ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 16ης Σεπτεµβρίου 2007
ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ Α’ ΑΘΗΝΑΣ

ΡΗΓΑΣ ΑΞΕΛΟΣ
Ηθοποιός. Έχει παίξει σε περισσότερα από 80 θεατρικά έργα, σε κινηµατογραφικές ταινίες
και τηλεοπτικές σειρές.
Έχει διατελέσει Γενικός Γραµµατέας και Πρόεδρος του Σωµατείου Ελλήνων Ηθοποιών
(Σ.Ε.Η) για πάνω από 10 χρόνια και εκπρόσωπος του στο ∆.Σ του Κρατικού Θεάτρου
Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε) του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου (Ε.Κ.Κ) και άλλων
Πολιτιστικών Οργανισµών.
Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΝ.

ΑΡΑΠΗ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ)
Φιλόλογος στο 3ο Γυµνάσιο Αλίµου. Μέλος Πολιτικού Συµβουλίου ∆ΗΚΚΙ . πρ. Βουλευτής
∆ΗΚΚΙ Α’ Αθηνών. πρ. ∆ηµοτική Σύµβουλος ∆ήµου Βούλας
Γεννήθηκα στο Αθαµάνιο ΑΡΤΑΣ. ∆ηµοτικό πήγα στην Άρτα στο 3ο ∆ηµοτικό Γυµνάσιο
στο Α’ Γυµνάσιο Θηλέων Πάτρας και Πανεπιστήµιο στη Φιλοσοφική Σχολή του
Καποδιστριακού Αθηνών.
Από µαθήτρια αγωνιζόµουν για µια καλύτερη και δηµόσια δωρεάν παιδεία µε το 114, στη
συνέχεια εντάχθηκα στο ΠΑΣΟΚ το 1974 από τα ιδρυτικά µέλη µέχρι το 1995 όπου
ιδρύθηκε το ∆ΗΚΚΙ. Το 1996 εκλέχθηκα Βουλευτής Α’ Αθήνας µε το ∆ΗΚΚΙ, όπου στη
Βουλή από την επιτροπή µορφωτικών υποθέσεων, έκανα αγώνα µε 200 και πλέον ερωτήσεις
µόνο για την παιδεία, ενάντια στο Νόµο Αρσένη, το 2001 εκλέχθηκα ∆ηµοτική Σύµβουλος στο ∆ήµο Βούλας ως
επικεφαλής Συνδυασµού. ∆ιετέλεσα έφορος Πολιτισµού Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδας από το 1989 1996 διοργανώνοντας πλήθος εκδηλώσεων µε θέµα τα ήθη – έθιµα – παραδοσιακούς χορούς – εκδηλώσεις
πνευµατικές για το έτος Κρυστάλλη, λογοτεχνικές βραδιές κ.ά. Ήµουν γενική γραµµατέας της Οµοσπονδίας
Τζουµέρκων. Μέλος στα ∆ιοικητικά Συµβούλια της «Αδελφότητας των Αθαµανιωτών» και του Πολιτιστικού
Συλλόγου «ο Άραχθος» µέχρι σήµερα. Έχω τελειώσει το ∆ηµοτογραφικό εργαστήρι του Γ. Χάγιου.
Αγωνίστηκα από τα µαθητικά µου χρόνια για ∆ωρεάν ∆ηµόσια παιδείά µε το 114 µέχρι σήµερα ενάντια στο
Άρθρο 16. Για κοινωνική δικαιοσύνη ενάντια στους πολέµους ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ – ΙΡΑΚ – ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ.
Για ∆ηµοκρατία και ισότητα στις γυναίκες, για το δίκαιο και την αλληλεγγύη των λαών.΄µουν γενική γραµµατέας
της οµοσπονδίας Τοζυµέρκων.
Μέλος στα ∆ιοικητικά Συµβούλια

ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
Πολιτικός µηχανικός ΕΜΠ, ετών 56. Παντρεµένος και πατέρας δύο παιδιών.
Μέλος της ΠΓ του ΣΥΝ από το '93. Από το 2000 υπεύθυνος Γραφείου Τύπου και
Επικοινωνίας.
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.
∆ραστηριοποιείται 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.

