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Ποιοι είναι - πού εκλέγονται
οι 300 βουλευτές

«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν τους 300 βουλευτές που αναδείχθηκαν από τις κάλπες της 7ης Μαρτίου. Ο οδηγός της 
νέας Βουλής περιλαμβάνει τα βιογραφικά όσων θα καθόσουν τα επόμενα χρόνια στα κοινοβουλευτικά έδρανα, κα

θώς και τα τηλέφωνά τους. Σύμφωνα με τη σύνθεση, συμμετέχουν 123 νέα πρόσωπα, σε σχέση με τη Βουλή του 
2000 τα οποία είτε εκλέγονται για πρώτη φορά ή επανέρχονται στο Κοινοβούλιο. Μεγαλύτερη ανανέωση εμφανίζει 
η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ., η οποία έχει 70 νέους βουλευτές. Από τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ προέκυψαν 

49 νεοεκλεγέντες, ενώ από δύο νέους εκπροσώπους έχουν να παρουσιάσουν τόσο το ΚΚΕ όσο και ο ΣΥΝ.
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Μιλτιάδης ΈΒερτ
Πρώην πρόεδρος της Ν.Δ. Είναι οικονομολόγος, 
γεννήθηκε το 1939, παντρεμένος με δύο κόρες. 
Υπήρξε ηγετικό στέλεχος της EPEN. Το 1986 ε- 
ξελέγη δήμαρχος Αθηναίων, ενώ το 1990 ήταν δη
μοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό του Αντώ- 
νη Τρίτση. Ανέλαβε την ηγεσία της Ν.Δ. το 1993 

και παραιτήθηκε λίγο μετά την ήττα του κόμματος στις εκλογές 
του 1996. Την περίοδο 1976-77 ήταν υφυπουργός Οικονομικών, 
το 1977-1980 υπουργός Βιομηχανίας, το 1980-81 υπουργός Οι
κονομικών, ενώ διετέλεσε υπουργός Υγείας στην κυβέρνηση Τζαν- 
νετάκη και υπουργός Προεδρίας στο διάστημα 1990-91.» 210- 
3646.409-10,7252.139

: Μ  Γιώργος Σουφλιύς
Πολιτικός μηχανικός, είναι 63 ετών, παντρεμένος 
και έχει δύο κόρες. Υπήρξε υπεύθυνος για τη σύ
νταξη του Κυβερνητικού Προγράμματος της Ν.Δ. 
(1985-1989). Διετέλεσε υφυπουργός Εσωτερι
κών (1977-1980), υφυπουργός Συντονισμού (1980- 
1981), υπουργός Εθνικής Οικονομίας (1989), υ

πουργός Οικονομικών επί Οικουμενικής Κυβέρνησης και εκ νέου 
υπουργός Εθνικής Οικονομίας το 1990, ενώ την περίοδο 1991 -93 
ανέλαβε υπουργός Παιδείας. Διεκδίκησε την προεδρία του κόμ
ματος το 1997, ενώ τον Φεβρουάριο του 1998 διεγράφη από το 
κόμμα. Επανήλθε το 2001 και ανέλαβε τη Γραμματεία Πολιτικού 
Σχεδιασμού και τη Γραμματεία Προγράμματος της Ν.Δ. *  210- 
7254.005-7

Ελευθερία
Μπερνιδάκη- Άλντους
Καθηγήτρια Κλασικής Φιλολογίας και Ιστορίας. Πα
ρακολούθησε σπουδές Φιλολογίας και Ιστορίας 
στις ΗΠΑ και σήμερα διδάσκει Φιλολογία στο Α
μερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος και στο Πανεπιστή
μιο του Κρέιτον στη Νεμπράοκα. Αντιμετώπισε

πρόβλημα όρασης από την ηλικία των 3 ετών. »  210-6009.800

Θόδωρος Ρουσόπουλος
Δημοσιογράφος, γεννήθηκε το 1963, είναι πα
ντρεμένος με έναν γιο. Εργάστηκε ως πολιτικός 
συντάκτης σε μεγάλες εφημερίδες, ενώ υπήρξε 
από τα ιδρυτικά στελέχη τόσο στη μη κρατική ρα
διοφωνία (μέλος της επιτροπής προγράμματος 
του ραδιοσταθμού Αθήνα 9,84) και στην ιδιωτική 

τηλεόραση (πολιτικός συντάκτης και αρχισυντάκτης του MEGA 
Channel από το 1989 έως το 1999). Από το 2000 είχε αναλάβει 
εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ. »  210-7226.603,3385.231-2

Γιάννης Βαληνάκης
Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Είναι 49 ετών, παντρεμένος και έχει μία 
κόρη. Εργάστηκε ως ερευνητής σε διάφορα ε
ρευνητικά ιδρύματα των ΗΠΑ και της Ευρώπης, ε 
νώ το 1984 εξελόγη επίκουρος καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο Θράκης, το 1988 αναπληρωτής κα

θηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 1992 κα
θηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το 
1995 είναι κάτοχος της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Δι
πλωματία στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης 
τον Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1998 ανέλαβε γραμματέας 
Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ν.Δ. »  210- 
7219.887

Χρυσά Καρύδη
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι κόρη του ποιητή και 
εκδότη Νίκου Καρύδη. Αποφοίτησε από το Αμε
ρικανικό Κολλέγιο και σπούδασε Ψυχολογία. Α
πασχολήθηκε στο πολιτιστικό τμήμα του υπουρ
γείου Προεδρίας. Τις τελευταίες δεκαετίες δι
ευθύνει τον εκδοτικό οίκο «Ίκαρος». »  210-

3225.152

Άννα Διπμπντοποάλου
Εξελέγη πρώτη φορά το 1996 βου
λευτής Κοζάνης. Είναι πολιτικός 
μηχανικός, 45 ετών, έγγαμη και μη
τέρα ενός αγοριού. Έχει διατελέ- 
σει μετακλητή νομάρχης σε ηλικία 
25 ετών, γενική γραμματέας Νέας 

Γενιάς, Λαϊκής Επιμόρφωσης, πρόεδρος του 
Ε0ΜΜΕΧ, υφυπουργός Ανάπτυξης. Είναι επίτρο
πος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. » 2 1 0 - 
9247.814

Μαρίυ Δυμανάκη
Εξελέγη πρώτη φορά το 1977 σε 
ηλικία 25 ετών με το ΚΚΕ. Είναι 52 
ετών, μητέρα τριών παιδιών, χημι
κός - μηχανικός. Ήταν στέλεχος 
του ΚΚΕ και στη συνέχεια διετέλε- 
σε πρόεδρος του Συνασπισμού α

πό τον οποίο αποχώρησε, παραιτούμενη από το 
βουλευτικό της αξίωμα πριν από μερικούς μήνες. 
Πρωτοστάτησε στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. 
Ήταν υποψήφια δήμαρχος Αθηναίων σε δύο εκλο
γικές αναμετρήσεις, διετέλεσε αντιπρόεδρος της 
Βουλής. »  210-3614.571

τητοποιήθηκε αμέσως μετά τις εκλογές. Έχει δια- 
τελέσει υφυπουργός και υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, Βιο
μηχανίας, Ενέργειας, Εθνικής Οικονομίας και Οι
κονομικών. »  210-7225.833

Μίμπς Ανδρουλάκπς
Εξελέγη πρώτη φορά το 1989 με 
τον Συνασπισμό στην Α' Πειραιά. Εί
ναι 53 ετών, έγγαμος και πατέρας 
ενός αγοριού. Τοπογράφος - μηχα
νικός. Ήταν στέλεχος του ΚΚΕ και 
στη συνέχεια στέλεχος και βου

λευτής του Συνασπισμού. Συγγραφέας. »  210- 
7649.475

Ανδρέας 
Ανδριανόπουλος
Έχει εκλεγεί συνολικά επτά φορές 
βουλευτής σε διάφορες κοινοβου
λευτικές περιόδους. Είναι 58 ετών, 
έγγαμος και πατέρας δύο αγοριών. 
Έχει σπουδάσει πολιτικές επιστή

μες και έχει υπηρετήσει ως υπουργός σε διάφορα 
υπουργεία. Το 1986 εξελέγη δήμαρχος Πειραιά, 
w w w .andianopulos.gr
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Στέφανος Μάνος
Εξελέγη πρώτη φορά το 1977. Εί
ναι 65 ετών, επιχειρηματίας, μη
χανολόγος. Έγγαμος και πατέρας 
πέντε παιδιών. Το 1998 διεγράφη 
από τη Ν.Δ. και δημιούργησε το 
κόμμα των Φιλελευθέρων. Στις ε 

κλογές του 2000 κατήλθε υποψήφιος στην Α’ Α
θηνών ως συνεργαζόμενος με τη Ν.Δ, και ανεξαρ-

Σωκράτης Κοσμίδης
Είναι νέος βουλευτής. Είναι 61 ε- 

" ρ' 1' τών, δικηγόρος, έγγαμος και πα
τέρας δύο παιδιών. Έχει διατελέ- 
σει γενικός γραμματέας των υ
πουργείων Εμπορίου, Δημόσιας Τά
ξη ς , γ εν ικ ό ς  γραμματέας του 

Υπουργικού Συμβουλίου στην προηγούμενη κυ
βέρνηση. »  210-8954.503
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Α’ Αθήνας
Ν.Δ.: 9 ΠΑΣΟΚ: 6 
ΚΚΕ: 1 Σ Υ Ν : 1

Δημήτρης 
Αβραμόηουλος

^ * ¡2  Διπλωματικός-πολιτικός 
Λ Α  επιστήμονας, είναι 51 ε

τών, παντρεμένος με δύο παιδιά. 
Υπήρξε διευθυντής του διπλωμα
τικού γραφείου του πρωθύπουρ- 

γού Κ. Μητσοτάκη και εκπρόσωπος του υπουρ
γείου Εξωτερικών την περίοδο 1990-1993. Εξε
λέγη δήμαρχος Αθηναίων το 1994 και το 1998. 
Προχώρησε στην ίδρυση κόμματος, το οποίο όμως 
ανέστειλε τη λειτουργία του. Επανήλθε στην Ν.Δ. 
λίγο πριν από τις εκλογές. ® 210-7010.880, 
7587.188

Νικήτας Κακλαμόνης
ιατρός, επίκουρος κα

θηγητής Ογκολογίας-Α- 
κτινοθεραπείας. Είναι 58 ετών, ά
γαμος. Υπήρξε μέλος της Νεο
λαίας ΕΡΕ και από τα φοιτητικά 
χρόνια ανέπτυξε συνδικαλιστική 

δράση. Δ ιετέλεοε γενικός γραμματέας του Πα
νελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Το 1986 εξελέγη 
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και το 1990 για 
πρώτη φορά βουλευτής. Ακολούθησε τον Αντώνη 
Σαμαρά στην Πολιτική Ανοιξη, με την οποία εξε 
λέγη το 1993 βουλευτής και το 1994 ευρωβου
λευτής. Από το 1999 επανεντάχθηκε στη Ν.Δ. και 
είναι υπεύθυνος του Τομέα Υγείας του κόμματος. 
®  210-7293.234, 7293.340

|Γ ■&£ Γιώργος Βουλγαράκης
I  Α ί · 1  Οικονομολόγος, 45 ετών.
*  Μ α  Είναι παντρεμένος και έ

χει μία κόρη και δύο γιους. Ανι
ψιός του βουλευτή Ρεθύμνου του 

ι  η τ  κ  Ελληνικού Συναγερμού Γεωργίου 
Α  Βουλγαράκη. Ανέπτυξε έντονη
δραστηριότητα στα φοιτητικά χρόνια και το 1987 
εξελέγη πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, θέση στην οποία 
παρέμεινε μέχρι το 1990. Έχει υπάρξει γραμμα
τέας του προεδρείου της Βουλής καθώς και γραμ
ματέας Συνδικαλιστικού του κόμματος. Ανέλαβε 
καθήκοντα υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ την περίοδο 1992- 
93 .®  210-3636.117,3636.359

Γιώργος 
Αλογοσκοιίφης

Οικονομολόγος-καθηγη- 
Ν Α  τής του Οικονομικού Πα

νεπιστημίου Αθηνών. Είναι 49 ε
τών, παντρεμένος με τρία παιδιά. 
Δ ιετέλεοε πρόεδρος του Συμ

βουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων και του 
Ινστιτούτου Μελετών Οικονομικών Πολιτικής, κα
θώς και σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Διεθνούς Τράπεζας. Πρωτοεξελέγη με το ψη
φοδέλτιο Επικράτειας, πριν μετακομίσει στην Α’ Α
θήνας. Μετέχει στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών 
Υποθέσεων της Βουλής. ®  210-3616.259

Προκοπής 
Παυλόπουλος
Ä Δικηγópoς-παvεπιστη- 

μιακός καθηγητής. Είναι 
54 ετών, παντρεμένος και έχει 
τρία παιδιά. Υπήρξε συνεργάτης 
δύο Προέδρων της Δημοκρατίας 

-  γραμματέας του Μιχαήλ Στασινόπουλου και νο
μικός σύμβουλος του Κωνσταντίνου Καραμανλή. 
Έχει εκτελέσει καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου του 
κόμματος, ενώ ανέλαβε εξωκοινοβουλευτικός α- 
ναπληροπής υπουργός Προεδρίας (1989-1990). 
Από το 2000 είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 
της Ν.Δ. *  210-3633.146,3390.201

Μαριέπα Γιαννάκου- 
Κουτσίκου

« ίδ  Νευρολόγος-ψυχίατρος, 
Μ Α  είναι 53 ετών και έχει μία 

κόρη. Υπήρξε από τα ιδρυτικά στε
λέχη της ΟΝΝΕΔ και ανέλαβε σει
ρά κομματικών αξιωμάτων. Διε- 

τέλεσε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης Γυναικών και μετέχει στα προ
εδρεία διεθνών πολιτικών οργανισμών. Πρωτοεξελέγη 
ευρωβουλευτής το 1984, θέση που εγκατέλειψε 
το 1990 για να αναλάβει εξωκοινοβουλευτική υ
πουργός Υγείας. Από το 1993 εκλέγεται στην Α’ 
Αθήνας. ®  210-7247.555,7247.531

Αννα Ψαρούδα- 
Μπενάκη

¿ 5 2  Δικηγόρος-καθηγήτρια 
Μ Α  Ποινικού Δικαίου στο Πα

νεπιστήμιο Αθηνών. Είναι 70 ε
τών, παντρεμένη. Υπήρξε ειδική 
σύμβουλος του υπουργείου Παι

δείας (1974-1981) και κατέλαβε σειρά κυβερνη
τικών θέσεων, όπως υπουργός Πολιτισμού (το 
1989 και την περίοδο 1991-92), αναπληρωτής υ
πουργός Παιδείας (1989), αναπληρωτής υπουρ
γός Πολιτισμού (1990-91) και υπουργός Δικαιο
σύνης (1992-93). Από το 2000 εξελέγη αντιπρό
εδρος της Βουλής και αντιπρόεδρος στην Επιτρο
πή θεσμών και Διαφάνειας. ® 210-3602.634, 
3602.863

Δημήτρης 
Κωνσταντήρας

Δημοσιογράφος, είναι 58 
Μ Α  ετών, παντρεμένος και 

έχει δύο παιδιά. Σπούδασε στη Φι
λοσοφική Σχολή του Πανεπιτπη- 
μίου Αθηνών. ® 210-8813.238,

8646.578

Έλενα Κουντουρά
«ρδ Είναι παντρεμένη και έ- 

Μ α  χει δύο γιους. Σπούδα
σε στη Γ υμναστική Ακαδημία Α
θηνών. Πραγματοποίησε διεθνή 
καριέρα ως μοντέλο και σήμερα 
είναι εκδότρια περιοδικού. ®  210- 

9710.025,9710.027
Κώστας Σκανδαλίδης

Εξελέγη πρώτη φορά το 
παςοκ 1989. Είναι 51 ετών, έγ

γαμος και πατέρας ενός αγοριού. 
Μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος. Ε
κλέγεται στην Α’ Αθήνας από το 
2000, ενώ παλαιότερα ήταν βου

λευτής Δωδεκανήσων. Έχει διατελέσει υπουργός 
Αιγαίου και Εσωτερικών, όπως επίσης και γραμ
ματέας της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ. ®  210-3643.653-4

Χρήστος Παπουτσής
Εξελέγη πρώτη φορά το 

ι 5 ςοκ 2000. Είναι 51 ετών, έγ
γαμος, πατέρας ενός παιδιού. Έχει 
διατελέσει επίτροπος της Ελλά
δας επην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
επί τρεις θητείες ευρωβουλευ

τής. Ήταν υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και υ
ποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων με τό ΠΑΣΟΚ στις 
εκλογές του 2002. ® 210-3387.700

Νόσος Αλευράς
^  Εξελέγη πρώτη φορά το 
παΙ οκ 1994, καταλαμβάνοντας 

τη θέση του Γιώργου Γεννήματα, 
μετά τον θάνατό του. Είναι 41 ε
τών, δικηγόρος, έγγαμος και πα
τέρας δύο παιδιών. Έχει διατε- 

λέσει δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων και μέλος 
της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ. Στην προηγούμενη κυβέρνη
ση διετέλεοε υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ και Πολιτισμού, 
με αρμοδιότητα στα Ολυμπιακά έργα. ®  210- 
3801.255

Θανάσης Τσοιίρπς
Έχει εκλεγεί βουλευτής 

παςοκ σε έξι εκλογικές αναμε
τρήσεις. Είναι γιατρός, 58 ετών, 
έγγαμος και πατέρας ενός παιδι
ού. Έχει διατελέσει υπουργός Δη
μόσιας Τάξης, Μεταφορών και Ε

πικοινωνιών, αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών 
και υφυπουργός στο ίδιο υπουργείο. ® 210-3831.993, 
3831.095

ΣυλΒάνα Ράπτη
Εκλέγεται για πρώτη φο- 

π α ς ο κ  ρά. Είναι 46 χρόνων, πα
ντρεμένη και μητέρα ενός αγορι
ού. Δημοσιογράφος. Σπούδασε οι
κονομικά. Έχει διατελέσει δημο
τική σύμβουλος Αθηναίων επί 

δημαρχίας Δημήτρη Μπέη και μέλος της Κεντρι
κής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. ®  210-3606.067, 
3606.167

Γιάννος Ππππντωνίου
Εξελέγη πρώτη φορά το 

ΠΑΣΟΚ 1989. Είναι οικονομολό
γος, έγγαμος και πατέρας τριών 

Ε. παιδιών. Έχει διατελέσει υπουρ-
I ’ ' 7 * 3 ^  γός Εμπορίου, Οικονομικών και 
"  Αμυνας. Έχει κάνει σπουδές οι
κονομικών στην Αθήνα και τις ΗΠΑ και Ιστορίας 
στη Γαλλία.®210-3845.512

α
Λιάνπ Κανέλλπ

Γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1954. Έχει σπουδά

σει Νομικά και είναι δημοσιογρά
φος. Υπήρξε μέλος συνδικαλιστι
κών δημοσιογραφικών οργάνων, 
ενώ από το 1997 εκδίδει το πε

ριοδικό «Νέμεσις». Εκλέγεται για δεύτερη φορά 
βουλευτής με το ΚΚΕ.

Νίκος
Κωνσταντόπουλος

Γεννήθηκε στα Κρέσται- 
να Ηλείας το 1942, δι- 

_  κηγόρος. Είναι πρόεδρος του Συ- 
^  _  «  νασπισμού από το 1993. Έχει δια-
“  “  ™  τελέσει υπουργός Εσωτερικών ε 
πί οικουμενικής κυβερνήσεως. Εκλέγεται για τέταρτη 
φορά. Έχει τρεις κόρες.

Β’ Αθήνας
Ν Α : 19 ΠΑΣΟΚ: 17 
ΚΚΕ: 3 ΣΥΝ: 3

^  Τζαννής Τζαννετάκης
Στρατιωτικός εν απο- 

Μ α  στρατεία, γεννήθηκε το 
1927, παντρεμένος και έχει δύο 
παιδιά. Διετέλεοε πρωθυπουργός 
από τον Ιούλιο του 1989 έως τον 
Νοέμβριο του ιδίου χρόνου στην 

κυβέρνηση συνεργασίας της Ν.Δ. με τον ΣΥΝ. Το 
διάστημα 1974-77 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού 
Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 
(EOT). Το 1982 ήταν υποψήφιος δήμαρχος Αθή
νας. Το διάστημα 1982-86 ήταν υπεύθυνος της 
Κεντρικής Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης της 
Ν.Δ. Το 1989,1993 και 1996 υπήρξε υπεύθυνος 
της Επιτροπής Εκλογών της Ν.Δ. Υπήρξε επίσης 
υπουργός Δημοσίων Έργων (1980-1), υπουργός 
Εξωτερικών (1989), υπουργός Εθνικής Αμυνας 
(1989-90) και Τουρισμού. ®  210-3608.573.

Κυριάκος Μπτσοτάκπς
¿ Β ? Οικονομολόγος, είναι 36 
Μ α  ετών, παντρεμένος και 

έχει τρία παιδιά. Γιος του επιτίμου 
προέδρου της Ν.Δ. Κωνσταντίνου 

. _  Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια των 
•  '  ■  αναμετρήσεων του 1989 συμμε
τείχε στην οργανωτική ομάδα του προεκλογικού 
αγώνα. Ακολούθησε επαγγελματική σταδιοδρομία 
ως οικονομικός αναλυτής, σύμβουλος εταιρειών, 
ενώ συμμετείχε και σε διοικητικά συμβούλια πολ
λών εταιρειών. ®: 210-3300.302,5778.222

Αρης Σηηλιωτόηουλος
*S jL  Πολιτικός επιστήμονας, 
Μ α  είναι 37 ετών, άγαμος. 

Υπήρξε στέλεχος της ΟΝΝΕΔ. Την 
περίοδο 1994-6 διετέλεοε διευ
θυντής της Γραμματείας Πολιτι
κού Σχεδιασμού, Επικοινωνίας και 

Ιδεολογίας της Ν.Δ., ενώ τον Απρίλιο 1997 διορί
στηκε εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, αξίωμα 
που κράτησε μέχρι το 2000. Στις προηγούμενες 
εκλογές είχε εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο Επικρά
τειας. ® 210-7297.408, 5722.545,9598.506

Πάνος Χαμμένος
Επιχειρηματίας, γεννή- 

Μ α  θηκε το 1965, είναι πα
ντρεμένος και έχει ένα γιο. Ήταν 
στέλεχος της ΟΝΝΕΔ από το 1980 
και πολιτεύθηκε για πριίπη φορά 
με τη ΔΗΑΝΑ το 1990. Από τις ε 

πόμενες εκλογές βρέθηκε στη Βουλή με τη Ν.Δ. 
Ήταν γραμματέας της Βουλής και συμμετείχε στη 
Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας 
Τάξης και Δικαιοσύνης. ® 210-3615.431,3615.593

Βαγγέλης Μεϊμαράκης
Δικηγόρος, είναι 51 ε 
τών, παντρεμένος και έ 

χει δύο κόρες. Γ ιος του βουλευ
τή Ηρακλείου της ΕΡΕ Ιωάννη Με- 

" ϊμαράκη και ανιψιός του βουλευ-
i  τή η ς  ίδιας περιφέρειας με το
Λαϊκό Κόμμα Βασιλείου Μεϊμαράκη. Εντάχθηκε στο 
κόμμα από το 1974 και την περίοδο 1984-7 ανέ
λαβε πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ. Διετέλεοε υφυπουρ
γός Αθλητισμού (1992-3). Εκλέγεται μέλος της 
Κεντρικής Επιτροπής από το 1986, ενώ το 2001 
κατέλαβε τη θέση της νεοσύστατης τότε θέσης 
του γραμματέα του οργάνου. ® 210-3822.024, 
3830.103

μΊ λ λ  ι

Πάνος
Παναγιωτόπουλος

2 5 3  Δικηγόρος - δημοσιο- 
Μα  γράφος, είναι 47 ετών, 

παντρεμένος με ένα γιο. Υπήρξε 
μέλος της ΟΝΝΕΔ και στη συνέ- 
χειαακολούθησε δημοσιογραφι

κή σταδιοδρομία ως συντάκτης και αρθρογράφος 
σε εφημερίδες και στέλεχος ραδιοτηλεοπτικών 
μέσων. Μετά πιν εκλογή του, εξελέγη το 2001 μέ
λος του Πολιτικού Συμβουλίου της Ν.Δ. ενώ με
τείχε και στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υπο
θέσεων της Βουλής, καθώς και στην Επιτροπή Α
ναθεώρησης του Συντάγματος. ® 210-3616.111, 
3608.210

Κπτερίνα Πππακώστα - 
Σιδπροπούλου
^ * 2  Δικηγόρος, είναι 43 ε- 
Μ α  τών, παντρεμένη με δύο 

παιδιά. Πολιτικό στέλεχος της Ν.Δ. 
από το 1988, εξελέγη μέλος της 
Κεντρικής Επιτροπής από το 1997. 

