υποψήφιοι
βουλευτές
εκλογικής
περιφέρειας
B’ Αθηνών

ΑΔΑΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Ο Αδάμος Γιάννης, 57 χρονών, ζει στην Καισαριανή και εργάζεται ως Αρχιτέκτων Μηχανικός στους ΗΣΑΠ. Είναι πατέρας δύο παιδιών. Συμμετείχε
οργανωμένα στο αντιδικτατορικό κίνημα και για την δράση του υπέστη συλλήψεις και διώξεις. Την δεκαετία του ’70 ως στέλεχος του ΚΚΕ(μ-λ) συνέβαλε στην
ανάπτυξη του εργοστασιακού συνδικαλισμού και διετέλεσε πρόεδρος του εργοστασιακού σωματείου ΦΥΡΟΓΕΝΗ. Σήμερα είναι μέλος της Κ.Ο.Ε. και του συντονιστικού
ΣΥΡΙΖΑ Καισαριανής.

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ του XΡΗΣΤΟΥ
Πολιτικός μηχανικός, απόφοιτος Ε.Μ.Π. Γεννήθηκε, κατοικεί και εργάζεται ως ελεύθερη επαγγελματίας στο Περιστέρι. Εντάχθηκε στην Αριστερά το 1979, μέλος Συνασπισμού Περιστερίου και Νομαρχιακής επιτροπής Β΄ Αθήνας. Γενική γραμματέας συλλόγου εθελοντών Αιμοδοτών και αντιπρόεδρος συνδέσμου δικαιωμάτων γυναικών. Επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ« στο Περιστέρι, υποψήφια δήμαρχος
και Δημοτική σύμβουλος.

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Δικηγόρος- Εγκληματολόγος, πρώην Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
33 χρονών, παντρεμένη με τον Άρη Τσουκνίδα και πριν 2 χρόνια απέκτησαν το Τσουκνιδάκι τους. Πολιτικοποιημένη από μαθήτρια, παρούσα σε
όλους τους μαθητικούς και φοιτητικούς αγώνες. Εκλεγμένη στα όργανα της Νεολαίας και στην ΚΠΕ του ΣΥΝ από το 2004. Με έντονη δραστηριότητα σε φορείς
ιστορικής μνήμης, οικολογίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ανακηρύχθηκε Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ Αθήνας τον Ιούνιο μετά τον πρόωρο θάνατο του Μιχάλη Παπαγιαννάκη, τις πολιτικές προτεραιότητες του οποίου από
νωρίς είχε υιοθετήσει και υπηρέτησε στη Βουλή.

ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Πρωταθλήτρια και Βαλκανιονίκης Κολύμβησης, συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μόναχο. Διδάκτωρ
Εργοφυσιολογίας του Πανεπιστημίου της Indiana - ΗΠΑ. Ερευνήτρια στο
Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών στο Ολυμπιακό Στάδιο και τ. Λέκτωρ στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει διατελέσει επιστημονική σύμβουλος ελληνικών και διεθνών Αθλητικών Ομοσπονδιών. Συγγραφέας δύο Επιστημονικών βιβλίων: «Αθλητικές Επιδόσεις στη Κολύμβηση» (1991, 2000) που διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο, και «Γυναίκα και Άθληση» (1993). Υποψήφια Δήμαρχος
Γαλατσίου το 2006 με τη Δημοτική Κίνηση «Πολίτες
σε Δράση» και Δημοτική Σύμβουλος Γαλατσίου. Μέλος του Συνασπισμού της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας. Μητέρα μιας κόρης.
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ΒΑΛΑΒΑΝΗ
OΛΓΑ - ΝΑΝΤΙΑ
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1954. Συγγραφέας, οικονομολόγος, ερευνήτρια
του Μπρεχτ, υπ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος, μεταφράστρια, σε ασφαλιστική εταιρεία και διευθύντρια ξενοδοχείου.
Πρωτοετής, συνελήφθη μετά το Πολυτεχνείο και απελευθερώθηκε από τον Κορυδαλλό με την κατάρρευση της χούντας. Συμμετείχε σε όλους τους μεταπολιτευτικούς
αγώνες. Διατέλεσε μέλος του Ε.Σ. της ΕΦΕΕ, του Γρ. του Κ.Σ. της ΚΝΕ και της Κ.Ε. του
ΚΚΕ. Αποχώρησε το 1989 διαφωνώντας με τη συμμετοχή στην κυβέρνηση Τζανετάκη. Μέλος του
Οικονομικού Επιμελητηρίου, του Συλλόγου
Φυλακισθέντων της Αντίστασης 19671974, της Διεθνούς Αμνηστίας και
της Διεθνούς Ένωσης για τον
Μπρεχτ. Το 2007 ήταν υποψήφια
του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο
(πρώτη επιλαχούσα).

ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ
ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980, κατοικεί στη Νέα Σμύρνη και κατάγεται από τη Μυτιλήνη. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Νοσηλευτικής
του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική
Σχολή Αθηνών. Εργάζεται ως νοσηλεύτρια στα Δημοτικά Ιατρεία της Νέας
Σμύρνης. Ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φοιτητών του
Τμήματος Νοσηλευτικής. Το 2002 ήταν υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος στη Νέα
Σμύρνη, με επικεφαλής τον Γ. Κουτελάκη, υποψήφια Νομαρχιακή Σύμβουλος το
2006 με το συνδυασμό «Ενεργοί Πολίτες» και υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές του
2007 με το Σύριζα. Συμμετείχε ενεργά στη συγκρότηση του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ, καθώς και σε διεθνείς διαδηλώσεις του κινήματος ενάντια
στη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση.
Το 2000 εντάχθηκε στην ανανεωτική
και ριζοσπαστική Αριστερά, μέσα
από τη Νεολαία Συνασπισμού και
Ο Γιώργος Βαρεμένος γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1953. Από μικρός
πήρε μέρος στις κινητοποιήσεις κατά της δικτατορίας, και διατέλεσε ο
ήταν μέλος της Γραμματείας του
πρώτος μεταδικτατορικός πρόεδρος του συλλόγου Αιτωλοακαρνάνων φοιΚεντρικού Συμβουλίου της Ορτητών. Ήταν μέλος της ΚΝΕ και του ΚΚΕ, μέχρι τη διάσπαση του κόμματος το
γάνωσης. Από το 2008, είναι
1991. Το 1976, ήταν μέλος της συντακτικής ομάδας του «Οδηγητή», ενώ δούμέλος της ΚΠΕ του Συναλεψε ως πολιτικός συντάκτης επί έξι χρόνια στο «Ριζοσπάστη» και ακολούθως διεσπισμού και μέλος της
τέλεσε αρχισυντάκτης της εφημερίδας «Η Πρώτη». Εργάστηκε επίσης σε εφημερίΝΕ νοτίων προαστίων.
δες (Απογευματινή, Αναγνώστης κ.α) και σε ραδιόφωνα (Δίαυλος 10, Κανάλι 1, ΑΝΤ
radio, REAL FM) ως πολιτικός σχολιαστής ή παραγωγός εκπομπών. Επίσης, εργάστηκε σε τηλεοπτικούς σταθμούς (ANT, STAR και ALTER) με
ενημερωτικές εκπομπές ή ως σχολιαστής.
Σήμερα μετέχει στην ομάδα του υπό έκδοση πολιτικού περιοδικού «ΕΠΙΚΑΙΡΑ». Έχει συμμετάσχει σε δημοσιογραφικές αποστολές ως πολιτικός συντάκτης σε πολλά μέρη του
κόσμου, ενώ ταξιδεύει μόνος του
κυρίως σε περιοχές του Τρίτου
Κόσμου και σε άλλα μέρη,
Γεννήθηκε στον Πειραιά, το 1948. Εργάστηκε στο χώρο γραφικών τεχνών
συλλέγοντας εμπειρίες και
και ΜΜΕ (ΕΡΤ) όπου και συμμετείχε στους συνδικαλιστικούς αγώνες. Ενεργό
υλικό το οποίο δεν έχει
μέλος του αριστερού κινήματος από το 1965, με συμμετοχή στον αντιδικτατοαξιοποιήσει δημοσιογραρικό αγώνα και με αναφορά στις ιδέες του τροτσκισμού. Στέλεχος του φεμινιστικού
φικά.
κινήματος από το 1987, για την ισότητα των δύο φύλων και την απελευθέρωση των
γυναικών. Συμμετέχει στο αντιεθνικιστικό και αντιπολεμικό κίνημα, το κίνημα κατά
της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης από το
1997, στο Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ, στην Παγκόσμια Πορεία Γυναικών. Αρθρογραφεί στην Εποχή και
άλλα έντυπα της αριστεράς. Είναι στέλεχος της ΑΚΟΑ από το 2000.
Δείτε το blog της υποψήφιας: http://nantiabalabani.blogspot.com/

ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΒΩΒΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΙΣΣΥ
του ΙΩΑΝΝΗ

3

ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
(ΡΕΝΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Η Ρένα Δούρου γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Αιγάλεω.
Είναι 35 ετών. Αποφοίτησε από το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1997. Συνέχισε τις σπουδές της στη
Γαλλία, την Τουρκία και την Αγγλία. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών στις Πολιτικές Επιστήμες. Μιλάει τέσσερις ξένες γλώσσες κι έχει αρκετές δημοσιεύσεις στον ελληνικό και ξένο τύπο. Είναι συγγραφέας του βιβλίου
«Η Απόλαυση του Εθνικισμού» (Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις, 2007), ενώ έχει συμπράξει σε διάφορους συλλογικούς τόμους, με θέμα τους την πολιτική και τις διεθνείς
σχέσεις. Ως φοιτήτρια συμμετείχε ενεργά στο φοιτητικό κίνημα και εξελέγη, και τα
τέσσερα έτη της φοίτησής της, στο Διοικητικό Συμβούλιο
της σχολής της. Οργανωμένη στην Νεολαία του
Συνασπισμού από το 1996, υπήρξε μέλος του
Κεντρικού Συμβουλίου της νεολαίας. Σήμερα είναι μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων του Συνασπισμού.
Δραστηριοποιείται στο κίνημα
κατά της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, από τις γραμμές του Ελληνικού ΚοινωνιΟ Κώστας Ήσυχος γεννήθηκε στο Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή το 1957. Ομοκού Φόρουμ. Εργάζεται ως
γενείς 3ης γενιάς. Ήλθε στην Ελλάδα το 1980 αφού είχε σπουδάσει Οικονομικές Επισύμβουλος
εκδόσεων.
στήμες στο Πανεπιστήμιο Γιορκ, στο Τορόντο, Καναδά.. Είχε επισκεφθεί την Κούβα το
Υποψήφια Βουλευτής
1978 όπου μετά φοίτησε στη σχολή της Κομμουνιστικής Νεολαίας της Κούβας, Κ. Ανιέχο.
του ΣΥΡΙΖΑ στη Β΄
Από νεαρή ηλικία εντάχθηκε στο αριστερό, μαθητικό και νεολαιίστικο κίνημα της ΑργενΑθήνας το 2007.
τινής και αργότερα στο Κ.Κ. Καναδά, οπού είχε μεταναστεύσει με την οικογένεια του το
1974. Εργάζεται στην Ο.Α., όπου διετέλεσε συνδικαλιστικής σε διάφορα όργανα. Σήμερα είναι Αντιπρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Βραβεύτηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο των Λαών της Κούβας
το Γενάρη του 2009 για την διεθνιστική στήριξη
του για την 50η επέτειο της Κουβανικής Επανάστασης. Μέλος της επιτροπής αλληλεγγύης
στην Ελλάδα για τους δολοφονημένους και
εξαφανισμένους αγωνιστές Ελληνικής καταγωγής, από τις χούντες της Αργεντινής και Χιλής στην δεκαετία του ’70.
Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1954. Εκπαιδευτικός (χημικός), πρώην πρόΕίναι ιδρυτικό μέλος του ΣΥΝ και
εδρος της ΟΛΜΕ και μέλος του Συνασπισμού από την ίδρυσή του. Πρωτομέλος της Κ.Π.Ε , μέλος της Γραμμαστάτησε στους απεργιακούς αγώνες των εκπαιδευτικών και στο μεγαλειώδη
τείας Εξωτ. Πολιτικής και Άμυαγώνα
για το άρθρο 16 του Συντάγματος. Συμμετέχει ενεργά στα κινήματα για τα
νας, υπεύθυνος για τις διεθνείς
δικαιώματα των εργαζομένων, την υπεράσπιση των ανθρώπινων και κοινωνικών
σχέσεις με κινήματα και κόμδικαιωμάτων και την αλληλεγγύη με τους αγωνιζόμενους λαούς. Μέλος, σήμερα, της
ματα της αριστεράς στην ΛατιΚ.Π.Ε. του Συνασπισμού, του Δ.Σ. του Κοινωνικού
νική Αμερική και Καραϊβική..
Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ και Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου.

ΗΣΥΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
του ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΩ του ΙΩΑΝΝΗ
Γεννήθηκε στη Δραπετσώνα το 1958, από γονείς μικρασιάτες και
από το 1965 κατοικεί στην Αγία Βαρβάρα. Σπούδασε οικονομικά στην
Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης και είναι Σύμβουλος Έργων Τέχνης. Συμμετέχει ενεργά στο αυτοδιοικητικό κίνημα και το υπηρέτησε ως Δημοτική Συμβούλος και Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Αγ. Βαρβάρας. Μέλος της ΝΠΕ Δυτικής Αθήνας του ΣΥΝ.
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ΚΑΡΑΒΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
του ΙΩΑΝΝΗ
O Αντώνης Καραβάς γεννήθηκε στην Αθήνα –Γαλάτσι το 1966. Είναι γιατρός παθολόγος στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Από τα φοιτητικά του χρόνια εντάχθηκε στην επαναστατική Αριστερά. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη της
Διεθνιστικής Εργατικής Αριστεράς. Έχει αναπτύξει συνδικαλιστική δράση στον
χώρο της υγείας και συμμετέχει ενεργά στους εργατικούς και κοινωνικούς αγώνες.
Ήταν υποψήφιος στην Β Αθήνας με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2004 και 2007. Είναι μέλος του ΔΣ του σωματείου εργαζομένων και
της πενταμελούς επιτροπής της ΕΙΝΑΠ του
νοσοκομείου του. Επίσης είναι μέλος της
εργατικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ

ΚΑΡΙΤΖΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Μεγάλωσε στο Περιστέρι και σήμερα κατοικεί στην Νέα Σμύρνη. Σπούδασε στο ΕΜΠ και το 2008 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στη φιλοσοφία. Έχει κάνει διάφορες δουλειές όπως οι
περισσότεροι της ηλικίας του, παρέδιδε για πολλά χρόνια μαθήματα φυσικής και
σήμερα είναι συμβασιούχος διδάσκων στο πανεπιστήμιο της Πάτρας. Συμμετείχε
στη φοιτητική πολιτική ζωή από τις γραμμές του Δικτύου Αυτόνομων Ριζοσπαστικών
Αριστερών Σχημάτων. Μέλος της γραμματείας του
Κ.Σ. της Νεολαίας ΣΥΝ από το 1999 μέχρι το
2003, μέλος της ΚΠΕ του ΣΥΝ από το 2004
και μέλος της Π.Γ. του ΣΥΝ και υπεύθυνος του γραφείου τύπου από το 2008.
Μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Ν.
H Χαρούλα Καφαντάρη είναι γεωλόγος, πτυχιούχος του Α.Π.Θ. και
Πουλαντζάς και μέλος του Δ.Σ.
συνταξιούχος της Εθνικής Τράπεζας. Γεννήθηκε το 1958,είναι παντρετης εφημερίδας «η Αυγή» και
μένη και μητέρα δύο παιδιών, τα οποία σήμερα είναι φοιτητές. Από τα ματου ρ/σ «105,5 στο κόκκινο».
θητικά της χρόνια εντάχθηκε στο αριστερό κίνημα(ΚΝΕ). Στη θητεία της στην
Οπαδός του Πανιωνίου για
Εθνική Τράπεζα (24 χρόνια) ανέπτυξε συνδικαλιστική δράση σε αριστερά σχήπροφανείς λόγους.
ματα. Επίσης ως συνταξιούχος δραστηριοποιείται συνδικαλιστικά σε αριστερό
σχήμα με κύριο αντικείμενο το Ασφαλιστικό των Τραπεζών. Είναι μέλος του Τμήματος Οικολογίας του ΣΥΝ, καθώς και της θεματικής «Πόλη, Περιβάλλον, Οικολογία»
του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΝΑΤΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, της ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΉΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ,
καθώς και του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΟΛΑΡΓΟΥ.

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ
ΧΑΡΑ του ΦΩΤΙΟΥ

ΚΟΛΙΔΑΣΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Υποψήφιος Β Αθήνας. Γεννήθηκα στην Αθήνα. Πολιτικός μηχανικός του
Α.Π.Θ. Συμμετοχή στη Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη. Από
το 1971 έως το 1975 διατήρησα τεχνικό γραφείο. Υπήρξα μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. Από το 1975 έως το 1985 εργάσθηκα στον ΟΤΕ. Το 1973 εντάχθηκα
στο ΠΑΜ Νέων της ΚΝΕ και μετά την πτώση της Χούντας στο ΚΚΕ. Το 1985 παραιτήθηκα από τον ΟΤΕ και πέρασα στα επαγγελματικά στελέχη του ΚΚΕ. Μέλος του γραφείου της Κ.Ο.Α του
ΚΚΕ. Καθαιρέθηκα από την ηγεσία της Αλέκας
Παπαρήγα, μετά το 13ο Συνέδριο. Παρέμεινα
στο Συνασπισμό, μετά την αποχώρηση του
ΚΚΕ. Το 1991 ιδρύω την εταιρία Σύνθεσις
Media System ΕΠΕ. Μέλος της γραμματείας της Πολιτικής Kίνησης του ΣΥΝ
Αγίας Παρασκευής, συνιδρυτής της δημοτικής κίνησης “Συνεργασία Πολιτών Αγίας Παρασκευής” και ιδρυτής
και συντονιστής του “Πολιτιστικού
Καφενείου Αγίας Παρασκευής”.
Επικοινωνία: www.earistera.gr
synthms@otenet.gr/2106395356.
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ΚΟΣΥΦΟΛΟΓΟΥ
ΑΛΙΚΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
Ιδιότητα: καθηγήτρια σε φροντιστήριο, υποψήφια διδάκτορας Τομέας Κοινωνικής θεωρίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέλος της Νεολαίας
Συνασπισμού.
Γεννήθηκα στην Αθήνα. Μεγάλωσα στην Καλλιθέα, όπου εξακολουθώ να ζω.
Το 2005 αποφοίτησα από το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, και το 2007 ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές μου
σπουδές στο αντικείμενο της Πολιτικής Ανάλυσης, στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών: Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Από τον Απρίλιο του 2008 εκπονώ διδακτορική διατριβή στο αντικείμενο της ανάλυσης λόγου, στον τομέα Κοινωνικής Θεωρίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Παράλληλα ημι-απασχολούμαι ως
καθηγήτρια σε φροντιστήριο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οργανώθηκα στη Νεολαία Συνασπισμού τον Οκτώβριο του
Γεννήθηκε στο Βόλο. Υπήρξε μέλος της «Νεολαίας Λαμπράκη» και,
2007.
στη διάρκεια της δικτατορίας, μέλος της οργάνωσης «Ρήγας Φεραίος».
e-mail: kosyfoloΜέλος της Κεντρικής Επιτροπής του «ΚΚΕ εσωτερικού» και, στη συνέχεια,
gou@gmail.com
ιδρυτικό μέλος του κόμματος της «Ελληνικής Αριστεράς –Ε.ΑΡ.» και γραμμα-

ΚΟΥΒΕΛΗΣ
ΦΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

τέας του. Ιδρυτικό μέλος του Συνασπισμού, μέλος της κεντρικής επιτροπής και
της πολιτικής γραμματείας του. Εκλέγεται βουλευτής στη Β΄ Περιφέρεια Αθηνών
και ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Διετέλεσε Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Υπουργός Δικαιοσύνης, Πρόεδρος του Κέντρου Αποκατάστασης θυμάτων βασανιστηρίων. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων και της
Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων.
Έχει δημοσιεύσει μελέτες και άρθρα
για το δίκαιο, τους θεσμούς, τα κοινωνικά δικαιώματα, της ατομικές
ελευθερίες κ.α. Σπούδασε νομικά, οικονομικά και πολιτικές επιστήμες.
Είναι έγγαμος και έχει
δύο κόρες.