ΘΕΟ∆ΟΣΗ ΑΥΓOΥΛΑ (ΑΥΓΗ)
Γεννήθηκε στην Ήπειρο, στη Γλυκή Θεσπρωτίας του ∆ήµου Αχέροντα, το 1955.
Απόφοιτος της Σχολής Εργοδηγών ∆οµικών Έργων Εργάζεται την Εµπορική Τράπεζα.
Είναι παντρεµένη και µητέρα δύο παιδιών.
Πολιτική και Κοινωνική ∆ράση
Από το 1975 δραστηριοποιείται στο µαζικό κίνηµα -παιδεία, γυναικείο κίνηµα- και είναι
ενεργό µέλος στην συνδικαλιστική παράταξη «Αυτόνοµη Παρέµβαση»
Εργάσθηκε για την διάσωση των ελεύθερων χώρων - ΦΙΞ Πατησίων, Βίλλα ∆ρακόπουλου,
Θερµίδα, Εριουργία κ.α. και για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς µας.
Πρωτοστατεί για την διάσωση και αξιοποίηση του εργοστασίου της COLUMBIA και
αγωνίζεται µε τα υπόλοιπα µέλη της¨ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ. Στόχος της προσπάθειας, να γίνει ∆ηµόσιο Μουσείο της Ελληνικής Μουσικής και
∆ισκογραφίας και χώρος πολιτιστικής δηµιουργίας.
Το 1990 και το 1994 εκλέχθηκε ∆ηµοτικός Σύµβουλος στο 5ο ∆ιαµέρισµα του ∆ήµου Αθηναίων. Μαχητικά
υπερασπίστηκε τη θεσµική και οικονοµική αναβάθµιση των ∆ιαµερισµατικών Συµβουλίων.
Στόχος της ήταν πάντα η ανάπτυξη του Μαζικού Κινήµατος και η ενεργή και ουσιαστική συµµετοχή των
κινηµάτων και των πολιτών στη διαµόρφωση των αποφάσεων του ∆ήµου.
Υπήρξε στέλεχος του ΚΚΕ .
Ιδρυτικό µέλος του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ.
Είναι µέλος της Κ.Ε. του ΣΥΝ από το 1993
Υποψήφια Βουλευτής του ΣΥΝ στην Α’ Αθηνών (2004, 2000, 1996) και σήµερα υποψήφια µε τον ΣΥΡΙΖΑ.
Από το 2004 είναι µέλος της Πολιτικής Γραµµατείας του ΣΥΝ µε ευθύνη στα θέµατα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
των Γυναικών.
Είναι εκπρόσωπος του ΣΥΝ στο Εθνικό Συµβούλιο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων
της Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
45 χρονών, ζει στον Κεραµεικό, πολιτικός µηχανικός, µισθωτός στον
κατασκευαστικό τοµέα. Στέλεχος της Κοµµουνιστικής Οργάνωσης Ελλάδας (ΚΟΕ)
και της εφηµερίδας Αριστερά! Αναδείχθηκε µέσα από τις Αριστερές Συσπειρώσεις
Φοιτητών στη δεκαετία του ’80 - εκπρόσωπός τους τότε στο ΚΣ της ΕΦΕΕ.
Έκτοτε συµµετείχε στην Α/συνεχεια και έχει ασχοληθεί θεωρητικά µε την ελληνική
οικονοµία και την ΕΕ. Μέλος της συντονιστικής γραµµατείας της «Ανοιχτής
Πόλης» (Αλέξης Τσίπρας). ∆ραστηριοποιείται στο «Σωµατείο Μισθωτών Τεχνικών» και σε κινήµατα πόλης, ιδίως
στο 3ο διαµέρισµα, όπως «επιτροπή πολιτών για τη διάσωση του Ελαιώνα», «πρωτοβουλία για υπόγειο
προαστιακό». Συνέβαλε στη δηµιουργία του «Παναττικού ∆ικτύου Κινηµάτων Πόλης και Ενεργών Πολιτών».