Πολιτεύθηκε για πρώτη φορά το 1993, ενώ τρία 
χρόνια νωρίτερα (1990) ήταν υποψήφια δήμαρχος 
Αγίας Βαρβάρας. Διετέλεοε αιρεγό μέλος του Α
ναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Απικής (1990- 
4) και συμμετείχε στην ΟΚΕ Εξωτερικών και Αμυ
νας της Ν.Δ. ® 210-5203.718, 5203.719-20

Μιλτιάδης 
Βαρβιτσιώτης

’ β Ζ  Δικηγόρος, είναι 36 ε- 
Μ α  τών. Γ ιος του βουλευτή 

από το 1974 της Ν.Δ. Ιωάννη Βαρ- 
βιτσιώτη. Δραστηριοποιήθηκε α
πό μικρή ηλικία τπην ΟΝΝΕΔ και 

το 1997 εξελέγη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής 
του κόμματος. Συμμετείχε στο προεδρείο της Βου
λής ως γραμματέας καθώς και στη Διαρκή Επι
τροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, ενώ από το 2001 
είναι υπεύθυνος του Τομέα Ναυτιλίας της Ν.Δ. ® 
210-8945.959,8953.907, 5766.762,3831.877

Βύρων Πολύδωρης
^ 3  Δικηγόρος, γεννήθηκε το 
Μ α  1947 και έχει τρία παι

διά. Από το 1976 ήταν μέλος του 
ΟΝΝΕΔ, ενώ το 1979 εξελέγη μέ
λος της Διοικούσας Επιτροπής του 
κόμματος. Διετέλεοε κοινοβου

λευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ. την περίοδο 1989- 
1990, ενώ κατέλαβε και μία σειρά κυβερνητικών 
αξιωμάτων, όπως υφυπουργός Προεδρίας (1990- 
2), υφυπουργός Παιδείας (1992) και υφυπουργός 
Εξωτερικών (1992-3). Το 1997 διεκδίκησε την προ
εδρία του κόμματος και από το 2001 είναι συντο
νιστής της ομάδας της Διαρκούς Επιτροπής Δη
μόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύ
νης. ®  210-3242.550,6525.400,6528.000

Γ εράσιμος Γ ιακουμάτος
Γ ιατρός, είναι 55 ετών, 

Μα  παντρεμένος με δύο κό
ρες. Ανέπτυξε συνδικαλιστική δρά
ση και από το 1978 είναι μέλος 
του κόμματος. Το 1985 εξελέγη 
μέλος της ΕΙΝΑΠ, ενώ το 1988 κα-, 

τέλαβε τη θέση του αντιπροέδρου του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών. Το 1991 ανέλαβε υποδιοικη
τής του ΙΚΑ και από το 2003 είναι υπεύθυνος του 
Τομέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ν.Δ. ® 210- 
7296.002,7296.004,5753.430,5753.186

Μιχάλης Λιάπης
Δικηγόρος, είναι 53 ε- 

Μα  τών, παντρεμένος και έ 
χει δύο παιδιά. Ανιψιός του ιδρυ
τή της Ν.Δ. Κωνσταντίνου Καρα
μανλή. Στέλεχος της ΟΝΝΕΔ από 
το 1975, υπήρξε ειδικός συνερ

γάτης από το 1980 έως το 1985 τού τότε Προέ
δρου της Δημοκρατίας Κ. Καραμανλή. Διετέλεοε 
υφυπουργός Εμπορίου το 1992-3, ενώ το 1997 α
νέλαβε γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμ
ματος, θέση που κατείχε μέχρι και το 2000. ®  210- 
3645.939, 3614.828

Σοφίο Βούλτειμη
Δημοσιογράφος, γεννή- 

Μα  θηκε το 1956, είναι πα
ντρεμένη και έχει δύο παιδιά. Πραγ
ματοποίησε σπουδές στη Νομική, 
ενώ έχει υπάρξει σύμβουλος στο 
Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουρ

γού. Διετέλεοε μέλος του Εθνικού Ραδιοτηλεο
πτικού Συμβουλίου. ® 210-3645.572,'3642.373

Φάνη Πάλλη - Πετραλιά
Ä  Δικηγόρος, είναι 61 ε

τών, παντρεμένη και έ 
χει τρεις κόρες και ένα γιο. Μέ
λος της νεολαίας της ΕΡΕ, είναι 
μέλος της Ν.Δ. από την ίδρυσή 
της. Από το 1979 μέλος της Διοι- 

κούσας Επιτροπής του κόμματος, υπήρξε υποψή
φια το 1981 στο ψηφοδέλτιο Επικράτειας. Το 1985 
ίδρυσε πη/ Παναθηναϊκή Οργάνωση Γ υναικών ενώ 
το 2002 εξελέγη πρόεδρος της Διεθνούς Δημο
κρατικής Ένωσης Γυναικών. Ανέλαβε κυβερνητι
κές θέσεις, όπως υφυπουργός Αθλητισμού (1990- 
1) και Υγείας (1992-3). Από το 2001 είναι τομε- 
άρχης αρμόδια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. ® 
210-3628.782,3617.891

Λεύτερης Ζαγορίτης
«S2 Δικηγόρος, είναι 48 ε- 
Μ α  τών, παντρεμένος και έ 

χει δύο παιδιά. Από τα πρώτα φοι-
Ι Ί ϋ ϋ ϋ Η  του ΧΡόν>α υπήρξε στέλε- 
1  χος της ΟΝΝΕΔ, ενώ διετέλεοε
R - 4  ^  *  και υπεύθυνος των τμημάτων Ιδε
ολογίας, Διαφώτισης και Τύπου της οργάνωσης. 
Ήταν γραμματέας Οργανωτικού και Συνδικαλισμού 
της Ν.Δ. και έχει εκλεγεί στα ανώτατα όργανα του 
κόμματος -  είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου 
και της Κεντρικής Επιτροπής. ®  210-8233.700, 
8222.319,3636.648,3636.748

Άρης Σταθάκης
Δημοσιογράφος, είναι 61 

Μ α  ετών, παντρεμένος και 
έχει δύο παιδιά. Είναι μέλος της 
Εθνικής Επιτροπής Οδικής Ασφά
λειας ενώ έχει εκλεγεί δημοτικός 
σύμβουλος Αθήνας και ανέλαβε 

I ιδημάρχου. ®  6944-505038
Γιάννης Παηαθονοσίου

Επιχειρηματίας, είναι 50 
ετών, παντρεμένος και 

έχει δύο κόρες. Διετέλεοε σύμ
βουλος του υπουργού Βιομηχα
νίας σε θέματα ενέργειας (1991- 
2), ενώ υπήρξε αντιπρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑ το 1993. Είχε 
εκλεγεί πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανι
κού Επιμελητηρίου Αθηνών (την περίοδο 1993-7 
και από το 1998-2000). Στις προηγούμενες εκλο
γές είχε εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο Επικράτειας. 
® 210-3389.117,3389.114

Θόδωρος Κασσίμης
« ¡3  Οικονομολόγος - δημο- 
Μ α  σιογράφος, γεννήθηκε το 

1947, είναι παντρεμένος και έχει 
τρία παιδιά. Προδικτατορικά υ
πήρξε μέλος της νεολαίας της Ε
ΡΕ και στη μεταπολίτευση στέλε

χος της ΟΝΝΕΔ. Το 1984 ανέλαβε διευθυντής του 
Γραφείου Τύπου της Ν.Δ., ενώ υπήρξε ιδρυτικό 
μέλος του Κέντρου Επιστημονικής Προστασίας και 
Ενημέρωσης του Καταναλωτή. Έχει διατελέσει υ
φυπουργός Εθνικής Οικονομίας (1992-3). ®  210- 
3647.363, 3625.694

Απόστολος 
Ανδρεουλάκος

τ ®  Δικηγόρος, είναι 61 ετών 
Μα  και έχει τρία παιδιά. Πο

λιτεύτηκε για πρώτη φορά με την 
Εθνική Παράταξη και εντάχθηκε 
τπην Ν.Δ. το 1981, θέτοντας και 

τότε υποψηφιότητα στη Β’ Αθήνας. Δ ιετέλεοε την 
περίοδο 1993-6 επικεφαλής της Γ ραμματείας Πο
λιτικής και Νομικής Υποστήριξης του κόμματος. Εί
ναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και το 2003 α- 
ναδείχθηκε αναπληρωτής γενικού γραμματέα της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας. ® 210-3232.009, 
3232.983,7018.551,5733.114

Κώστας Καρράς
Ηθοποιός, γεννήθηκε το 

Μα  1943, είναι παντρεμένος 
με ένα γιο. Από το 1994 είναι ε 
πίτιμος πρόεδρος στο «Χαμόγε
λο του Παιδιού», ενώ από το 2001 
είναι υπεύθυνος Πολιτισμού στον 

χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μετείχε 
στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. 
Για πρώπι φορά πολιτεύθηκε με π|ν Ν.Δ. το 1996. 
® 210-7242.444, 7242.442

Μιλένα Αποστολόκη
Εξελέγη πρώτη φορά το 

πΙΙοκ 2000, αλλά έχασε την έ
δρα της στο εκλογοδικείο. Είναι

ί · ~ Λ  39 χρόνων, δικηγόρος, έγγαμη και 
Μ  τον επόμενο μήνα θα αποκτήσει 
™  το πρώτο της παιδί. Έχει υπηρε

τήσει στο Νομικό Γ ραφείο του Ανδρέα Παπανδρέ- 
ου και από το 1995 έως το 2000 κατείχε τη θέση



της ειδικής συνεργάτιδος στα υπουργεία Πολιτι
σμού και Ανάπτυξης. Έχει διατελέσει υφυπουργός 
Ανάπτυξης, αρμόδια για θέματα Εμπορίου. Είναι 
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και του Εκτελε
στικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ. ® 210- 5760250, 
210-9579911,210-6749998. e-mail: milapo@hol.gr

Ανδρέας ΛοΒέρδος
Εξελέγη πρώτη φορά το 

π α ϊ ο κ  2000. Είναι 48 ετών, α-
ναπληρωτής καθηγητής του Συ
νταγματικού Δικαίου. Έγγαμος, 

- jm  πατέρας ενός παιδιού. Έχει δια- 
Ο · -  η  τελέσει γενικός γραμματέας του 

υπουργείου Εσωτερικών και υφυπουργός Εξωτε
ρικών στην προηγούμενη κυβέρνηση. ® 210- 
3315901-2

Γιάννης Δημαράς
Εξελέγη πρώτη φορά το 

π « !*  1996 με το ΔΗΚΚΙ και αυ
τή θα είναι η δεύτερη κοινοβου
λευτική του θητεία. Δημοσιογρά
φος, 60 χρόνων, έγγαμος, πατέ
ρας δύο παιδιών. Είναι πτυχιού- 

χος της Νομικής και έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. 
της ΕΣΗΕΑ. Το 2002 ήταν υποψήφιος δήμαρχος Α
θηναίων με το ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΚΙ. ® 210- 
5284860-03

Βάσω Παπανδρέου
Εξελέγη πρώτη φορά το 

παςοκ 1985. Είναι οικονομολό
γος- πανεπιστημιακός, 60 χρό
νων. Διετέλεσε επίτροπος της Ελ
λάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 
1985 εξελέγη  βουλευτής Επι

κράτειας. Έχει διατελέσει αναπληρώτρια υπουρ
γός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Ε
μπορίου, υπουργός Ανάπτυξης, Εσωτερικών Δη
μόσιας Διοίκησης και ΠΕΧΩΔΕ. 210-9580920, 
210-9580926-7

