήφου και εμπιστοσύνης σας για δυνατό γυναικείο παρών στην
Βουλή.

ΜΠΟΛΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
46 ετών, ιδιωτική υπάλληλος. Συμμετείχε ενεργά στο φοιτητικό και νεολαιίστικο κίνημα της περιόδου 1980-1989 μέσα από τις γραμμές της ΚΝΕ και
του ΚΚΕ. Το 1989 αποχώρησε από το ΚΚΕ και από τότε δρα ως οργανωμένο μέλος της Επαναστατικής Αριστεράς. Ιδρυτικό μέλος και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Διεθνιστικής Εργατικής Αριστεράς (ΔΕΑ). Συμμετείχε ενεργά στη δημιουργία και τη δράση του Ελληνικού Κοινωνικού Φόρουμ και ήταν μέλος της οργανωτικής επιτροπής για τη διοργάνωση του 4ου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ που έγινε στην
Αθήνα το Μάιο του 2006. Στις εκλογές του
2004 και 2007 ήταν πάλι υποψήφια στο
ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Ά Αθήνας.
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ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ «ΔΗΚΚΙ-ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ», ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 1996-2000-2004-2007, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 19941998-2002-2006
Συνεχίζουμε τον αγώνα και επιμένουμε γιατί η ελπίδα είναι ζωντανή για την ευρύτερη ενότητα της Αριστεράς και να επιστρέψει ξανά η ελπίδα και το χαμόγελο σ’ όλους
αυτούς που έχουν ή νοιώθουν την ανάγκη να μας ακολουθήσουν στον αγώνα:
• για την μείωση της ανεργίας και της φτώχειας
• για την δημόσια παιδεία και υγεία
• για την διάσωση των δασών και αναδάσωση των καμένων
• για ανθρώπινα εισοδήματα (μισθούςσυντάξεις)
• για εθνική ακεραιότητα, δημοκρατία, ελευθερία, δικαιοσύνη
• για μια Αθήνα καθαρή, πράσινη με
ποιότητα ζωής
• για Σοσιαλισμό με ανθρώπινες
αξίες
Καθηγήτρια ΕΜΠ, δημοτική σύμβουλος δήμου Αθηναίων με την Ανοιχτή
• με ψηλά το κεφάλι ψήφισε ΑριΠόλη. Σταθερά παρούσα στο χώρο της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστερά ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ
στεράς από τη δικτατορία μέχρι σήμερα. Είναι γνωστή από το πανεπιστημιακό

ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
του ΣΤΑΥΡΟΥ

κίνημα (άρθρο 16, Δεκέμβρης) και τη σημαντική συμβολή της στους αγώνες για
την πόλη, το περιβάλλον, την οικολογία, αγώνες στους οποίους κατακτήθηκαν σημαντικοί στόχοι. Μετέχει, επίσης, στο φεμινιστικό κίνημα. Αγωνίζεται για ένα ΣΥΡΙΖΑ με ισότιμη και δημοκρατική συμμετοχή στις
αποφάσεις όλων των μελών του.

ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΦΩΤΗΣ
του Χαρίλαου

• Πολιτικός Μηχανικός με οικονομικές σπουδές.
• Από το 1967 μέχρι σήμερα απασχολήθηκε επαγγελματικά στην Ελλάδα με
το μάνατζμεντ και την εξυγίανση επιχειρήσεων καθώς και στο εξωτερικό ως σύμβουλος μηχανικός κυβερνήσεων και μεγάλων επενδυτικών φορέων.
• Στέλεχος της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ και της προδικτατορικής ΕΦΕΕ.
• Κατά τη δικτατορία, στην παρανομία και στη φυλακή ως στέλεχος του ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ.
• Μεταδικτατορικά, εκλέγεται Αντιδήμαρχος Αθηναίων.
• Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του
ΚΚΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, της ΕΑΡ και του
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ.
• Υπηρέτησε ως Διευθύνων Σύμβουλος-Εκδότης της ΑΥΓΗΣ,
Πρόεδρος του ΣΦΕΑ 19671974 και Γενικός Γραμματέας
των «Φίλων ΑΣΚΙ».
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ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
του ΜΟΣΧΟΥ
Γεννήθηκε το 1982 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, δικηγόρος και μεταπτυχιακός φοιτητής στον τομέα της Φιλοσοφίας του
Δικαίου στην ίδια σχολή. Από το 2000 μέχρι το 2004 υπήρξε ενεργό μέλος του
Δικτύου Αυτόνομων Ριζοσπαστικών Αριστερών Σχημάτων. Συμμετείχε στις διαδικασίες ίδρυσης του Ελληνικού Κοινωνικού Φόρουμ και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ το 2002 στη Φλωρεντία, καθώς επίσης και στη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ στην Αθήνα το 2006. Εκλέχτηκε γραμματέας του Κ.Σ της Νεολαίας Συνασπισμού στο 4ο Συνέδριο της Οργάνωσης το
2005 και επανεκλέχτηκε στο 5ο Συνέδριο
το 2007. Κείμενά του έχουν δημοσιευθεί σε συλλογικό τόμο του Ινστιτούτου Πολιτικού Προβληματισμού
«Νίκος Πουλαντζάς» καθώς και
στην εφημερίδα Αυγή.

ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ
του ΠΑΥΛΟΥ

ΤΟΣΟΝΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
του ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Γεννήθηκε το 1970 στην Αθήνα. Είναι γιατρός ακτινολόγος, εργαζόμενη
στο Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας». Από νεαρή ηλικία στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες, εντάχθηκε στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού το 1991
και παραμένει στρατευμένη σ’ αυτό μέχρι σήμερα. Συνδικαλίστρια στο χώρο της
Υγείας, ήταν γραμματέας και στη συνέχεια αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Σωματείου
Εργαζομένων στο Νοσοκομείο «Ερυθρός». Ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Κοινωνικού Φόρουμ, της Ανοιχτής Πόλης και του ΣΥΡΙΖΑ.
Ήταν υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την
Ανοιχτή Πόλη στις δημοτικές εκλογές του
2006 και υποψήφια βουλευτής με το
ΣΥΡΙΖΑ στις βουλευτικές εκλογές του
2007.

Πρόεδρος του Συνασπισμού της Αριστεράς των Κινημάτων και της
Οικολογίας.
Γεννήθηκε το 1974 στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το Πολυκλαδικό Λύκειο
Αμπελοκήπων. Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ως μαθητής, οργανώθηκε στην αριστερά στις γραμμές της, ενιαίας τότε, ΚΝΕ. Ως φοιτητής, διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Φοιτητών Πολιτικών Μηχανικών
Ε.Μ.Π., μέλος της συγκλήτου του Ε.Μ.Π. και μέλος του Κ.Σ. της ΕΦΕΕ την περίοδο
1995-1997. Το 1999 εκλέχθηκε Γραμματέας της Νεολαίας Συνασπισμού. Το 2004 στο
4ο Συνέδριο του ΣΥΝ εκλέχθηκε στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή και ακολούθως, στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος. Το 2006
εκλέχθηκε, με 10,51%, δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων, ως επικεφαλής της δημοτικής κίνησης
«ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ». Το 2008, στο
5ο τακτικό Συνέδριο του Συνασπισμού της Αριστεράς των
Κινημάτων και της Οικολογίας, εκλέχθηκε με 70%
Πρόεδρος του Κόμματος.

υποψήφιοι
βουλευτές
εκλογικής
περιφέρειας
A’ Αθηνών
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ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ
του ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΧΑΛΑΤΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
Ζωγράφος / Εικαστικός

Εκλεγμένη βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το 2007 στην Α΄ Αθήνας, μέλος
της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής και της
Ειδικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Ασχολείται κυρίως με θέματα
ΥΠΕΧΩΔΕ και Πολιτισμού.
Είναι αρχιτέκτονας και ζωγράφος. Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι μέλος της ΚΠΕ
του ΣΥΝ όπου συμμετέχει από την ίδρυσή του με στόχο την ενότητα, την ανανέωση
και τη δημιουργική αναγέννηση της Αριστεράς. Είναι ενεργή στην Αριστερά από τα
μαθητικά της χρόνια και υπήρξε μέλος της καθοδήγησης του ΕΚΚΕ. Από το 1990 μέχρι σήμερα διετέλεσε επί 13 χρόνια δημοτική σύμβουλος στην Αθήνα, εκλεγμένη τέσσερις φορές, την τελευταία φορά το 2006 με την
«Ανοιχτή Πόλη». Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΤΕΕ) όπου συμμετείχε στην Αντιπροσωπεία του
από το 2003 μέχρι το 2007. Επίσης, είναι μέλος του Εικαστικού
Επιμελητηρίου (ΕΕΤΕ) και
της Επιτροπής για την Προστασία της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της Κύπρου.

Γεννήθηκε στην Καρδίτσα το 1969. Από το 1985 ενεργό μέλος στο Ρήγα Φεραίο
και έπειτα στον ενιαίο Συνασπισμό. Από το 1993 ως το 2004 έζησε στη Γερμανία
όπου σπούδασε ζωγραφική ενώ συνδέθηκε με ευρωπαϊκά αριστερά σχήματα και με
το κίνημα κατά της Παγκοσμιοποίησης. Το 2006 συμμετείχε στην οργάνωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ της Αθήνας. Συμμετέχει ενεργά στα κινήματα πόλης και στον ΣΥΡΙΖΑ του 6ου Διαμερίσματος. Είναι μέλος
της πολιτικής οργάνωσης ΚΟΚΚΙΝΟ.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ

Ανένταχτη, ιδρυτικό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα μέλος της Γραμματείας
του. Προέρχεται από την εξωκοινοβουλευτική αριστερά, στέλεχος της Κ.Ο.
ΜΑΧΗΤΗΣ μέχρι του 1989. Δικηγόρος, με πλούσια συνδικαλιστική, κοινωνική
και πολιτική δράση. Υπήρξε εκλεγμένο μέλος της Διοίκησης του ΚΕΘΕΑ, του ΔΣ
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας και πρώην Πρόεδρος του Δικτύου Κοινωνικής
Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών. Ζει σήμερα
ζει στο κέντρο της Αθήνας.

υποψήφιοι
βουλευτές
εκλογικής
περιφέρειας
A’ Αθηνών
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