KΑΤΣΟΡΙ∆ΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
Γεννήθηκε το 1963 στην Aθήνα.
Είναι Eπιστηµονικός Συνεργάτης του INE/ΓΣEE-A∆E∆Y από το 1991.
Mέλος του ΠAΣOK και της µαθητικής του κίνησης (ΠAMK) το 1980-’83.
Πρόεδρος του συλλόγου σπουδαστών (Σ∆O –TEI) και Γραµµατέας της σπουδάζουσας
Nεολαίας ΠAΣOK Mεσολογγίου (1984-1986).
∆ιαγράφηκε από το ΠAΣOK το 1986, επανήλθε το 1989 µε την ανασυγκρότηση και
αποχώρησε το 1996 µετά την επικράτηση του K. Σηµίτη. Προσχώρησε στο ∆HKKI, του
οποίου από το 2004 είναι µέλος της Kεντρικής Eπιτροπής.
Ηταν υποστηρικτής της εφηµερίδας I<Ξεκίνηµα>I (1981-1992) και της I<Σοσιαλιστικής Έκφρασης>I (1993-96).
Έχει συγγράψει µεγάλο αριθµό άρθρων σε διάφορα έντυπα, καθώς και αρκετά βιβλία, µεταξύ των οποίων I<«O
ελληνικός τροτσκισµός. Ένα χρονικό 1923-1946»>I (συλλογικό, εκδ. Φιλίστωρ, 2003), και το βιβλίο I<«ΠAΣOK:
από την αλλάγη στη µετάλλαξη»>I (KΨM, 2006).

ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
∆ηµιουργήθηκε από τους γονείς του και ύστερα από ενιάµηνη κύηση γεννήθηκε στο
Αργοστόλι Κεφαλληνίας, το 1941. αυτό ήταν και η µεγαλύτερη επιτυχία της ζωής του, που
πέρασε απαρατήρητη λόγω των φασιστικών βοµβαρδισµών του νησιού. Από µικρός είχε την
τάση να χαζεύει και να ασχολείται µε πράγµατα που ελάχιστα ως καθόλου ενδιέφεραν τους
άλλους. Και αυτό φαίνεται να διαµόρφωσε το υποσυνείδητο του γιατί το ίδιο κάνει και
τώρα. Γράφει βιβλία, άλλοτε λογοτεχνικά, άλλοτε θεατρικά, άλλοτε παιδικά και άρθρα που
βρίσκουν φιλόξενη στέγη στην «Ελευθεροτυπία», στην «Εποχή», και στο «∆ίφωνο». Όταν
είναι µεθυσµένος ενοχλεί τους θαµώνες του µαγαζιού, απαγγέλλοντας δικά του ποιήµατα,
αλλά το ανέχονται γιατί έχει γράψει το πρώτο αντιχουντικό βιβλίο, τους «ανθρωποφύλακες»
που κυκλοφόρησε παράνοµα στην Ελλάδα και νόµιµα στο εξωτερικό, το 1969. Έχει κάνει
και κάτι σπουδές, Θέατρο µε τον Ροντήρη, Σηµειολογία µε τον Μπαρτ και παρακολούθησε
µαθήµατα του Βιντάλ Νακέ, που του χρησίµεψαν για να γεµίζουν το βιογραφικό του στα αυτιά των βιβλίων του.

ΜΗΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Καθηγητής Πολιτικής Οικονοµίας στο ΕΜΠ. Από το 1982 διευθύνει την τριµηνιαία
µαρξιστική επιθεώρηση Θέσεις. Εργασίες του δηµοσιεύονται στην ελληνική, αγγλική,
γερµανική, γαλλική, ισπανική, ιταλική και τουρκική γλώσσα. To πιο πρόσφατο βιβλίο του
στα ελληνικά κυκλοφόρησε το 2005 από τις εκδόσεις Νήσος µε τίτλο: Η θεωρία του Μαρξ
για τον καπιταλισµό. Πλευρές µιας θεωρητικής και πολιτικής ρήξης (µε τους ∆. ∆ηµούλη &
Γ. Οικονοµάκη).
Συµµετέχει στους αγώνες της Αριστεράς από το 1972. Σήµερα είναι µέλος της Γραµµατείας
του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και δραστηριοποιείται στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουµ. Η
στράτευσή του στη στρατηγική της ριζοσπαστικής Αριστεράς, οι αγώνες του για τα
πολιτικά και κοινωνικά δικαιώµατα και η κριτική στάση του απέναντι στις πρακτικές κρατικής τροµοκρατίας στην
Ελλάδα αλλά και διεθνώς είχαν ως αποτέλεσµα να του απαγορευτεί τον Ιούνιο 2006 η είσοδος στις ΗΠΑ, όπου
µετέβαινε ως προσκεκληµένος οµιλητής σε διεθνές επιστηµονικό συνέδριο.

ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Μέλος της Πολιτικής Γραµµατείας του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, µε ευθύνη στα θέµατα
Πολιτισµού και Θεωρίας.
Είναι Πολιτικός Μηχανικός και έχει ασχοληθεί µε µελέτες και κατασκευές τεχνικών έργων.
Ανέπτυξε συνδικαλιστική δραστηριότητα από τα χρόνια των σπουδών του στο ΕΜΠ και
στη συνέχεια, ως επαγγελµατίας, εξελέγη Γενικός Γραµµατέας του Συλλόγου Πολιτικών
Μηχανικών και στην Αντιπροσωπεία και στο Πειθαρχικό Συµβούλιο του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδας.
Μέλος της ∆ηµοκρατικής Νεολαίας Λαµπράκη προδικτατορικά, στο «Ρήγα Φεραίο» στη
δικτατορία, στη συνέχεια στο ΚΚΕ και στο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ. Στα χρόνια της δικτατορίας
1967-1974 δικάστηκε και εξορίστηκε για την αντιστασιακή του δράση.
∆ιετέλεσε σύµβουλος, εκ µέρος του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, στο Υπουργείο Υγείας, καθώς και µέλος του ∆.Σ. του
Ραδιοφωνικού Σταθµού «Αθήνα 9,84».
Γεννηµένος στο Ληξούρι της Κεφαλονιάς, µε καταγωγή από την Ήπειρο και επιρροές από Κέρκυρα, Ζάκυνθο και
Γιάννενα όπου έζησε τα παιδικά του χρόνια.

ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ. ∆ιδάκτωρ Θεωρητικής Φυσικής Πανεπιστηµίου
Παρισίων. Καθηγητής Φιλοσοφίας των Επιστηµών στο ΕΜΠ. Ως Επισκέπτης Καθηγητής
έχει διδάξει σε πανεπιστήµια των ΗΠΑ και της Τουρκίας. ∆ιευθύνει σειρά µε αντικείµενο
τη Φιλοσοφία των Επιστηµών στις Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης. ∆ηµοσιεύει στα
Ελληνικά και στα Αγγλικά. ∆οκίµιά του έχουν µεταφραστεί στα Ιταλικά και στα Τουρκικά.
Στο βιβλίο του Αντικείµενα και Όψεις του Εαυτού απονεµήθηκε το Κρατικό Βραβείο
∆οκιµίου – Κριτικής για το 2002. Μετέχει στο αριστερό κίνηµα από την εποχή που ήταν
φοιτητής. Είναι µέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Συνασπισµού της Αριστεράς
των Κινηµάτων και της Οικολογίας, του ∆Σ του Ινστιτούτου «Νίκος Πουλαντζάς» και της
συντακτικής επιτροπής του περιοδικού ο Πολίτης σχεδόν από τη ιδρυσή του. Συνεργάζεται
µε την Αυγή και την Εποχή.

ΜΠΑΡΛΙΑΚΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ
Ιδρυτικό στέλεχος του ∆ΗΚΚΙ – µέλος Κ.Ε. Καθηγήτρια Φιλόλογος οµιλούσα Αγγλικά –
Γαλλικά – Ιταλικά. Εργαζόµενη, µε αγωνιστικό συνδικαλιστικό, παρών στον εργασιακό
χώρο αλλά και στον πολιτικό στίβο.
Βίωσα δυο απολύσεις στην ΟΑ, ανεργία, αδιαφόρια. Γνωρίζω πολύ καλά την αγωνία του
σύγχρονου Έλληνα (ανδρα, γυναίκας) για ήθος, αξιοπρέπεια, εργασιακή καταξίωση αυτών
και των παιδιών τους.
Υποψήφια και στις προηγούµενες εθνικές εκλογές ευελπιστώ ότι θα τύχω της ψήφου και της
εκτιµησής σας για δυνατό γυναικείο παρών στην Βουλή.
Με αγωνία για το αύριο
Βιολέττα Μπαρλιάκου
Υποψήφια Βουλευτής Α’ Αθηνών ΣΥΡΙΖΑ

ΜΠΟΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
Μπόλαρη Μαρία του Βασιλείου, 44 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 ∆ιεθνιστικής Εργατικής Αριστεράς
(∆ΕΑ).
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 ήταν πάλι υποψήφια στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Ά Αθήνας.

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Μεγάλωσε στα Πατήσια και σήµερα κατοικεί στα Σεπόλια.
Εργάζεται στον Τοµέα Πρόληψης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων
(ΚΕΘΕΑ).
Οργανώθηκε στην κοµµουνιστική Αριστερά το 1989 - την εποχή των µεγάλων
«ανατροπών» και υποχωρήσεων - σε ηλικία 17 χρονών. Είναι σήµερα στέλεχος της
Κοµµουνιστικής Οργάνωσης Ελλάδας (ΚΟΕ).
Σπούδασε στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, όπου ανέπτυξε πολιτική και συνδικαλιστική δράση
µέσα από τα «Αριστερά Σχήµατα Φοιτητών» και διετέλεσε µέλος του ∆.Σ. του Συλλόγου
Φοιτητών.
Το Μάρτη του 1999 παρουσιάστηκε στο Πολεµικό Ναυτικό. ∆ιατάχθηκε αµέσως να παρουσιαστεί στο
αντιτορπιλικό Θεµιστοκλής που έφευγε για την Αδριατική στα πλαίσια της επιχείρησης του νατοϊκού στόλου
ενάντια στη Γιουγκοσλαβία. Αντιστάθηκε επώνυµα στη νατοϊκή αποστολή και στον πόλεµο, µέσα και έξω από το
πλοίο, γεγονός που έγινε πανελλαδικά γνωστό, έδωσε ώθηση στο αντιπολεµικό κίνηµα και ενόχλησε την τότε
κυβέρνηση.
Συµµετείχε στις µεγάλες διαδηλώσεις της Γένοβας και της Φλωρεντίας.