Απόστολος Κακλαμάνης
Εξελέγη πρώτη φορά το 

παςοκ 1974. Είναι δικηγόρος, 
68 ετών, έγγαμος, πατέρας δύο 
παιδιών. Έχει διατελέσει υπουρ
γός Εργασίας, Παιδείας, Έρευ
νας, Δικαιοσύνης, Προεδρίας και 

Υγείας -  Πρόνοιας. Από το 1993 ώς το 2004 διε- 
τέλεσε πρόεδρος της Βουλής. ® 210-3301403

Πέτρος Ευθυμίου
Εκλέγεται για πρώτη φο- 

παΙ οκ ρά. Είναι 54 ετών, δημο
σιογράφος, έγγαμος και πατέρας 
δύο παιδιών. Έχει διατελέσει ει
δικός σύμβουλος στο υφυπουρ
γείο Νέας Γενιάς, γενικός γραμ

ματέας Τύπου και μετείχε ως εξωκοινοβουλευτι
κό μέλος στην κυβέρνηση του Κ. Σημίτη, όπου υ
πηρέτησε ως υπουργός Παιδείας. ® 210-9580308

Αλέκος Παπαδόπουλος
Εξελέγη πρώτη φορά το 

παςοκ 1989. Είναι η πρώτη φο
ρά που εκλέγεται στη Β’ Αθηνών. 
Είναι 55 ετών, δικηγόρος, έγγα
μος, πατέρας δύο παιδιών. Έχει 
διατελέσει υπουργός Εσωτερι

κών (στη θητεία του εφαρμόσθηκαν οι υποχρεω
τικές συνενώσεις των OTA), υπουργός και υφυ
πουργός Οικονομικών και υπουργός Υγείας. ® 
210-3303437-8

Τηλέμαχος Χυτήρης
Εξελέγη πρώτη φορά το 

παςοκ 1993. Είναι δημοσιογρά
φος, 59 ετών, έγγαμος, πατέρας 
ενός αγοριού. Στέλεχος της νεο
λαίας της προδικτατορικής ΕΔΑ. 
Διετέλεσε εκπρόσωπος Τύπου 

του Ανδρέα Παπανδρέου, υφυπουργός Προεδρίας, 
υφυπουργός και υπουργός Τύπου. ®  210-3618070, 
210-3618055

Κίμων Κουλούρης
Εξελέγη πρώτη φορά το 

παςοκ 1985. Είναι 64 ετών, οι
κονομολόγος, έγγαμος και πατέ
ρας τεσσάρων παιδιών. Έχει δια- 
τελέσει γενικός γραμματέας Α
θλητισμού, υφυπουργός Εσωτε

ρικών και Ανάπτυξης και αναπληρωτής υπουργός 
Μεταφορών και Επικοινωνιών. ® 210-3315100

Κώστας Γείτονας
Εξελέγη πρώτη φορά το 

ΠΑΣΟΚ 1989. Είναι 65 χρόνων, 
έγγαμος και πατέρας δύο παι- 

t: ,f-;- m  διών. Πολιτικός Μηχανικός. Έχει
L  διατελέσει υφυπουργός Περι-
■  ^  *  βάλλοντος, υπουργός Δημόσιας 
Τάξης, Υγείας - Πρόνοιας και Επικράτειας. ®

210-3822796, 210-5782160

210-3835111-2

Ελένη Κούρκουλο
Εξελέγη πρώτη φορά το 

παςοκ 2000. Ηθοποιός, έγγα
μη. Σπούδασε δημοσιογραφία στο 
Παρίσι και είναι απόφοιτη της Δρα
ματικής Σχολής Αθηνών. Έχει δια- 
τελέσει υφυπουργός Παιδείας. ®

>

Χρηστός Πρωτόπαπας
Εξελέγη πρώτη φορά το 

παςοκ 1996. Είναι 48 ετών, έγ
γαμος και πατέρας δύο παιδιών. 
Είναι τραπεζικός υπάλληλος, πτυ- 
χιούχος της ΑΣΟΕΕ. Έχει διατε- 
λέσει πρόεδρος της Ομοσπονδίας 

Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας και 
πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Έχει υπηρετήσει ως υφυ
πουργός Εργασίας, υπουργός Τύπου και κυβερ
νητικός εκπρόσωπος. ®  210-3648226

Γιώργος Ανωμερίτης
Εξελέγη πρώτη φορά το 

παςοκ 1993. Είναι 59 ετών, οι
κονομολόγος, έγγαμος. Φυλακί- 
σθηκε επί τέσσερα χρόνια για την 

. . .  αντίδικτατορική δράση. Διετέλε- 
λ ϊ ' τ Β ·  σε αναπληρωτής υπουργός Εθνι
κής Οικονομίας, υφυπουργός Οικονρμικών, υ
πουργός Γεωργίας και Εμπορικής Ναυτιλίας. ® 
210-3616927

Σταύρος Μπένος
Εξελέγη πρώτη φορά το 

. παςοκ 1989. Είναι η πρώτη του 
*.. ! “  εκλογή στη Β’ Αθηνών, όπου «με

ταπήδησε» από τη Μεσσηνία. Εί
ναι 57 χρόνων, τοπογράφος- μη
χανικός, έγγαμος και πατέρας δύο 

παιδιών. Διετέλεσε δήμαρχος Καλαμάτας, υφυ
πουργός Πολιτισμού και Εσωτερικών, υπουργός 
Αιγαίου. ®  210- 5757800

Νόρα Κατσέλη
Εξελέγη πρώτη φορά το 

ΠΑΣΟΚ 1981. Είναι ηθοποιός, 58 
ετών, έγγαμη, μητέρα μιας κόρης. 
Έχει σπουδάσει στη Δραματική 
Σχολή του Εθνικού θεάτρου. ® 
210-3303605

Λ

Μιλτιάδης 
Παηαϊωάννου

Εξελέγη πρώτη φορά το 
π α ς ο κ  1981. Είναι 58 ετών, δι

κηγόρος και πατέρας ενός παιδι
ού. Έχει διατελέσει υφυπουργός 
Εσωτερικών και Προεδρίας, υ

πουργός Δικαιοσύνης, Εργασίας και Επικράτειας, 
β  210-3616495

Αργυρής Γιαννόπουλος
Είναι νέος βουλευτής. Δι- 

π α ς ο κ  κηγόρος, 48 ετών, πα
τέρας δύο παιδιών. Είναι γιος του 
αείμνηστου Ευάγγελου Γιαννό- 
πουλου. Έχει διατελέσει δημοτι
κός σύμβουλος Αθηναίων και νο

μαρχιακός σύμβουλος Αθηνών. ®  210-3645473

Ορέστης Κολοζώφ
Γεννήθηκε στην Αλεξαν
δρούπολη το 1940. Σπού

δασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο 
της Πίζας. Είναι υπεύθυνος του 
Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του 
ΚΚΕ και μέλος του Πολιτικού Γ ρα

φείου της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Ε
κλέγεται συνεχώς από το 1993. Είναι παντρεμέ
νος και έχει έναν γιο.

Αλεξάνδρα Παπαράγα
Γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1945. Σπούδασε στη 

Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Γενι
κή Γραμματέας του ΚΚΕ από τον 
Φεβρουάριο του 1991. Εκλέγεται 
ανελλιπώς από το 1993.

Αντώνιος Σκυλλάκος
Γεννήθηκε στη Λάρισα το 
1949 και είναι δικηγόρος. 

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχο
λής Αθηνών. Μέλος της Κεντρι
κής Επιτροπής του ΚΚΕ από το 
1982, εκλέγεται βουλευτής για έ 

βδομη συνεχή φορά. Ήταν κοινοβουλευτικός εκ
πρόσωπος του κόμματος την τελευταία τετραετία. 
Είναι παντρεμένος και έχει δύο γιους.

2 0 0 4

Αλέκος ΑλαΒάνος
Γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1960, οικονομολόγος. 

Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 
1981 είναι ευρωβουλευτής. Ε
κλέγεται για πρώτη φορά βου

λευτής. Είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες.

Φώτιος Κουβέλης
Γεννήθηκε στον Βόλο το 

’ Ϊ Ρ  1948, δικηγόρος. Διετέ- 
λεσε υπουργός Δικαιοσύνης στην 
οικουμενική κυβέρνηση και ήταν 
υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων 
με τον Συνασπισμό στις δημοτι

κές εκλογές του 2002. Εκλέγεται για πέμπτη φο
ρά. Είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες.

Γιάννης Δραγοσάκης
Γεννήθηκε στην Ιεράπε- 

φ  48 τ Ρ  τρα Κρήτης το 1947, οι- 
,$ *  ! κονομολόγος. Σπούδασε Πολιτι

κές και Οικονομικές Επιστήμες. 
Διετέλεσε νομαρχιακός σύμβου
λος Αθηνών. Εκλέγεται βουλευ

τής για τέταρτη φορά. Τον Σεπτέμβριο του 2003 
κατέλαβε την έδρα που άφησε η Μαρία Δαμανά- 
κη.

Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ν.Δ.: 4  ΠΑΣΟΚ: 1 ΚΚΕ: 1 ___

I
 , Πέτρος ΜαντούΒαλος
|  j Δικηγόρος, 45 ετών, εί-

I  “ - Κ λ  ναι έγγαμος και έχει μία 
Α  ;  κόρη και ένα γιο. Το 1996 εξελέ- 

J  γη στο διοιιαητικό συμβούλιο του 
I I I  Δικηγορικού Συμβουλίου Πειραιά. 

9  “  Διετέλεσε αντιδήμαρχος Πειραιά 
και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου (1999- 
2000). Υπήρξε πρόεδρος του Συμβουλίου Πρόλη
ψης και Εγκληματικότητας του Δήμου. Εξελέγη βου
λευτής πρώτη φορά το 2001 (με απόφαση του Ε
κλογοδικείου). Ήταν μέλος της Επιτροπής θεσμών 

της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελ
λάδας και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ποινι
κού Δικαίου και της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολό- 
γων. ο  210-4111.200.
Βασίλης Μιχαλολιάκος
Ä T ιατρός, είναι 52 ετών, 

παντρεμένος και έχει μία 
κόρη. Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος 
της ΟΝΝΕΔ και ανέλαβε πρόεδρος 
της οργάνωσης την περίοδο 1982- 
84. Το 1986 εξελέγη δημοτικός 
σύμβουλος Αθηναίων και έως το 1990 διετέλεσε 

και αντιδήμαρχος. Συμμετέχει στις ΟΚΕ Υγείας και 
Εργασίας του κόμματος, ενώ από το 1997 είναι το- 
μεάρχης Κοινωνικών Υποθέσεων. ® 210-4171.298, 

4172.344

Γιώργος Καλός
¿ « 2  Καθηγητής στη Σχολή 
Μ λ  Ναυτικών Δοκίμων. Είναι 

flfc  . Τ |  55 ετών, παντρεμένος και έχει έ- 
* - Λ  ναν γιο και μία κόρη. Στέλεχος της 

> ■  Νεολαίας του κόμματος από το 
■  “  1975, υπήρξε νομαρχιακός σύμ
βουλος Αττικής την περίοδο 1978-1983 και έχει 

διατελέσει και γραμματέας της Βουλής. Υπήρξε υ
ποψήφιος ευρωβουλευτής της Ν.Δ. το 1981 και το 
1984 και από το 2001 έγινε αναλάβει τομεάρχης 
Παιδείας.»  210-4113.298 & 22980-24621

Παναγιώτης Μελάς
Ä Eιατρός, είναι 59 ετών, 

παντρεμένος και έχει δύο 
παιδιά. Διετέλεσε αντιπρόεδρος 
του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά και 
του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλό
γου. Το 1993 ήταν πρώτος επι- 
λαχών και αντικατέστησε το 1994 τον παραιτηθέ- 

ντα Ανδρέα Ανδριανόπουλο. Είναι αντιπρόεδρος 
των ΟΚΕ Υγείας-Πρόνοιας και Εμπορικής Ναυτι
λίας του κόμματος. ®  210-4171.092, 4223.562, 
4226.028
Κώστας Σημίτης

Εξελέγη πρώτη φορά το 
π α ς ο κ  1985. Είναι 68 ετών, έγ

γαμος και έχει δύο κόρες. Πρω
θυπουργός από το 1996 έως το 
2004. Είναι δικηγόρος, οικονομο
λόγος, καθηγητής Πανεπιστημί
ου. Το 1969 διέφυγε στο εξωτερικό, ενώ καταδι
κάστηκε ερήμην από στρατοδικείο για αντιστασια
κές πράξεις. Το 1970 εντάχθηκε στο ΠΑΚ και έ 
γινε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του. Ιδρυτικό 
μέλος του ΠΑΣΟΚ, συμμετείχε στο πρώτο Εκτε
λεστικό Γραφείο και στην ιδρυτική Κεντρική Επι
τροπή. Έχει υπηρετήσει σε πολλά υπουργεία και

διαδέχθηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου στην πρω
θυπουργία, ενώ αργότερα εξελέγη πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ. ® 210-6717.071

Ελπίδα Παντελάκη
Μέλος της Κεντρικής Ε
πιτροπής του ΚΚΕ, επι

κεφαλής του κόμματος στις νο
μαρχιακές εκλογές του 2002 στον 
Πειραιά, νομαρχιακή σύμβουλος. 
Είναι ιδιωτική υπάλληλος. Εκλέ

γεται για πρώτη φορά βουλευτής.

Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ν.Δ.: 4 ΠΑΣΟΚ; 3 Κ Κ Ε : 1 ______

Τάσος Νεράντζης
Ä  Δικηγόρος, 60 ετών, πα

ντρεμένος. Υπήρξε μέ
λος της Νεολαίας της ΕΡΕ και ε 
ντάχθηκε στη Ν.Δ. από την ίδρυ
σή της. Διετέλεσε γενικός γραμ
ματέας της Βουλής την περίοδο 

1978-1981 και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου 
του κόμματος από το 1994-95. Πρωτοεξελέγη το 
1974 και στη συνέχεια τον Νοέμβριο 1989 και α
πό το 1993 μέχρι σήμερα. ® 210-4902.622, 
4179.333

Γιάννης Τραγάκης
«S2 Πολιτικός μηχανικός. Εί- 

Λ Α  ναι 60 ετών, παντρεμέ
νος και έχει δύο παιδιά. Υπήρξε 
στέλεχος της Ν.Δ. από την ίδρυ
σή της και έχει εκλεγεί γραμμα
τέας της Βουλής. Βουλευτής για 

πρώτη φορά εξελέγη στις δύο πρώτες εκλογές 
της μεταπολίτευσης, καθώς και στις τρεις αναμε
τρήσεις 1989-1990. Διετέλεσε πρόεδρος της ΟΚΕ 
ΥΠΕΧΩΔΕ του κόμματος και της Επιτροπής Εξω
τερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Βουλής. ® 
210-4135.247,4927.090,4927.070

Γιώργος Βασιλείου
Ηθοποιός, είναι 54 ετών. 

H A  Παντρεμένος, έχει μία 
κόρη και έναν γιο. Είχε εκλεγεί 
στο συνδικαλιστικό όργανο των η
θοποιών, ενώ διετέλεσε δημοτι
κός σύμβουλος Σαλαμίνας μετά 

την εκλογή του κατά τις πρόσφατες εκλογές της 
Αυτοδιοίκησης του 2002. ® 210-2280.028,4970.510

Γιάννης Κουράκος
Ηλεκτρολόγος μηχανι
κός, είναι 48 ετών και πα

ντρεμένος. Συμμετείχε στη ΔΑΠ, 
K i m t  ενώ το 1983 ίδρυσε την ΟΝΝΕΔ

Αμφιάλης και εξελέγη  γενικός 
m. laBlL γραμματέας. Το 1990 και για ο
κτώ χρόνια διετέλεσε πρόεδρος της ΝΟΔΕ, ενώ 
από το 1994 μέχρι σήμερα εκλέγεται συνεχώς μέ
λος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Έχει 
συμμετάσχει στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογικού 
Αγώνα καθώς και στις ΟΚΕ Υγείας, Αθλητισμού, Ε
μπορικής Ναυτιλίας και Παιδείας. ® 210-4950.950, 
4950.033

Γρηγόρης Νιώτης
Εξελέγη πρώτη φορά το 

π! ! οκ 1989. Είναι δικηγόρος, 
55 ετών, έγγαμος και πατέρας δύο 
παιδιών. Έχει διατελέσει μετα
κλητός νομάρχης Αρκαδίας, δύο' 
φορές υφυπουργός Εξωτερικών 

με αρμοδιότητα τον Απόδημο Ελληνισμό. ® 210- 
4922286

Δημάτρης Λιντζέρης
Εξελέγη πρώτη φορά το 

ΠΑΣΟΚ 2000. Είναι μαιευτήρας - 
γυναικολόγος, έγγαμος και πατέ
ρας ενός παιδιού. Διετέλεσε γραμ
ματέας της Νομαρχιακής Επιτρο
πής Β’ Πειραιά του ΠΑΣΟΚ, έχει 

αναπτύξει έντονη συνδικαλιστική δράση στον ια
τρικό χώρο. *  210-4911460,4250310,4251490

Γιάννης Διαμαντίδης
Εξελέγη πρώτη φορά το 

■παςοκ 1989. Είναι 56 ετών, οι
κονομολόγος- επιχειρηματίας, έγ
γαμος και πατέρας τριών παιδιών. 
Έχει διατελέσει πρόεδρος της Ε
πιτροπής Μορφωτικών Υποθέσε

ων της Βουλής. ® 210-4961150
Γιάννης Πατσιλινάκος

« fe  Επί σειρά ετών δήμαρ- 
χος Περάματος. Μέλος 

της Επιτροπής Πόλης του ΚΚΕ. 
θα εκλεγεί αν η Αλέκα Παπαρή- 
γα επιλέξει την έδρα στην Β Α
θήνας.

Υ πολοιπο Αττικής
Ν Α .·. 6  ΠΑΣΟΚ: 5  Σ Υ Ν :  1 

Γιώργος Βλάχος
Α  Γεωπόνος, είναι 51 ετών, 

παντρεμένος και έχει δύο 
γιους. Στέλεχος της ΟΝΝΕΔ από 
το 1974, υπήρξε και μέλος της Ε
κτελεστικής Επιτροπής της οργά
νωσης. Μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, είναι 

μέλος της Κεντρικής Επιτροπής από το 1997, ε
νώ διετέλεσε και γραμματέας του Οργανωτικού 
του κόμματος την περίοδο 1997-9. Στην τελευταία 
Βουλή μετείχε στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών 
Υποθέσεων. ® 210-7297.462,6620.240,2406.235

Θανάσης Μηούρας
Ä  Φυσικός, γεννήθηκε το 

1947, είναι παντρεμένος 
και έχει δύο παιδιά. Είναι μέλος 

_ _  του κόμματος από το 1974, υπήρξε 
t  - J p f ·  αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας. Υ- 
m  i r »  πήρξε επίσης διορισμένος νο
μάρχης Εύβοιας την περίοδο 1989-1990 και Δυτι
κής Αττικής από το 1990 έως το 1993. Μετείχε 
στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της 
Βουλής, ε  210-3303.066, 9347.668

f  \  Πέτρος Δούκας
¿ s i  Οικονομολόγος-διεθνο- 

'- ν  « Κ Μ  λόγος. Είναι 54 ετών, πα- 
I  - ; ντρεμένος και έχει τρία παιδιά. 

1 1  Διετέλεσε εξωκοινοβουλευτικός
L g J É h  υφυπουργός Οικονομικών την πε- 

1 ρίοδο 1992 και έχει θέσει και στο
παρελθόν υποψηφιότητα. ® 210-3220.311

Θανάσης Κατσιγιάννης
^  Πολιτικός μηχανικός, εί

ναι 46 ετών και παντρε
μένος. Γιος του βουλευτή μέχρι 
το 1996 και πρώην υφυπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ Χρήστου Κατσιγιάννη. 
Στέλεχος της ΟΝΝΕΔ, υπήρξε συ

ντονιστής του Τομέα Υποδομών του κόμματος και 
συμμετείχε στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υ
ποθέσεων της Βουλής. ·&210-2465.664,2469.711

Θόδωρος Κατσίκης
^  Επιχειρηματίας, είναι 68 

ετών, παντρεμένος και 
έχει έξι παιδιά. Εντάχθηκε στη Ν.Δ. 
το 1974 και υπήρξε πρόεδρος της 
Κοινότητας Γλυκών Νερών από το 
1975 έως το 1987. Πρωτοεξελέ

γη το 1990 με τη ΔΗ. ANA. του Κωστή Στεφανό- 
πουλου, αλλά λίγους μήνες αργότερα προσχώρη
σε στη Ν.Δ. s  210-3643.763,3645.200,6659.381

Απόστολος Σταύρου
Ä  Δικηγόρος, είναι 62 ε 

τών, παντρεμένος και έ 
χει δύο κόρες. Στις δύο πρώτες 
αναμετρήσεις της μεταπολίτευ
σης πολιτεύθηκε με την Ένωση 
Κέντρου και στη συνέχεια εντά

χθηκε στη Ν.Δ. Διετέλεσε γενικός γραμματέας του 
υπουργείου Γεωργίας το 1981 και υφυπουργός Γε- 
ωργίας την περίοδο 1992-93. θ  210-3802.205, 
3845.487, 6633.141

Θόδωρος Πάγκαλος
Εξελέγη πρώτη φορά το 

π α ς ο κ  1981. Είναι δικηγόρος- 
οικονομολόγος. Είναι 66 ετών, έγ
γαμος και πατέρας τεσσάρων παι
διών. Ιδρυτικό μέλος της Δημο
κρατικής Κίνησης Νέων «Γρηγό

ρης Λαμπράκης». Έχει διατελέσει υφυπουργός Ε
μπορίου και Εξωτερικών, υπουργός Μεταφορών 
και Επικοινωνιών, Εξωτερικών και Πολιτισμού. ® 
210-5231142

Ντίνος Βρεττός
Εξελέγη πρώτη φορά το 

παςοκ 1989. Είναι 61 ετών, έγ
γαμος, πατέρας δύο παιδιών. Με- 
ταλλειολόγος. Έχει διατελέσει δή
μαρχος Αχαρνών και υφυπουργός 
Ενέργειας και Βιομηχανίας και Τε

χνολογίας και υφυπουργός Γεωργίας. «■ 210- 
2443430

Εύη Χριστοφιλοπούλου
Είναι νέα βουλευτής. Νο- 

παςοκ μικός, 48 ετών, έγγαμη 
και μητέρα δύο παιδιώνΓΕχει δια- 
τελέσει γενική γραμματέας δια
χείρισης κοινοτικών και άλλων πό- 
ρων στο υπουργείο Εργασίας. ® 

210-3615411,3615665

mailto:milapo@hol.gr


Βασίλης Οικονόμου
Εξελέγη πρώτη φορά το 

πΙΙοκ 2000, αλλά έχασε την έ
δρα του στο εκλογοδικείο. Είναι 
36 ετών, πολιτικός επιστήμων. 
Έγγαμος, πατέρας ενός αγοριού. 
«210-8542813

210-3818236

Ηλιος Παπαπλίας
Εξελέγη πρώτη φορά το 

πΒοκ 1981. Είναι 62 ετών, δι
κηγόρος, έγγαμος, πατέρας δύο 
παιδιών. Έχει διατελέσει υφυ
πουργός Οικονομικών και μετα
κλητός νομάρχης Πρέβεζας. «

για τρίτη φορά.