ΚΟΥΚΑ
ΜΑΡΙΝΑ
του ΙΩΑΝΝΗ
Γεννήθηκα στον Πειραιά Αττικής το 1965 και κατάγομαι από την Μύκονο
όπου και δραστηριοποιούμε επαγγελματικά με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
Έχω σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων. Είμαι παντρεμένη και έχω δύο παιδιά.
Ένα κορίτσι 20 ετών, φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης
στη σχολή «διεθνών, Ευρωπαϊκών και πολιτικών σπουδών» και ένα αγόρι 16 ετών
μαθητή της Β΄ Λυκείου.
Είμαι ιδρυτικό μέλος του ΔΗΚΚΙ και μέλος κεντρικής πολιτικής επιτροπής από την ίδρυση
του.

ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
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Κούρκουλας Θανάσης του Κωνσταντίνου, 39 ετών, καθηγητής πληροφορικής. Από 13 χρονών οργανώνεται στους «νέους πρωτοπόρους» και εν
συνεχεία στην ΚΝΕ. Το 1990 ως φοιτητής εντάσσεται στην Επαναστατική Αριστερά, τα επόμενα χρόνια συμμετέχει στο κίνημα των καταλήψεων που γκρέμισαν τον Κοντογιαννόπουλο και εκλέγεται στο Δ.Σ. του φοιτητικού συλλόγου της
σχολής Ηλεκτρολόγων Πάτρας. Αποφοιτά το 1995 και από το 1997 εργάζεται στην
ΙΝΤΡΑΚΟΜ, όπου αναπτύσσει συνδικαλιστική δράση και το 2002 εκλέγεται αντιπρόσωπος στο συνέδριο του ΕΚΑ. Δραστήριο μέλος του διεθνούς κινήματος, συμμετέχει
στις διαδηλώσεις της Γένοβας με την Ελληνική Επιτροπή, και εν συνεχεία στο συντονιστικό Αθήνας του Ελληνικού Κοινωνικού Φόρουμ. Από το
2003 εργάζεται ως καθηγητής πληροφορικής.
Εκλέχθηκε επανειλημμένα στο Δ.Σ. της ΕΛΜΕ
Ευβοίας. Συμμετέχει ενεργά στο αντιρατσιστικό κίνημα και είναι ιδρυτικό μέλος του
Κυριακάτικου Σχολείου Μεταναστών
καθώς και της κίνησης «Απελάστε το
Ρατσισμό». Είναι μέλος της ΔΕΑ
από την ίδρυσή της και σήμερα είναι εκλεγμένος στην Κεντρική
της Επιτροπή. Ήταν και πάλι
υποψήφιος στη Β Αθηνών
με τον ΣΥΡΙΖΑ στις Βουλευτικές Εκλογές του
2007.

ΛΑΜΠΡΟΥ
ΠΑΝΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
Δημοσιογράφος, συντονιστής έκδοσης της εφημερίδας «Εποχή», συνεργάτης της «Αυγής» και του Ρ.Σ 105,5. Γεννήθηκε το 1959 και αποφοίτησε από νυχτερινό σχολείο το 1990. Στέλεχος του Ρήγα Φεραίου και σήμερα μέλος της ΑΚΟΑ. Ως πολίτης, στο πλευρό των κινημάτων, ενάντια στο ρατσισμό και την ξενοφοβία• για τα δικαιώματα των κρατουμένων και μια κοινωνία
χωρίς φυλακές• για την ισότιμη και χωρίς προκαταλήψεις αντιμετώπιση των γκέι
και των λεσβιών από την κοινωνία και τον νόμο• για την αλληλεγγύη σε όσους δεν
έχουν «φωνή».

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Γεννήθηκε το 1958 στην Αθήνα από γονείς Κωνσταντινουπολίτικης
και Μικρασιατικής καταγωγής. Σπούδασε Βιοχημεία στη Γαλλία, αλλά
τελικά τον κέρδισε ο κόσμος των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας και η εκπαίδευση. Από παιδί γαλουχήθηκε με τα δημοκρατικά, σοσιαλιστικά και ειρηνιστικά ιδεώδη και αρχές της ΕΑΜικής εποποιίας.
Με αυτές τις καταβολές αναμείχθηκε από τα γυμνασιακά του χρόνια στις μαθητικές και φοιτητικές αντιχουντικές κινητοποιήσεις και αναμείχθηκε ενεργά στις νεολαιίστικες οργανώσεις της Αριστεράς και τα κινήματα ειρήνης. Μεταξύ άλλων διετέλεσε διευθυντής σύνταξης του περιοδικού Ανεξαρτησία και Ειρήνη από το 19932001, μέλος του Παρατηρητηρίου Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιοποίησης, της Ομοσπονδίας Βαλκανικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ.α Από τη μεγάλη στιγμή της
Γένοβας δραστηριοποιήθηκε στην
ίδρυση των «Ενεργών Πολιτών» πιστεύοντας ότι οι κοινοί στόχοι και
αρχές της Αριστεράς υπερβαίΓεννήθηκε στην Πεντάπολη Σερρών το 1956, όπου τελείωσε τη α΄ βαθμια
νουν τις οποιεσδήποτε διαφοκαι β΄ βαθμια εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην Αν. Σχολή
ρές των οργανώσεων της. ΕίΤεχνολογία Τροφίμων του ΚΑΤΕΕ Θεσσαλονίκης, διετέλεσε πρόεδρος του συλναι πατέρας δύο παιδιών,
λόγου σπουδαστών της σχολής, Γ.Γ. της Σπουδαστικής Ένωσης Ανωτέρων Σχολών
στα οποία ελπίζει να
Θεσσαλονίκης και μέλος του Κ.Σ. της ΕΣΕΕ. Από το 1984 ζει στην Ηλιούπολη και
αφήσει έναν κόσμο ανασχολείται με την παραγωγή και διάθεση ετοίμων ενδυμάτων. Ασχολήθηκε για
θρώπινο με ιδανικά
πολλά χρόνια με το γονεϊκό κίνημα, ως πρόεδρος
και οράματα.
συλλόγων, αντιπρόεδρος της Ένωσης Γονέων

ΜΕΔΟΥΡΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Ηλιούπολης και μέλος της Ομοσπονδίας
γονέων Αθήνας. Παράλληλα ασχολείται
με το κίνημα των ΕΒΕ. Μέλος της
ΚΝΕ και του ΚΚΕ από το 1974 και
του Συνασπισμού από ιδρύσεώς
του. Σήμερα είναι Γραμματέας
της Ν.Ε. Βόρειας Αθήνας.

ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΗΣ (ΑΚΗΣ)
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1954. Σπούδασε στην Αθήνα. Είναι γιατρός ορθοπεδικός. Από τα πρώτα φοιτητικά του χρόνια στην Αριστερά, στέλεχος της ΚΝΕ μέχρι το 1976 και του ΚΚΕ μέχρι το 1991. Μέλος του Συνασπισμού
από την ίδρυσή του, σήμερα είναι μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.
Το 1986 εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος Αλίμου, επικεφαλής δημοτικής κίνησης
της Αριστεράς, ενώ το 1991 εκλέχτηκε νομαρχιακός σύμβουλος Πειραιά.
Ζει στο Ελληνικό και συμμετέχει ενεργά στο κίνημα
για την υπεράσπιση των ελεύθερων χώρων
και τις ανοικτές παραλίες. Είναι υποψήφιος στη Β΄ Αθήνας με το Συνασπισμό
Ριζοσπαστικής Αριστεράς
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ΜΠΑΛΑΦΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ
Μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, υπεύθυνος
για την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις. Μετείχε στη διαμόρφωση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτικός μηχανικός. Έχει ασχοληθεί με μελέτες και κατασκευές τεχνικών έργων. Συνδικαλιστική δραστηριότητα ως σπουδαστής στο Ε.Μ.Π. και στη συνέχεια στο Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών και στο Τ.Ε.Ε. Μέλος της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη προδικτατορικά, στο «Ρήγα Φεραίο» στη δικτατορία, στη συνέχεια στο ΚΚΕ και στο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ. Για την αντιδικτατορική του δράση δικάστηκε και εξορίστηκε.
Γεννημένος στο Ληξούρι της Κεφαλονιάς, με καταγωγή από την Ήπειρο και επιρροές από
Κέρκυρα, Ζάκυνθο και Γιάννενα όπου
έζησε τα παιδικά του χρόνια.

ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
του ΠΕΡΙΚΛΗ
Γεννήθηκε το 1953 στη Μακρακώμη Φθιώτιδας. Σπούδασε μαθηματικά
στο Πανεπιστήμιο Πατρών όπου παράλληλα πήρε ενεργό μέρος στους αγώνες του φοιτητικού κινήματος για την ανατροπή της δικτατορίας μέσα από τις
γραμμές της παράνομης αντι-ΕΦΕΕ. Εργάστηκε ως καθηγητής μαθηματικών συμμετέχοντας παράλληλα στην πολιτική ζωή και ιδιαίτερα στα κοινά της Καισαριανής.
Μέχρι το 1990 διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Καισαριανής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνοσοβιετικού συνδέσμου. Το 1990 εκλέγεται Δήμαρχος Καισαριανής συμμετέχοντας παράλληλα και στα κορυφαία όργανα της αυτοδιοίκησης. Διετέλεσε μέλος της επιτροπής Δήμου και
Περιφερειών της Ευρώπης. Το 2005
αποχωρεί από το Δημαρχιακό
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955 σε αριστερό οικογενειακό περιβάλαξίωμα και αναλαμβάνει την ευλον , ο πατέρας υπάλληλος στον ΟΤΕ , η μητέρα αγωνίστρια της Εθνικής
θύνη του τμήματος AυτοδιοίκηΑντίστασης. Είναι αντιπρόεδρος του συλλόγου συμβασιούχων γιατρών του
σης του Συνασπισμού σαν
ΙΚΑ και μέλος του εκλεγμένου ΔΣ του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Διετέεκλεγμένο μέλος της Κεντριλεσε μέλος του ΔΣ και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας.
κής πολιτικής επιτροπής.
Συμμετείχε στους αγώνες της Αριστεράς από τα φοιτητικά του χρόνια . Μέλος της
Είναι παντρεμένος και
ΚΠΕ του ΣΥΝ , υπεύθυνος για Υγεία-Πρόνοια.
πατέρας δύο κοριτσιών.

ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΠΟΥΤΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
‘Έχει διδάξει οικονομικά. Ήταν μέλος της διοικούσας επιτροπής των Οικολόγων Εναλλακτικών. Είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΔΗ.Κ.ΚΙ. και
των επιτροπών Οργανωτικού, Οικολογία και Επικοινωνίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α
Αγωνίζεται, ώστε ο κάθε πολιτικός να είναι ευπατρίδης και η κάθε κυβέρνηση να
αναπτύσσει τον εθνικό πλούτο και να τηρεί την υποχρέωση της στο να παρέχει εργασία και αξιοπρεπή ποιότητα ζωής στους πολίτες της Β΄ και Γ΄ κοινωνικο-οικονομικής τάξης.
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ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ
του Αθανασίου
Ετών 43, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Πετρούπολη όπου κατοικεί μέχρι σήμερα. Απόφοιτος της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ
Αθηνών. Από τα μαθητικά του χρόνια παίρνει μέρος στο κίνημα μέσα από τις
γραμμές της ΚΝΕ, και του ΚΚΕ. Αποχωρεί το 1989 διαφωνώντας στη συγκρότηση
της κυβέρνησης Τζαννετάκη. Από το 1990 έως το 2000 αρθρογραφεί σε διάφορες
εφημερίδες και περιοδικά της Αριστεράς για την αναγκαιότητα της ενότητας και κοινής δράσης των δυνάμεων της. Μέλος της συντακτικής επιτροπής της τοπικής εφημερίδας «Μηνύματα» του Δήμου Ιλίου από το 1996 –
2001. Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του περιοδικού «Μανιφέστο»
(2000-2001). Συμμετείχε στο Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ και στην
πρωτοβουλία διαλόγου και κοινής δράσης της Αριστεράς και
εντάσσεται στο ΣΥΡΙΖΑ από
την αρχή, συμμετέχοντας
Γραμματέας των «Οικοσοσιαλιστών Ελλάδας». Μέλος του «Διεθνούς Οικοστη γραμματεία της τοσοσιαλιστικού Δικτύου». Πρόεδρος του Συλλόγου Αλληλεγγύης Ελλήνων &
πικής κίνησης ΠεΜεταναστών. Δημοτικός Υπάλληλος και συνδικαλιστής . Μέλος κομμάτων της
τρούπολης
του
Αριστεράς και της Οικολογίας από μαθητής, συμμετέχει στον ΣΥΡΙΖΑ από την
ΣΥΡΙΖΑ.
ίδρυσή του. Διαιτητής Ποδοσφαίρου και Ράγκμπυ. Γεννήθηκε το 1970 στην Αθήνα.
Παντρεμένος και πατέρας δυο παιδιών.

ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
του ΝΕΟΦΥΤΟΥ

ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Γεννήθηκε στις 21 Μαρτίου 1955 στην Αθήνα και κατάγεται από την Ήπειρο.
Σπούδασε στο Βαρβάκειο και την σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.
Προέρχεται από το μαζικό φοιτητικό κίνημα της μεταπολίτευσης. Διετέλεσε μέλος του Προεδρείου του Κ.Σ. της ΕΦΕΕ (1976-79), του Ρήγα Φεραίου και στη συνέχεια του ΚΚΕ εσωτερικού και της ΕΑΡ. Το 1988 μετείχε στην τετραμελή ομάδα σύνταξης του κοινού πορίσματος ΕΑΡ-ΚΚΕ που οδήγησε στην δημιουργία του Συνασπισμού. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Συνασπισμού της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας. Εργάστηκε από το 1980 ως
μηχανικός και έχει ειδικευτεί στην ανάπτυξη
μορφών ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την
διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περίοδο 2004-2009.
Mπορείτε να διαβάσετε συνεντεύξεις του Δημήτρη Παπαδημούλη
εδώ
www.papadimoulis.gr.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο ΛειΠλατεία Ελευθερίας 1, 105 53
ψίας Κοινωνιολογία, με εξειδίκευση στην βιομηχανική Κοινωνιολογία.
Αθήνα, Τηλ.: 210 3378528Εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εντάχθηκε στην Αριστερά σε
30, Fax 210 3219781
ηλικία 15 ετών και διετέλεσε Γραμματέας της Κ.Ν.Ε Λειψίας και μέλος του Διe-mail:
papadimouοικητικού Συμβουλίου της ελληνικής κοινότητας . Συμμετέχει στον Συνασπισμό
lis@syn.gr
από την ίδρυση του και είναι μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής από το
1996. Σήμερα είναι μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και Υπεύθυνη των Οργανώσεων της Αθήνας. Μιλάει Γερμανικά και Γαλλικά. Παντρεμένη με τον Κώστα Παπαδιγενόπουλο, με ένα παιδί.

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΟΦΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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ΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
(ΝΑΝΗ) του ΧΡΗΣΤΟΥ
Η Στέλλα (Νανή) Πολίτου γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στα
Πατήσια . Από τα μαθητικά της χρόνια συμμετέχει στους κοινωνικούς
αγώνες μέσα από τις γραμμές της ΚΝΕ, του ΚΚΕ και στη συνέχεια του
ΣΥΝ. Εργάζεται στη ΔΕΗ όπου δραστηριοποιείται συνδικαλιστικά και πολιτικά. Από το 1983 εκλέγεται στη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και στην ΕΔΟΠ-ΔΕΗ όπου σήμερα κατέχει τη θέση της Οργανωτικής Γραμματέως. Διετέλεσε για πολλά χρόνια
Γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ της ΔΕΗ. Συμμετέχει στο
Οργανωτικό Γραφείο της Αυτόνομης Παρέμβασης. Είναι μέλος του Δικτύου Γυναικών του ΣΥΡΙΖΑ με έντονη δραστηριότητα για την ισοτιμία και τα δικαιώματα των
γυναικών. Συμμετέχει στην Επιτροπή Ενέργειας του ΣΥΝ και αγωνίζεται για την υπεράσπιση του δημόσιου και κοινωνικού
χαρακτήρα της ΔΕΗ . Μιλάει Αγγλικά
Γαλλικά και Ιταλικά και έχει δημοσιεύσεις για ενεργειακά ζητήματα
στο ελληνικό τύπο. Στις εκλογές
του 2007 ήταν υποψήφια Βουλευτής Αργολίδας του ΣΥΓεννήθηκε στην Αθήνα το 1955. Μεγάλωσε στο Αιγάλεω. Σπούδασε ΠολιΡΙΖΑ στο τόπο καταγωγής
τικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Μετείχε στο αντιδικτατορικό κίτης το Ναύπλιο.
νημα. Πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» και σχολιαστής
στο ραδιοσταθμό «Αθήνα 9,84». Έχει γράψει τα βιβλία «Μπουρμπουλήθρα» (εκδόσεις «Ελληνικά Γράμματα») και «Η Διώρυγα» (εκδόσεις «Καστανιώτη»).

ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Γεννήθηκε το 1958 στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας. Παντρεμένος,
πατέρας δύο παιδιών. Πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος και του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Αθήνας. Διδάκτορας Νομικής στις
εργασιακές σχέσεις. Εργάζεται στην Υποδιεύθυνση Εργατικών Θεμάτων του
ΟΤΕ. Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ. Μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου . Δραστηριοποιείται ενεργά στο
Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ. Μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, υπεύθυνος εργατικής Πολιτικής του. Μέλος του
τμήματος εργατικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ Διετέλεσε, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων, μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΤΕ, καθώς
επίσης μέλος της Διοίκησης της ΓΣΕΕ,
Γραμματέας Κοινωνικής Πολιτικής
της. Συγγραφέας, του βιβλίου «Οι εργασιακές σχέσεις στη δίνη του νεοφιλελεύθερου τυφώνα» (Ελληνικά
Γράμματα, 2005) και του συλλογικού βιβλίου «Ανεργία και
Γεννήθηκε το 1984 στην Αθήνα. Σπούδασε στην Νομική Σχολή της ΚομοΑπασχόληση στην Ελλάδα»
τηνής και σήμερα είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην Κοινωνιολογία του Δι(Σύγχρονη Εποχή, 1991).
καίου στην Νομική Σχολή της Αθήνας. Εργάζεται ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα «ΑΥΓΗ». Συμμετείχε ενεργά από το 2003 στο Δίκτυο Αυτόνομων Ριζοσπαστικών Αριστερών Σχημάτων. Έλαβε μέρος στην προετοιμασία των πανευρωπαικών κινητοποιήσεων στην Θεσσαλονίκη το 2003 και στη συνέχεια στις κινητοποιήσεις για την υπεράσπιση της δημόσια εκπαίδευσης.
Με την επιστροφή της στην Αθήνα, συμμετείχε
στις κινητοποιήσεις για την «απελευθέρωση» της παραλίας του Ελληνικού και
στη συγκρότηση της αυτοδιοικητικής
κίνησης «ΑΝΩ ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι». Το 2005 εκλέχθηκε μέλος
του Κεντρικού Συμβουλίου της
Νεολαίας Συνασπισμού και
συμμετείχε στην Γραμματεία
του ΚΣ της ΝΕολαίας Συνασπισμού από το 20052007.

ΣΦΕΤΣΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΔΑΦΝΗ
του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
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ΤΑΣΤΑΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Αρχιτέκτονας μηχανικός. Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1959, είναι κάτοικος Γλυφάδας με έντονη παρουσία στα κοινά: στον συνδικαλισμό, στην οργανωμένη πολιτική δράση και τα κινήματα πόλης. Οργανώθηκε το 1974 στην
ΕΚΟΝ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ και στη συνέχεια στο ΚΚΕ Εσωτερικού, στην ΕΑΡ και
στον Συνασπισμό. Σήμερα είναι Γραμματέας της Π.Κ. του Συνασπισμού της Γλυφάδας, ιδρυτικό μέλος της Δημοτικής Κίνησης Γλυφάδας «Ανθρώπινη πόλη με ενεργούς
πολίτες», υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Γλυφάδας. Μέλος της Γραμματείας της
«Συσπείρωσης των μαζικών φορέων των Δήμων Γλυφάδας-Αλίμου-Αργυρούπολης και
Ελληνικού» που αγωνίζεται για την δημιουργία του
Μητροπολιτικού πάρκου υψηλού πρασίνου στο
σύνολο του χώρου του πρώην αεροδρομίου
του Ελληνικού. Μέλος μόνιμης Επιτροπής
θεμάτων του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος. Μέλος της Επιτροπής αγώνα
για την απομάκρυνση των κεραιών
κινητής τηλεφωνίας από την Γλυφάδα. Μέλος του Συντονιστικού
της «Διαδημοτικής Συντονιστικής Επιτροπής για την
Γεννήθηκε το 1958 στο Σταθμό Αγγίστας στις Σέρρες. Είναι παντρεμένος
διάσωση του Υμηττού». Είμε εκπαιδευτικό και έχουν ένα παιδί, τη Μαρία. Συμμετέχει ενεργά στην Αριναι υποψηφιος Βουλευστερά από το 1975, αρχικά στο μαθητικό και νεολαιίστικο και ύστερα στο εργατης στη Β΄ Αθηνας με
τικό κίνημα. Σήμερα, είναι Αν. Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
τον ΣΥΡΙΖΑ.
Σιδηροδρομικών και μέλος του Συντονιστικού της Δημοτικής παράταξης ΑΠΟΔΡΑΣΗ των Αγίων Αναργύρων. www.terzogloupanagiotis.blogspot.com

ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΖΩΤΖΗ
ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
Είμαι εδώ γιατί…
1. Η ψήφος δεν είναι κληρονομική για σκεπτόμενους ανθρώπους.
2. Οι γονείς μας είναι απογοητευμένοι από τα προσωπικά τους οράματα που
δεν είναι όμως δικά μας. 3. Θέλω να ενεργοποιήσω την πολιτική σου δυνατότητα
ώστε περισσότεροι να ασχολούμαστε με τα κοινά. 4. Η πολιτική των κυβερνώντων είναι το management, μια επικερδής διαδικασία που εξυπηρετεί τα ατομικά και ημέτερα
συμφέροντα μέσω του κρατικού πλούτου 5. Η πολιτική είναι
ιδέες, είναι επανάσταση, είναι τρόπος ζωής και αντίδρασης στα καθημερινά φέουδα που στήθηκαν με την
ανοχή μας. 6. Η νέα επανάσταση σιγοβράζει σε όλο
τον κόσμο και περιμένει εσένα με τις νέες ιδέες
σου, τις ξεκάθαρες, με εμάς τους οπαδούς σου να
παλέψουμε για τα οράματα σου και τις αξίες σου.
7. Ο άνθρωπος είναι πολιτικό ον, μας υποτιμούν όταν αδιαφορούμε, ασελγούν εις βάρος
μας όταν σιωπούμε. 8. Ισχυρά κρατικά πανεπιστήμια, επαρκές σύστημα υγείας ίσες ευκαιρίες εργασίας, ανθρώπινο περιβάλλον
διαβίωσης είναι το όραμα, ο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ
είναι το μέσον, ένας χώρος ανοιχτός σε όλες
Οικονομολόγος. Ζει στο Βύρωνα. Μέλος της ΚΠΕ του ΣΥΝ και υπεύθυνος
τις ιδέες. 9. Θέλω να έχω τη δυνατότητα να μιλώ
του τμήματος εξωτερικής πολιτικής. Συμμετέχει στο κίνημα της αριστεράς από
και να με ακούνε, όχι να με ακυρώνουν. 10. Είμαι
τα χρόνια της χούντας, με μακρά θητεία στις διεθνείς σχέσεις. Στέλεχος του ελεδώ…γιατί δεν παίρνει άλλη αναβολή η αναληνικού και του διεθνούς φιλειρηνικού κινήματος. Ενεργό μέλος αντιρατσιστικών,
τροπή.
περιβαλλοντικών και άλλων κοινωνικών οργανώσεων. Πρόεδρος του Συνδέσμου
«Μπάιρον» για τον Φιλελληνισμό και τον Πολιτισμό. trigazis.pblogs.gr

ΤΡΙΓΑΖΗΣ
ΠΑΝΟΣ
του ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ
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ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
του Στέφανου
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος είναι μέλος της ΚΠΕ του ΣΥΝ και έχει διατελέσει
μέλος της ΠΓ του ΣΥΝ και της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ ως αντιπρόσωπος της «Συσπείρωσης» πανεπιστημιακών. Στις δυο τελευταίες εθνικές
εκλογές ήταν υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ στην Πρέβεζα (τόπος καταγωγής). Το τελευταίο του βιβλίο είναι: Οι αξίες και αξία της αριστεράς: ένα αντι-εκσυγχρονιστικό
δοκίμιο για την οικονομία και την κοινωνία (εκδόσεις Κριτικής). Συμμετέχει στη συντακτική επιτροπή του Εντός Εποχής, ένθετο αριστερής
προβληματικής στην εφημερίδα Εποχή. Μεγάλωσε στην Ολλανδία και Βρετανία και είναι
απόφοιτος του πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Kent
και τώρα είναι τακτικός καθηγητής στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Έχει εκτενές συγγραφικό έργο σε επιστημονικά περιοδικά και μεταξύ
των βιβλίων του είναι: Οικονομική
Ολοκλήρωση και ΧρηματοπιΣυμμετέχει στο κινήματα για την υπεράσπιση των μικρών και ελεύθερων
στωτική Φιλελευθεροποίηση
χώρων της Αθήνας, την προστασία των ορεινών όγκων, την απορρύπανση του
(εκδόσεις Macmillan). Είναι
Θριασίου, την προώθηση μέτρων για την βελτίωση της αστικής κινητικότητας
παντρεμένος με την Χέδερ και
, στην Επιτροπή Πολιτών για τη διάσωση του Ελαιώνα, στους « Φίλους της Φύέχουν τρία παιδιά.
σης», και σε άλλες Οικολογικές πρωτοβουλίες.

ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του ΣΟΦΟΚΛΗ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του ΚΙΜΩΝΟΣ

Γεννήθηκε στην Ερμιόνη το 1951. Είναι Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, με
μεταπτυχιακές σπουδές στην Οικονομία και τη Χωροταξία στο Παρίσι. Πήρε
μέρος στο φοιτητικό αντιδικτατορικό κίνημα (ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ) και ήταν μέλος
της Συντονιστικής Επιτροπής κατάληψης του Πολυτεχνείου(1973). Διευθυντής
του ΘΟΥΡΙΟΥ (1974-76) και της ΑΥΓΗΣ(1999-00). Μέλος της Κ.Ε. και της Πολ. Γραμματείας, του ΚΚΕεσωτερικού, ΕΑΡ, ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ. Μέλος των εκτελεστικών οργάνων της ΓΣΕΕ(1983-93), αντιπρόεδρος της
ΟΚΕ(1994-97). Εργάστηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ και
στο ΕΛΚΕ. Τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο
Λογοτεχνίας/Χρονικό-Μαρτυρίες(2005)
για το βιβλίο του «Πολυτεχνείο΄73.
Αναστοχασμός μιας Πραγματικότητας). Είναι μέλος της ΚΠΕ του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ και Συντονιστής
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
του ΣΥΡΙΖΑ.

Γεννήθηκε στη Δάφνη. Σπούδασε γεωπόνος στη Θεσ/νίκη με εξειδίκευση
στην Αγροτική Οικονομία. Σήμερα έχει δική του επιχείρηση με εμπόριο παραδοσιακών προϊόντων και ελαιολάδου. Από τα μαθητικά του χρόνια ασχολήθηκε με την πολιτική στο χώρο της Ανανεωτικής Αριστεράς, στη μαθητική παράταξη της «ΔΗΜΑΚ». Στο πανεπιστήμιο ήταν στέλεχος της ΕΚΟΝ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ,
και μέλος στο Δ.Σ. της ΦΕΑΠΘ. Στέλεχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το 1986
έως και το 2002, διατέλεσε αντιδήμαρχος και πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης. Σήμερα στέλεχος στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είναι εκλεγμένο μέλος στο Δ.Σ. της
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., μέλος στο Δ.Σ. του
Ε.Β.Ε.Α., Πρόεδρος της ΟΜ.Μ.Ε.Α.,
μέλος στο Δ. Σ. στο Ο.Α.Ε.Ε.
Μέλος της Γραμματείας του Οικονομικού τμήματος της
Κ.Π.Ε. του Συνασπισμού.
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ΨΑΡΙΑΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954, μεγάλωσε στους Αμπελόκηπους, στο Χολαργό και στο Παγκράτι. Είναι πατέρας μιας κόρης. Επάγγελμα: Δημοσιογράφοςμουσικός παραγωγός. Σπούδασε στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς (κάποια στιγμή μπορεί και να είναι πτυχιούχος…). Πολιτικές - κοινωνικές δραστηριότητες:
Εκ γενετής αριστερός, λόγω βεβαρυμμένης οικογενειακής παράδοσης, δραστηριοποιήθηκε
στον παράνομο Ρήγα Φεραίο από το 1972, στη σπουδάζουσα της Ανωτάτης Βιομηχανικής
Πειραιά – στις δύο καταλήψεις της Νομικής και αυτή του Πολυτεχνείου το ’73 – και μετά στις
γειτονιές, τους συλλόγους και τα κινήματα της μεταπολιτευτικής περιόδου. Γραμματέας του Ρήγα
στον Χολαργό, στον τομέα Βορειοανατολικών προαστίων, στο ΚΚΕ Εσωτερικού, ιδρυτικό μέλος της
ΕΑΡ και του ενιαίου Συνασπισμού το ’89-90. Για πολλά χρόνια δούλευε ως βιβλιοπώλης, εισπράκτορας, ταξιτζής, τραγουδιστής, διαλογέας του ΟΠΑΠ, ελαιοχρωματιστής, μπάρμαν, dj. Τρις επιχείρησε να κάνει τον επιχειρηματία με τραγικά αποτελέσματα… Εργάστηκε στο χώρο του Τύπου και των
εκδόσεων βιβλίου και στα ΜΜΕ, κυρίως στο ραδιόφωνο, με εκπομπές καθημερινές από το 1987 ως
σήμερα στους σταθμούς Αθήνα 984 - του οποίου υπήρξε ιδρυτικό μέλος – Flash 961, στην ΕΡΑ, στον 941
Επικοινωνία, στον SevenX, στον ΚΛΙΚ FM και τέλος στον Best 92,6. Έχει επιμεληθεί την έκδοση δίσκων και CD στη δισκογραφία. Επίσης, ασχολήθηκε με τον αθλητισμό, όχι μόνο ως αθλητής αλλά και
ως ενεργός φίλαθλος-ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος της εταιρίας
λαϊκής βάσης φίλων της ΑΕΚ «ΕΝΩΣΗ 1924» και διετέλεσε μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ ΑΕΚ. Έχει διατελέσει μέλος του γνωμοδοτικού συμβουλίου του φεστιβάλ
Αθηνών και του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Το 2006 εκλέχθηκε Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων με την Ανοιχτή
Πόλη και το 2007 βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
στη Β’ Αθήνας. Διετέλεσε μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και της ΕιδιΓεννήθηκε στον Πειραιά το 1966. Ως νεολαίος συμμετείχε στη δράση
κής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής
της Επιτροπής για τα συνδικαλιστικά δικαιώματα στο Στρατό και εντάχΑσφάλειας. Συνεχίζει πεισματικά να πιστεύει σε μια μεγάλη
θηκε στην Οργάνωση Σοσιαλιστική Επανάσταση. Υπήρξε μέλος του Δ.Σ.
και σύγχρονη Αριστερά και
του
Συλλόγου Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου και Γραφικών Τεχνών. Συμμετείχε
να ελπίζει σε έναν καλύενεργά στην οργάνωση της συμπαράστασης στις μεγάλες απεργίες των Ναυπητερο κόσμο.

ΨΥΚΑΚΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

γείων Σκαραμαγκά, της Τράπεζας Πίστεως και της ΕΑΣ. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του
Κοινωνικού Φόρουμ Ιλίου. Από το 2007 είναι πρόεδρος του Σωματείου Συμβασιούχων ΕΛΤΑ. Συμμετείχε στην οργάνωση της διαδήλωσης των συμβασιούχων στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2008 στο Λουξεμβούργο και δουλεύει για τη δημιουργία ενός
κινήματος ενάντια στην εργασιακή επισφάλεια. Είναι μέλος της οργάνωσης
«Κόκκινο», συνιστώσας του ΣΥΡΙΖΑ.
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