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Γεννήθηκε στις Σέρρες.
Σπούδασε Οικονοµικές και Πολιτικές Επιστήµες στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, µε
µεταπτυχιακή εξειδίκευση στο Marketing.
Από φοιτήτρια, εντάχθηκε ενεργά στο αριστερό φοιτητικό κίνηµα.
Είναι οικονοµολόγος, µέλος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος ( ΟΕΕ) και
εργάζεται στο οικονοµικό τµήµα και στο τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων της ΟΜΕ-ΟΤΕ.
Μετέχει ενεργά στο συνδικαλιστικό κίνηµα και σήµερα είναι Αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου
Εργαζοµένων στις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.
Είναι συνιδρυτικό µέλος της Κίνησης για την Ενότητα ∆ράσης της Αριστεράς ( ΚΕ∆Α) και µέλος του Κεντρικού
της Συµβουλίου.
Υπήρξε υποψήφια ενωτικών – αριστερών σχηµάτων στο Ο.Ε.Ε. και υποψήφια στις Νοµαρχιακές εκλογές του
2002, µε το ψηφοδέλτιο ΄΄Ενεργοί Πολίτες΄΄.

ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΓΕΛΙΚΑ)
Γεννήθηκε το 1964. Σπούδασε Φιλοσοφία και Παιδαγωγικά στην Αθήνα, στο Στρασβούργο
και στο Παρίσι. Είναι διδάκτωρ Κοινωνιολογίας της Εκαπίδευσης. Ζεί στην Αθήνα,
εργάζεται ως καθηγήτρια σε δηµόσιο γυµνάσιο της Αττικής και είναι µητέρα ενός παιδιού.
Με τα κοινά ασχολήθηκε από τα φοιτητικά της χρόνια. Μέλος του «∆ηµοκρατικού Αγώνα»,
και του ΚΚΕ εσωτ. Α.Α. και της ΑΚΟΑ στη συνέχεια, είναι σήµερα µέλος της Πολιτικής
της Γραµµατείας.
Με συνεχή ενεργό δράση στο εκπαιδευτικό κίνηµα, εθήτευσε για ένα χρόνο στο ∆.Σ. του
Κέντρου Μελετών και Τεκµηρίωσης της ΟΛΜΕ.
Είναι ενεργό µέλος της «Ανοιχτής Πόλης» και της Πρωτοβουλίας Πολιτών για τη ∆ηµοτική
Αγορά της Κυψέλης».
Είναι 26 ετών. Μεγάλωσε και ζει µόνιµα στην Κυψέλη. Αποφοίτησε από το Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών του Παντείου Πανεπιστηµίου και σήµερα είναι µεταπτυχιακή φοιτήτρια Πολιτικής Επιστήµης στο
Πανεπιστήµιο Αθηνών.
∆ραστηριοποιήθηκε στο φοιτητικό σχήµα «Αντί της Σιωπής» και υπήρξε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Συλλόγου Φοιτητών/ τριών και των oργάνων συνδιοίκησης του Παντείου Πανεπιστηµίου. Εκπροσώπησε το
∆ίκτυο Αυτόνοµων Ριζοσπαστικών Αριστερών Σχηµάτων (∆ΑΡΑΣ) στο απερχόµενο Κεντρικό Συµβούλιο της
ΕΦΕΕ. Σήµερα είναι µέλος του ∆.Σ του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών και Υποψηφίων ∆ιδακτόρων
της σχολής της.
Από το 2000 είναι µέλος της Νεολαίας Συνασπισµού, της οποίας έχει διατελέσει Γραµµατέας Σπουδάζουσας