Αθανάσιος Λεβέντης
Γε\Λ/ηθηκε οτα Βίλια Ατ- 
τικής το 1937, επίκου

ρος καθηγητής Νευροχειρουργι- 
κής. Νομαρχιακός Σύμβουλος Δυ
τικής Αττικής από το 1995. Εκλέ
γεται βουλευτής με τον Συνασπισμό

Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΑ.: 8 ΠΑΣΟΚ: 6 
ΚΚΕ: 1 ΣΥΝ: 1

Κώστας Καραμανλής
Ä  Πρόεδρος τηςΝ.Δ. Είναι 

δικηγόρος - διεθνολόγος 
και γεννήθηκε το 1956. Παντρε
μένος με δύο παιδιά. Είναι ανιψιός 
του ιδρυτή του κόμματος Κων
σταντίνου Καραμανλή. Στέλεχος 

της ΟΝΝΕΔ, διετέλεσε μέλος της Γραμματείας του 
Οργανωτικού, καθώς και γραμματέας της Γ ραμ
ματείας Πολιτικού Σχεδιασμού, Προγράμματος και 
Ενημέρωσης της Ν.Δ. την περίοδο 1993-95. Το 
διάστημα 1996-97 ήταν πρόεδρος της Ομάδας Κοι
νοβουλευτικού Έργου για την Εξωτερική Πολιτική. 
Εξελέγη στην προεδρία του κόμματος τον Μάρτιο 
του 1997. Είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊ
κού Κόμματος και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Δημοκρατικής Ένωσης. «  210-7290.071-9

Κώστας Γκιουλέκας
Ä  Δικηγόρος, είναι 44 ε

τών και παντρεμένος. Πα
ρουσίασε έντονη δράση στη Νε
ολαία του κόμματος και ακολού
θησε δημοσιογραφική σταδιοδρο
μία. Υπήρξε στέλεχος του Δημοτικού 

Τηλεοπτικού Σταθμού Θεσσαλονίκης Τνΐ 00, του 
οποίου διετέλεσε και διευθυντής. Η εκλογή του το 
2000 τελικώς ακυρώθηκε από το Εκλογοδικείο. «  
2310-271.510,271.610

Γιάννης Ιωαννίδης
a  Προπονητής, είναι 59 ε

τών, παντρεμένος και έ 
χει μία κόρη. Σπούδασε στη Γεω- 
πονική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Έχει μακρόχρονη 
και επιτυχημένη προπονητική πο

ρεία, ενώ υπήρξε και εθνικός προπονητής της ο
μάδας μπάοκετ. «  2310-254.416,254.440,254.432

Γιώργος Ορφανός
Ä Πoλαικóς μηχανικός, γεν

νήθηκε το 1953, είναι πα
ντρεμένος και έχει δύο κόρες και 
έναν γιο. Υπήρξε ιδρυτικό στέλε
χος της γραμματείας της Ν.Ε. Το
πικής Αυτοδιοίκησης και εκλέγε

ται μέλος της Κεντρικής Επιτροπής από το 1994. 
Κατέλαβε επί τρεις τετραετίες από το 1982 έως 
το 1994 θέση δημοτικού συμβούλου Συκεών Θεσ
σαλονίκης. Από το 2001 είναι τομεάρχης Αθλητι
σμού. «  2310-518,235,237.055,263.600,440.207

Στέλιος Παπαθεμελής
a  Δικηγόρος, είναι 66 ε 

τών, παντρεμένος και έ 
χει δύο κόρες. Στις δύο πρώτες 
αναμετρήσεις εξελέγη με την Ένω
ση Κέντρου και μετά προσχώρη
σε στο ΠΑΣΟΚ με το οποίο εκλε

γόταν ανελλιπώς μέχρι και το 2000. Έχει διατε- 
λέσει υφυπουργός Παιδείας (1982-85), υπουργός 
Μακεδονίας-θράκης (1987-89) και υπουργός Δη
μόσιας Τάξης (1993-95). Το 2003 αποχώρησε α
πό το ΠΑΣΟΚ και ίδρυσε δικό του κόμμα, αλλά τε
λικώς συνεργάστηκε με τη Ν.Δ. »  2310-268.333, 
262.830

Έλενα Ράπτη
Â  Στέλεχος επιχειρήσεως, 

γεννήθηκε στη Θεσσα
λονίκη και είναι άγαμη. Σπούδασε 
Ψυχολογία και Πληροφορική, ενώ 
ειδικεύτηκε στη Διοίκηση Επιχει
ρήσεων. Εξελέγη δημοτική σύμ

βουλος Θεσσαλονίκης και ανέλαβε τη θέση του 
γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. «  2310- 
200.217,203.659

Τόσος Σπηλιόπουλος
Â T ιατρός-αναπληρωτής 

καθηγητής Παθολογίας- 
Διαβητολογίας της Ιατρικής Σχο
λής του Αριστοτελείου Πανεπι
στημίου Θεσσαλονίκης. Είναι 61 
ετών, παντρεμένος και έχει μία 

κόρη και έναν γιο. Υπήρξε πρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης και από το 1985 είναι α
ντιπρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Θεσ
σαλονίκης. Διετέλεσε υφυπουργός Παιδείας την 
περίοδο 1992-93. «  2310-220.570, 270.169, 
222.173

Σταύρος Καλαφάτης
Â  Δικηγόρος, είναι 39 ε 

τών, παντρεμένος και έ 
χει δύο παιδιά. Υπήρξε εκπρόσω
πος Τύπου του ΠΑΟΚ και μέλος 
της επιτροπής διεθνών οχέσεων 
της ΕΠΟ. Εξελέγη δημοτικός σύμ

βουλος Θεσσαλονίκης το 1998 και το 1999 ορί
στηκε ανιιδήμαρχος, ενώ το 2001 εξελέγη αντι
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήταν δεύ
τερος επιλαχών το 2000 και αντικατέστησε τον 
Παναγιώτη Ψωμιάδη, όταν το 2003 ανέλαβε νο
μάρχης Θεσσαλονίκης. «2310-240.712,240.714

Χάρης Καστανίδης
^  Εξελέγη πρώτη φορά το 
□ S o i 1981. Είναι δικηγόρος, 

48 ετών, έγγαμος και πατέρας δύο 
παιδιών. Εξελέγη πρώτη φορά σε 
ηλικία 25 ετών. Έχει διατελέσει 
υπουργός Μεταφορών και Επι

κοινωνιών, αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, 
υφυπουργός Παιδείας και Μακεδονίας- Θράκης. 
«2310-888011

Ευάγγελος Βενιζέλος
Εξελέγη πρώτη φορά το 

παςοκ 1993. Είναι καθηγητής 
του Συνταγματικού Δικαίου, 47 ε 
τών. Εγγαμος, πατέρας ενός κο
ριτσιού. Έχει διατελέσει υπουρ
γός Τύπου και MME, Μεταφορών 

και Επικοινωνιών, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού και Α
νάπτυξης. Σπούδασε νομικά στη Θεσσαλονίκη και 
έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι, «  
2310-548575

Χρύσα Αράπογλου
Εξελέγη πρώτη φορά το 

ΠΑΣΟΚ 2000, αλλά έχασε την έ
δρα της στο εκλογοδικείο. Είναι 
43 ετών, δημοσιογράφος (έχει 
σπουδάσει Βιολογία) μέλος της 
Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Ε

φημερίδων Μακεδονίας- Θράκης. Είναι μητέρα ε
νός αγοριού. Έχει διατελέσει πρόεδρος του Νο
μαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης και αντινο- 
μάρχης, ενώ το 2003 ορίστηκε εκπρόσωπος Τύ
που του ΠΑΣΟΚ. »  2310-272051,279018

Ακης Τσοχατζόηουλος
Εξελέγη πρώτη φορά το 

π α ς ο κ  1981. Είναι μηχανικός - 
οικονομολόγος. Είναι 65 ετών, πα
τέρας δύο παιδιών. Έχει διατε- 
λέσει υπουργός Εθνικής Αμυνας, 
Εργασίας, Προεδρίας, Εσωτερι

κών, παρά τω Πρωθυπουργώ, Δημοσίων Έργων 
και Ανάπτυξης. Ήταν ο πρώτος γραμματέας της 
Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. «  2310-243833

Γιάννης Μαγκριώτης
Εξελέγη πρώτη φορά το 

π α ς ο κ  1995,καταλαμβάνοντας 
τη θέση του εκλιπόντος Γ. Αλευ
ρά. Είναι 48 ετών, επιχειρηματίας 
με σπουδές στο Φυσικό Τμήμα του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Έγγαμος. Έχει διατελέσει υπουργός Μακεδονίας 
- Θράκης και υφυπουργός Εξωτερικών. «  2310- 
550698

Εύα Κοϊλά
Είναι νέα βουλευτής και 

παςοκ θα κρατήσει την έδρα της 
εφόσον ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 
Γ. Παπανδρέου αποφασίσει να εκ
προσωπεί τη Λάρισα στη νέα Βου
λή. Είναι 25 ετών, φοιτήτρια της 

Αρχιτεκτονικής Θεσσαλονίκης στο πτυχίο. Το 2002

2 0 0 4

εξελέγη δημοτική σύμβουλος Θεσσαλονίκης. «  
2310-238892

Γ ιώργος 
Χουρμουζιάδπς

Γεννήθηκε στη θεσσα- 
^ 4  λονίκη το 1935. Σπού-

É δασε στη Φιλοσοφική και έκανε
μεταπτυχιακό στη Χαίδελβέργη. 

'™  Αρχαιολόγος, καθηγητής του Α- 
ριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Βου
λευτής του ΚΚΕ και την προηγούμενη τετραετία.

Ασημίνα Ξηροτύρη- 
Αικατερινάρη

Γεννήθηκε στη Στυλίδα το 
1946. Σπούδασε στην Πο

λυτεχνική Σχολή κι έκανε μετα
πτυχιακά στη Γαλλία. Το 1989 διο
ρίστηκε νομάρχης Θεσσαλονίκης. 

Εκλέγεται για δεύτερη φορά. Έχει δύο παιδιά.

Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ν.Δ.: 5 ΠΑΣΟΚ: 1 ΚΚΕ: 1

Αδάμ Ρεγκούίας
Ä  Εφοριακός, γεννήθηκε το 

1946, είναι παντρεμένος 
και έχει 2 γιους και 2 κόρες. Ε
ντάχθηκε στη Ν.Δ. από το 1974 
και ανέπτυξε συνδικαλιστική δρά
ση. Υπήρξε πρόεδρος των Εφο

ριακών Κεντρ. Μακεδονίας και γενικός σύμβουλος 
της ΑΔΕΔΥ. Το 1994 εξελέγη νομαρχιακός σύμ
βουλος Θεσσαλονίκης. «  2310-553.011, 555.329

Γ ιώργος Σαλογκούδης
Επιχειρηματίας, είναι 58
ετών, έγγαμος και έχει 

δύο κόρες. Υπήρξε μέλος της Νε
ολαίας της ΕΡΕ και διετέλεσε μέ
λος της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της Ν.Δ. Θεσσαλονίκης. Έχει δια- 

τελέσει επίσης κοινοτικός σύμβουλος Βασιλικών 
την περίοδο 1978-1981, ενώ με εξαίρεση τον Ιού
νιο 1989 και το 1993 εκλέγεται έκτοτε στη Βου
λή. «  2310-546.679,428.571

Θόδωρος Καράογλου
Ä  Οικονομολόγος, είναι 44 

ετών, παντρεμένος και 
έχει δύο παιδιά. Έχει εκλεγεί νο
μαρχιακός σύμβουλος Θεσσαλο
νίκης καθώς και γενικός γραμμα
τέας της Τοπικής Ένωσης Δήμων 

και Κοινοτήτων. «  2310-525.547,525.545

Δημήτρης Γαλαμάτης
&  Κτηνίατρος, γεννήθηκε 

το 1971. Έχει εκλεγεί 
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής 
του κόμματος και συμμετέχει για 
πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο. «  
2310-238.238, 238.228

Κώστας Ζαχαράκης
Γ ιατρός, 67 ετών, πα
ντρεμένος και έχει 3 παι

διά. Υπήρξε στέλεχος της Νεο
λαίας ΕΡΕ και το 1988 εξελέγη α- 
ντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης. Είναι 
μέλος της Κ.Ε.του κόμματος και 

στη Βουλή έχει βρεθεί μετά τις εκλογές Ιουνίου 
1989 και το 1990. *  2310-555.670-1

Βασίλης Γερανίδης
Εξελέγη πρώτη φορά το 

π α ς ο κ  1989. Είναι ιατροφυσι- 
I  κός, 51 ετών, έγγαμος και πατέ- 
I  ρας δύο παιδιών. Έχει διατελέσει 

υφυπουργός Γεωργίας. «  2310-

!