Αθήνας. Από το 2003 είναι µέλος του Κεντρικού Συµβουλίου και της Γραµµατείας της οργάνωσης.
Ως µέλος του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουµ έχει συµµετάσχει στις διεθνείς διαδηλώσεις
του αντιπαγκοσµιοποιητικού κινήµατος από τη Γένοβα µέχρι σήµερα και έχει ασχοληθεί ενεργά µε ζητήµατα
νεολαίας και εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΣΒΙΓΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ)
Είναι 26 ετών. Μεγάλωσε και ζει µόνιµα στην Κυψέλη. Αποφοίτησε από το Τµήµα
∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστηµίου και σήµερα είναι
µεταπτυχιακή φοιτήτρια Πολιτικής Επιστήµης στο Πανεπιστήµιο Αθηνών.
∆ραστηριοποιήθηκε στο φοιτητικό σχήµα «Αντί της Σιωπής» και υπήρξε µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου Φοιτητών/ τριών και των oργάνων
συνδιοίκησης του Παντείου Πανεπιστηµίου. Εκπροσώπησε το ∆ίκτυο Αυτόνοµων
Ριζοσπαστικών Αριστερών Σχηµάτων (∆ΑΡΑΣ) στο απερχόµενο Κεντρικό Συµβούλιο
της ΕΦΕΕ. Σήµερα είναι µέλος του ∆.Σ του Συλλόγου Μεταπτυχιακών
Φοιτητών/τριών και Υποψηφίων ∆ιδακτόρων της σχολής της.
Από το 2000 είναι µέλος της Νεολαίας Συνασπισµού, της οποίας έχει διατελέσει Γραµµατέας Σπουδάζουσας
Αθήνας. Από το 2003 είναι µέλος του Κεντρικού Συµβουλίου και της Γραµµατείας της οργάνωσης.
Ως µέλος του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουµ έχει συµµετάσχει στις διεθνείς διαδηλώσεις
του αντιπαγκοσµιοποιητικού κινήµατος από τη Γένοβα µέχρι σήµερα και έχει ασχοληθεί ενεργά µε ζητήµατα
νεολαίας και εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
Γεννήθηκε το 1982 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Νοµικής Σχολής Αθηνών,
ασκούµενος δικηγόρος και µεταπτυχιακός φοιτητής στον τοµέα της Φιλοσοφίας του
∆ικαίου στην ίδια σχολή.
Από το 2000 µέχρι το 2004 υπήρξε ενεργό µέλος του ∆ικτύου Αυτόνοµων Ριζοσπαστικών
Αριστερών Σχηµάτων. Το 2003 εκλέχτηκε στο Κεντρικό Συµβούλιο της Νεολαίας
Συνασπισµού. Το Νοέµβρη του 2005 εκλέχτηκε γραµµατέας της Νεολαίας Συνασπισµού
στο 4ο Συνέδριο της Οργάνωσης. Είναι µέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Συνασπισµού
της Αριστεράς των Κινηµάτων και της Οικολογίας.
Συµµετείχε στις διαδικασίες ίδρυσης του Ελληνικού Κοινωνικού Φόρουµ και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Φόρουµ το 2002 στη Φλωρεντία.
Κείµενά του έχουν δηµοσιευθεί σε συλλογικό τόµο του Ινστιτούτου Πολιτικού Προβληµατισµού «Νίκος
Πουλαντζάς» καθώς και στην εφηµερίδα Αυγή.