235456

Άγγελος Τζέκης
« Λ  Γεννήθηκε στα Νέα Μου- 

δανιά Χαλκιδικής το 1951. 
Έχει σπουδάσει στο Πάντειο Πα
νεπιστήμιο. Οικονομολόγος, βου
λευτής του ΚΚΕ και την προηγού
μενη τετραετία. Είναι παντρεμέ

νος κι έχει δύο κόρες.

Α ιτωλοακαρνανία
ΜΑ.: 5 ΠΑΣΟΚ: 3____________

Μάριος Σαλμάς
Ä  Χειρουργός ορθοπεδι

κός, είναι 36 ετών και ά
γαμος. Υπήρξε μέλος ιατρικών ο
μάδων σε αθλητικούς συλλόγους 
καθώς και γιατρός της Εθνικής 
Ομάδας Αρσης Βαρών. 'Αρχισε την

πολιτική του σταδιοδρομία το 1993 με την Πολιτι
κή Άνοιξη, κόμμα με το οποίο ήταν υποψήφιος το 
1996. Αμέσως μετά προσχώρησε στη Ν.Δ.«  210- 
7793.103

Ανδρέας Καραγκούνης
Ä  Γιατρός, 61 ετών, είναι 

έγγαμος και έχει πέντε 
παιδιά. Από τις εκλογές του Ιου
νίου 1989 έως και εκείνες του 
1996 εξασφάλιζε σταθερή πα
ρουσία στα κοινοβουλευτικά έ 

δρανα. Άρχισε την ενασχόλησή του με την πολιπ- 
κή από τη νεολαία της ΕΡΕ και στη συνέχεια ε 
ντάχθηκε στην ΟΝΝΕΔ. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της 
ΕΙΝΑΠ και διετέλεσε υφυπουργός Γεωργίας στο 
διάστημα 1992-93. *  26410-57500,210-3644.422

Νικόλαος 
Αγγελόπουλος
&  Τραπεζικό στέλεχος, εί

ναι 57 ετών, έγγαμος και 
i V M  έχει ένα γιο. Βρέθηκε ιπη Βουλή 
^  από την Α' Αθήνας σας τρεις α-

ναμετρήσεις του 1989 και 1990, 
προτού μετακομίσει και εκλεγεί στην περιφέρεια 
Αιτωλοακαρνανίας το 2000. Υπήρξε ιδρυτικό στέ
λεχος της ΔΑΚΕ, ενώ ήταν δημοτικός σύμβουλος 
Αθήνας και από το 1986 μέλος της Κεντρικής Ε
πιτροπής της Ν.Δ. Διετέλεσε υφυπουργός Εργα
σίας (1992-93).« 26410-58332, 210-8227.128

Βασίλης Μσγγίνας
Ä  Δικηγόρος, 55 ετών, εί

ναι έγγαμος και έχει μία 
κόρη. Υπήρξε ειδικός συνεργάτης 
στο υπουργείο Παιδείας για θέ
ματα Τύπου (1974-77). Στο πρώ
το συνέδριο της Ν.Δ., το 1979, ε 

ξελέγη μέλος της τότε Διοικούσης Επιτροπής. Α
κολούθησε, το 1985, τον Κ. Στεφανόπουλο στην ί
δρυση της ΔΗΑΝΑ και υπήρξε μέλος του Πολιτικού 
Γ ραφείου. Το 1989 βρέθηκε ξανά στη Ν.Δ. και το 
1991 ανέλαβε τη θέση του γενικού γραμματέα Τύ- 
που και Πληροφοριών. ® 210-3611.156,3645.984

Απόστολος 
Κωστόπουλος
Ä  Οικονομολόγος, είναι 58 

ετών, έγγαμος και έχει 
δύο κόρες. Είναι μέλος της Ν.Δ. 

k από το 1975. στις εκλογές του
1 2  1996 ήταν υποψήφιος και στις τε
λευταίες νομαρχιακές εκλογές συμμετείχε στο ψη
φοδέλτιο του κόμματος. Διετέλεσε πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Εφοριακών Υπαλλήλων Ελλάδας και 
γενικός σύμβουλος της ΑΔΕΔΥ. «  210-5238.790, 
26410-20074,26310-26611

Χρίστος Βερελάς
Εξελέγη πρώτη φορά το 

παςοκ 1996, αλλά τότε η εκλο
γή του είχε ακυρωθεί από το Ε- 

ί  · ~ 3 1 Ι Ι  ^ Y 0^ 11®!0· Είναι 49 χρόνων, χη- 
Γ ' Ν ^ Ι β Ι  μικός· ΕΥΥαΜ0<Τ. πατέρας τριών 
■ παιδιών. Έχει διατελέσει υφυ
πουργός ΠΕΧΟΔΕ και στην προηγούμενη κυβέρ
νηση ήταν υπουργός Μεταφορών και Επικοινω
νιών. Παλαιότερα ήταν πρόεδρος της Δημόσιας Ε
πιχείρησης Πετρελαίου, διευθύνων σύμβουλος των 
ΕΛΔΑ και πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χημι
κών. ® 26410-39618.

θάνος Μωράίτης
Είναι νέος βουλευτής. Οι- 

π α ς ο κ  κονομολόγος, έγγαμος 
και πατέρας ενός παιδιού. Είναι 
34 ετών. Έχει διατελέσει γραμ
ματέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ, νο
μαρχιακός σύμβουλος Αιτωλοα

καρνανίας και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΠΑ. 
*  26410-44752

Ανδρέας Μακρυπίδης
Εξελέγη πρώτη φορά το 

παςοκ 2000. Είναι 51 ετών, έγ
γαμος, πατέρας δύο παιδιών. Ε
φοριακός, ήταν πρόεδρος της Ομο
σπονδίας Εφοριακών Υπαλλήλων, 
μέλος της διοίκησης της ΑΔΕΔΥ 

και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. 
«26410-58669

Α ργολίδας
NJL: 2 ΠΑΣΟΚ: 1

Γιάννης Μανώλης
&  Είναι τεχνολόγος μηχα

νικός, 54 ετών, έγγαμος, 
έχει δύο παιδιά. Ανέπτυξε έντο
νη συνδικαλιστική δραστηριότητα 
από το 1980 και μέχρι την εκλο
γή του ήταν γενικός γραμματέας

της ΓΣΕΕ. Διετέλεσε μέλος της Ευρωπαϊκής Οι
κονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Εξελέγη και 
στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.«  27510- 
69577

Έλσα Παπαδπμητρίου
Α πολιτικός μηχανικός, εί

ναι 62 ετών και κόρη του 
βουλευτή Αργολίδας της Ένωαης 
Κέντρου Δημήτριου Παπαδημη- 
τρίου. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά 
το 1989 και διορίστηκε περιφε

ρειάρχης Στερεός Ελλάδας την περίοδο 1990-92. 
Έχει διατελέσει γενική γραμματέας του ΥΠΕΧΩΔΕ 
(1992-93). «27520-28241, 210-3613.460

Γιάννης Μανιάτης
Είναι νέος βουλευτής. Οι- 

π α ς ο κ  κονομολόγος, αναπλη
ρωτής καθηγητής στο Αριστοτέ- 
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
και στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. 
Έγγαμος, πατέρας δύο παιδιών, 

48 ετώ ν.«  27520-96080,27510-25555

Αρκαδίας
Ν.Δ.: 2 ΠΑΣΟΚ: 1

’ Πέτρος Τατούλης
Ä  Γιατρός χειρουργός, 51 

ετών, έγγαμος, έχει τέσ
σερα παιδιά. Υπήρξε πρόεδρος 
των εργαζομένων του Νοσοκο
μείου Τρίπολης και εργάστηκε στα 
νοσοκομεία Αρεταίειο και Γενικό 

Κρατικό Πειραιώς. Διαγράφηκε από τη Ν.Δ. τον 
Φεβρουάριο 1998 εξαιτίας της καταψήφισης τρο
πολογίας περί αποκρατικοποιήσεων ένα χρόνο 
αργότερα επέστρεψε στη Ν.Δ.«  2710-238.067, 
223.883

Ανδρέας Λυκουρέντζος
&  Πολιτικός επιστήμονας, 

είναι 43 ετών. Ήταν υ
ποψήφιος και στις εκλογές του 
2000. Διετέλεσε αναπληρωτής 
γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού 
της Ν.Δ. (1997-2000). Ακολού

θησε τον Κωστή Στεφανόπουλο, το 1985, στην ί
δρυση της ΔΗΑΝΑ. Μετά την επιστροφή του στη 
Ν.Δ. εξελέγη το 1994, το 1997 και το 2001 μέλος 
της Κεντρικής Επιτροπής. «210-3844.550,3844.565

Δημήτρης Ρέηηας
Εξελέγη πρώτη φορά το 

ΠΑΣΟΚ 1981. Είναι οδοντίατρος, 
52 ετών. Έγγαμος, πατέρας δύο 

Μ  παιδιών. Το 1976 ήταν μέλος της
[  1 1 ϋ ·  Επιτροπής Νεολαίας του ΠΑΣΟΚ 
I  *  και το 1979 αναπληρωτής γραμ
ματέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Από το 1984 εκλέ
γεται συνεχώς στην Κεντρική Επιτροπή του κόμ
ματος. Διετέλεσε υπουργός Τύπου, και Εργασίας. 
«2710-227450

Αρτας
Ν.Δ.: 2 ΠΑΣΟΚ: 1

Κωνσταντίνος 
Καραμπίνας
Ä  Έχει σπουδάσει πολιτι

κές επιστήμες και επί σει
ρά ετών ήταν υπάλληλος της ΔΕΗ. 
Είναι 58 ετών, έγγαμος, έχει δύο 
παιδιά. Ήταν μέλος των διοικητι

κών συμβουλίων της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και της ΓΣΕΕ. 
Την περίοδο 1990-93 διετέλεσε πρόεδρος του 
Οργανισμού Εργατικής Εστίας. ® 210-5237.897, 
26810-26835

Γεώργιος 
Παπαγεωργίου
&  Οφθαλμίατρος, είναι 54 

ετών. Ιδρυτικό μέλος της 
ΕΙΝΑΠ, κατέλαβε τη θέση του α
ντιπροέδρου του Πανελλήνιου Ια
τρικού Συλλόγου την περίοδο 1986- 

89. Έχει εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος Άρτας στις 
εκλογές του 1982 και του 1986, και έχει βρεθεί 
στη Βουλή και άλλες τρεις φορές.«  210-3804.272, 
26810-74118,74112

Θεόδωρος Κολιοπάνος
Εξελέγη πρώτη φορά το 

π α ς ο κ  1993. Είναι 57 χρόνων. 
Πολιτικός μηχανικός. Μέλος της 
Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ, διετέλεσε νο
μάρχης Πιερίας και Λευκάδας. Διε- 
τέλεσε υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ.«

26810.72572



2 0 0 4

Αχαϊας
Ν.Δ.: 4 ΠΑΣΟΚ: 4 ΚΚΕ: 1

Σπήλιος
Σπηλιωτόπουλος
Ä  Στρατιωτικός εν απο

στρατεία, 58 ετών. Είναι 
διδάκτωρ Αεροπορικού Δικαίου 
και διετέλεσε υπασπιστής του Προ
έδρου της Δημοκρατίας Κωνστα

ντίνου Καραμανλή (1980-85). Μετά την ένταξή του 
στη Ν.Δ. ανέλαβε υπεύθυνος κινητοποιήσεων του 
κόμματος στη διετία 1986-87 και από το 2001 εί
ναι υπεύθυνος του Τομέα Εθνικής Αμυνας της Ν.Δ. 
Επί διακυβέρνησης Ν.Δ. (1992-93) υπήρξε υφυ
πουργός Εθνικής Άμυνας. ® 26910-20111,2610- 
623.636,623210

Νικόλαος Νικολόπουλος
Ä  Τραπεζικός υπάλληλος, 

είναι 46 ετών, έγγαμος, 
έχει τέσσερα παιδιά. Υπήρξε στέ
λεχος της ΟΝΝΕΔ και ανέπτυξε 
έντονη συνδικαλιστική δράση. Ε- 
ξελέγη δημοτικός σύμβουλος Πά

τρας το 1986 και το 1990 ήταν υποψήφιος δήμαρ
χος. Διετέλεσε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του 
κόμματος και από το 2001 είναι τομεάρχης Οικο
νομικών. ®  210-7253.725,2610-344.700

Θεόφιλος Βασιλείου
Ä  Δημόσιος υπάλληλος, έ 

χει σπουδάσει πολιτικές 
επιστήμες. Είναι 52 ετών, έγγα
μος, έχει δύο παιδιά. Συνδικαλι
στής στον χώρο των δημόσιων νο
σοκομείων, υπήρξε μέλος της Ε

κτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ. Επί οικουμε
νικής κυβέρνησης, στο διάστημα 1990-93, διορίστηκε 
νομάρχης Κέρκυρας. *  210-6007.504, 2610- 
222.188,26910-22403

Μιχάλης Μηεκίρης
» Δημοσιογράφος, είναι 33 

ετών και γιος του πρώην 
υπουργού και επί σειρά ετών βου
λευτή Αχάίας της Ν.Δ. Βασίλη Μπε- 
κίρη. Είναι μέλος της ΟΚΕ Εξωτε
ρικών και στέλεχος της Γραμμα- 

τείας Πολιτικού Σχεδιασμού και Προγράμματος του 
κόμματος.® 2610-991.733,2610-277.274,273.695

Ανδρέας Φούρας
Εξελέγη πρώτη φορά το 

παΙ οκ 1989. Είναι δικηγόρος, 
57 ετών, έγγαμος και πατέρας ε
νός παιδιού. Διετέλεσε νομάρχης 
Πειραιά, γενικός γραμματέας του 
υπουργείου Προεδρίας και υφυ

πουργός Αθλητισμού. ®  2610-223451, 226372

Μιλτιάδης Βέρρας
Είναι νέος βουλευτής. 