ΤΟΣΟΝΙ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
Γεννήθηκε το 1970 στην Αθήνα. Είναι γιατρός, ειδική ακτινολόγος, συµβασιούχος στο
ΕΣΥ. Πρωτοστάτησε στο µεγάλο κίνηµα των φοιτητικών καταλήψεων το 1990-1991, εποχή
που οργανώθηκε και στην επαναστατική αριστερά. ∆ραστήριο συνδικαλιστικό στέλεχος του
κινήµατος των υγειονοµικών, υπήρξε γραµµατέας και στη συνέχεια αντιπρόεδρος του
Σωµατείου Εργαζοµένων στο νοσοκοµείο «Ερυθρός». Συµµετέχει στο Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουµ από την
συγκρότησή του. Συµµετείχε από την αρχή στη συγκρότηση της Ανοιχτής Πόλης, ως µέλος της Συντονιστικής
Γραµµατείας της Κίνησης και υποψήφια δηµοτική σύµβουλος στις δηµοτικές εκλογές του Οκτώβρη 2006. Είναι
ιδρυτικό στέλεχος της πολιτικής οργάνωσης ΚΟΚΚΙΝΟ, που παλεύει για την ανασύνθεση της Αριστεράς και το
Σοσιαλισµό.

ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ
Αρχιτέκτονας και ζωγράφος, δηµοτική σύµβουλος Αθηναίων µε την Ανοιχτή Πόλη.
Είναι µέλος της Κ.Π.Ε του ΣΥΝ όπου συµµετέχει από την ίδρυση του µε στόχο την ενότητα
και αναγέννηση της Αριστεράς. Είναι ενεργή στην Αριστερά από τα µαθητικά της χρόνια ως
µέλος της Ε∆Α και µετά ως µέλος της καθοδήγησης του ΕΚΚΕ στην περίοδο της
δικτατορίας και της µεταπολίτευσης. Από το 1990 µέχρι σήµερα έχει εκλεγεί 4 φορές
δηµοτική σύµβουλος στην Αθήνα, έχει πάντα υποστηρίξει την προστασία των ελεύθερων
χώρων και της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, την ανάπτυξη των κινηµάτων πολιτών και της
δηµοκρατίας στην πόλη.
Είναι µέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και της Επιτροπής για την προστασία της
Πολιτιστικής κληρονοµιάς της Κύπρου.

ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑ
Η Μαρίκα Φραγκάκη είναι παντρεµένη µε τον Γιάννη Ιωάννου και έχει δύο παιδιά, σήµερα
φοιτητές. Έχει σπουδάσει οικονοµικά και έχει εργασθεί στον χώρο της έρευνας (∆ιεύθυνση
Μελετών της Αγροτικής Τράπεζας). Σήµερα εργάζεται ως διοικητικό στέλεχος σε εταιρία
του Οµίλου της Εθνικής Τράπεζας. Είναι µέλος του ∆.Σ του «Ινστιτούτου Νίκος
Πουλαντζάς». Επίσης, είναι µέλος της Κ.Π.Ε του ΣΥΝ και υπεύθυνη του Τµήµατος
Ευρωπαϊκής Πολιτικής.
Από το 1999 συµµετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία των «Ευρωπαϊκών Οικονοµολόγων για
την Εναλλακτική Οικονοµική Πολιτική στην Ευρώπη» και έχει συµβάλει στην πρόσφατη
έκδοση µε τίτλο «Οικονοµική Πολιτική για µια Κοινωνική Ευρώπη – Κριτική του
Νεοφιλελευθερισµού και Εναλλακτικές Προτάσεις» (Economic Policy for a Social Europe – A Critique of Neoliberalism and Proposals for Alternatives). Κατά την τρέχουσα περίοδο συµµετέχει σε οµάδα για την µελέτη των
ιδιωτικοποιήσεων στην Ευρώπη – µορφές, εξέλιξη, επιπτώσεις – και τη διαµόρφωση εναλλακτικών προτάσεων για
τη στήριξη και προώθηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου. Έχει στο ενεργητικό της πολλές δηµοσιεύσεις.

ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
Γεννήθηκα στην Ερµιόνη το 1951.
Είµαι Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, µε µεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία στην οικονοµία
και χωροταξία.
Πήρα µέρος στον αντιδικτατορικό αγώνα από τις γραµµές του ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ και ήµουν
µέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Κατάληψης του Πολυτεχνείου το 1973. ∆ιετέλεσα
διευθυντής του ΘΟΥΡΙΟΥ και της ΑΥΓΗΣ.
Ήµουν µέλος των Εκτελεστικών Γραφείων του ΚΚΕεσωτ. και της ΕΑΡ και υπεύθυνος για
την ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και την Αυτοδιοίκηση του ΣΥΝAΣΠΙΣΜΟΥ, καθώς και µέλος των
Εκτελεστικών Οργάνων της ΓΣΕΕ και αντιπρόεδρος της ΟΙΕ
Σήµερα είµαι µέλος της Πολιτικής Γραµµατείας του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ και διευθυντής της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας.
Τιµήθηκα µε το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας 2005 για το βιβλίο µου: «Πολυτεχνείο ΄73. Αναστοχασµός µιας
πραγµατικότητας»