παΓοκ Μαιευτήρας-γυναικολό- 
γος, 55 ετών. Είναι έγγαμος και 
πατέρας δύο κοριτσιών. Ενταγμέ- 
νος στο ΠΑΣΟΚ από το 1974. Έχει 
διατελέσει πρόεδρος του Ιατρικού 

Συλλόγου Πάτρας και μέλος του Δ.Σ. του Καρα- 
μανδάνειου Νοσοκομείου Πατρών.® 2610-223136

Κώστας Σππλιόπουλος
Εξελέγη πρώτη φορά το 

παςοκ 1996. Πολιτικός μηχανι
κός, 48 ετών. Έχει θητεύσει στην 
τοπική αυτοδιοίκηση (ως πρόε
δρος της Κοινότητας Μελισσίων 
Αχάίας και ως νομαρχιακός σύμ

βουλος). ® 26910-61950

Απόστολος Κατσιφάρας
Είναι νέος βουλευτής. Οι- 

παςοκ κονομολόγος, 45 ετών, 
έγγαμος, πατέρας δύο παιδιών. 
Έχει διατελέσει νομαρχιακός σύμ
βουλος Αχάίας και κατάγεται από 
το Καλέντζι. ® 2610-224180
Παναγιώτης Κοσιώνης

Γεννήθηκε στο Αλισσό 
Πατρών το 1934. Είναι ο

φθαλμίατρος. Διετέλεσε αντιδή- 
μαρχος Πάτρας και Ε’ αντιπρόε
δρος της Βουλής. Έχει εκλεγεί 
βουλευτής τέσσερις φορές.

Βοιωτίας
NJL: 2 ΠΑΣΟΚ: 2

Ευάγγελος Μπασιάκος
1 ¿ 3  Δικηγόρος, είναι 50 ε-

ι * *  *  Μ α  χών, γιος του βουλευτή 
Βοιωτίας του Λαϊκού Κόμματος και 
της ΕΡΕ Αριστείδη Μπασιάκου. Εί
ναι έγγαμος και έχει ένα γιο. Έχει 
αναλάβει υπεύθυνος του Τομέα 

Γεωργίας της Ν.Δ. και στο διάστημα 1990-93 ή
ταν υφυπουργός Γεωργίας· διετέλεσε επίσης γραμ
ματέας του προεδρείου της Βουλής. ® 210-3612.215, 
3638.503, 22620-58338, 58131

Μιχάλης Γιαννάκης
Ä  Επιχειρηματίας με σπου

δές στη βιολογία, είναι 
45 ετών. Το 1998 εξελέγη νο
μαρχιακός σύμβουλος Βοιωτίας 
και ανέλαβε καθήκοντα αντιπρο
έδρου του νομαρχιακού συμβου

λίου. Ήταν υποψήφιος και στις προηγούμενες ε 
θνικές εκλογές. ®  210-5220.340,22620-58338, 
58131

Αλέξανδρος ΑκριΒάκης
Εξελέγη πρώτη φορά το 

παςοκ 1981. Είναι δικηγόρος, 
60 ετών, έγγαμος. Έχει διατελέ- 
οει υφυπουργός Γεωργίας και υ
πουργός Επικράτειας στην προη
γούμενη κυβέρνηση. Ήταν πρόε

δρος της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Δεν είχε ε 
κλεγεί το 1985, ενώ το 1990 η εκλογή του είχε 
ακυρωθεί από το Εκλογοδικείο. ® 210-3605.410, 
22620-27793

Βασίλης Τόγιας
Εκλέγεται δεύτερη φο- 

παΙ οκ ρά, καθώς έχει διατελέ- 
σει βουλευτής Επικράτειας. Είναι 
42 χρόνων, νομικός. Έγγαμος, πα
τέρας δύο παιδιών. Έχει διατε- 
λέσει γενικός γραμματέας Νέας 

Γενιάς και πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ.® 22610-88821

Γρεβενων
Ν .Α .:  1

Χρηστός Φώλιας
Ä  Επιχειρηματίας με σπου

δές οικονομικών, είναι 
53 ετών. Διετέλεσε μέλος της Οι
κονομικής και Κοινωνικής Επι
τροπής (1994-99) και πρόεδρος 
της Ένωσης Εμπόρων Θεσσαλο

νίκης (1993-97). Είναι μέλος των διοικητικών συμ
βουλίου των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμε
λητηρίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς και του 
διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου για τη Δη
μοκρατία «Κωνσταντίνος Καραμανλής». Το 1999 
εξελέγη ευρωβουλευτής της Ν.Δ. ®  210-3808.483, 
24620-87353,2310-254.438

ΔΡΑΜΑΣ
NJV.: 2 ΠΑΣΟΚ: 1

Σταύρος Δαΐλάκης
Ä  Σπούδασε οικονομικές 

επιστήμες και εργάστη
κε ως τραπεζικός υπάλληλος. Εί
ναι 49 ετών και έχει ένα γιο. Εξε
λέγη δήμαρχος Δοξάτου το 1986 
και το 1990. Το 1994 ήταν υπο- 

νομάρχης Δράμας και από το 1998 ανε- 
αντινομάρχης. ® 210-3706.357, 25210- 
38138,37604

ψήφιος
δείχθη
57714,

Μαργαρίτης Τζίρος
Ä  Σπούδασε φυσικές επι

στήμες, είναι 50 ετών και 
έχει τρία παιδιά. Από το 1990 ε
κλέγεται δήμαρχος Δράμας, θέ
ση από την οποία παραιτήθηκε για 
να βάλει υποψηφιότητα. Υπήρξε 

μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ και 
πρόσφατα εξελέγη στην Κεντρική Επιτροπή της 
Ν.Δ. ® 25210-55827-9

Χρηστός Αηδόνης
Εκλέγεται πρώτη, φορά, 

ί ϋ ο κ  Είναι γυμναστής-καθη- 
γητής Μέσης Εκπαίδευσης, 41 ε
τών. Έγγαμος, πατέρας δύο παι
διών. Έχει κάνει μεταπτυχιακές 
σπουδές στην Οργάνωση και Δι

οίκηση, έγ 25210-31177

Δ ωδεκάνησου
Ν.Α.: 3 ΠΑΣΟΚ: 2____________

$  Αριστοτέλης Παυλίδης
Λ  Φυσικός, είναι 61 ετών 

και έχει μία κόρη. Έχει 
διατελέσει δύο φορές υπουργός 
Εμπορικής Ναυτιλίας (την πρώτη 
το 1989 και τη δεύτερη την πε
ρίοδο 1990-92). Επίσης έχει α- 

ναλάβει υφυπουργός Οικονομικών και υφυπουρ
γός Εμπορικής Ναυτιλίας. Από το 2001 ήταν το
μεάρχης Εξωτερικών του κόμματος.® 210-9235.100, 
9235.800, 22410-25510

Αναστάσιος Καραμάριος
^  Δικηγόρος, είναι 69 ε 

τών, έγγαμος, έχει δύο 
κόρες. Έθεσε πρώτη φορά υπο
ψηφιότητα με τη Ν.Δ. το 1981 και 
από το 1980 είχε αναλάβει πρό
εδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρι

κών Σωματείων Δωδεκανήσου. Διετέλεσε μέλος 
του διοικητικού συμβουλίου του Δικηγορικού Συλ
λόγου Ρόδου. ®  22410-37090,74100

Βασίλης Χρυσής
&  Φιλόλογος και νομικός, 

είναι 54 ετών, έγγαμος, 
έχει τρία παιδιά. Υπήρξε υποδι
ευθυντής της Παιδαγωγικής Ακα
δημίας Ρόδου και το 2000 ήταν 
πρώτη φορά υποψήφιος με τη Ν.Δ. 

® 22410-30045, 28147

Κώστας Καϊσερλάς
Εξελέγη πρώτη φορά το 

παΙ οκ 2000, αλλά έχασε την έ
δρα του στο Εκλογοδικείο. Είναι 
φαρμακοποιός, 59 χρόνων. Έγγα
μος, πατέρας δύο αγοριών. Ήταν 
δήμαρχος της Κω, εκλεγόμενος 

επί έξι συνεχείς τετραετίες. Ο πατέρας του Γιώρ- 
γος ήταν επίσης δήμαρχος της Κω από το 1959 έ 
ως το 1967. Έχει διατελέσει υφυπουργός Εσωτε
ρικών. ® 6944-444.849

Γιάννης Παρασκευής
Εξελέγη πρώτη φορά το 

"παςοκ 1989. Έγγαμος, πατέρας 
δύο παιδιών. Είναι πολιτικός μη
χανικός. Το 1993 είχε χάσει την 
έδρα του καθώς είχε επιλέξει τα 
Δωδεκάνησα ο τότε πρωθυπουρ

γός Ανδρέας Παπανδρέου, τον οποίο διαδέχθηκε 
μετά τον θάνατό του το 1996. Μέλος του ΠΑΣΟΚ 
από την ίδρυσή του, είχε διαγράφει το 1976 με α
πόφαση του Α. Παπανδρέου. Έχει διατελέσει με
τακλητός και αιρετός νομάρχης Δωδεκανήσου, έ 
χει αναπτύξει συνδικαλιστική δράση στον χώρο των 
μηχανικών. ® 22410-33810

Εβρου
NJL: 2 ΠΑΣΟΚ: 2

Αλέξανδρος 
Δερμεντζόπουλος
&  Πολιτικός μηχανικός, εί

ναι 51 ετών, έγγαμος, έ 
χει δύο παιδιά. Υπήρξε ιδρυτικό 
μέλος και πρώτος πρόεδρος του 
Συλλόγου Μηχανικών Βορείου 

Έβρου, καθώς και της Κινηματογραφικής Λέσχης 
Ορεστιάδας. Το 1990 εξελέγη δημοτικός σύμβου
λος Ορεστιάδας· το 1994 και το 1998 ήταν υπο
ψήφιος δήμαρχος. Είναι μέλος της Κεντρικής Επι
τροπής του κόμματος και είχε θέσει πρώτη φορά 
υποψηφιότητα το 2000. ® 25530-24455, 25510- 
84600

&
Σταύρος Κελέτσης

Δικηγόρος, 39 ετών, έγ
γαμος και έχει μία κόρη 

και ένα γιο. Διετέλεσε ειδικός συ
νεργάτης στο γραφείο του Κ. Μη- 
τροτάκη την περίοδο 1990-92 και 
στη συνέχεια σύμβουλος στο Υ- 

ΠΕΧΩΔΕ έως το 1993. Υπήρξε υποψήφιος νομάρ
χης Έβρου το 1994 και είναι μέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής του κόμματος. *  25510-24000,83320

Απόστολος Φωτιάδης
Εξελέγη πρώτη φορά το 

πΑΣοί 1989. Είναι 51 ετών, δι
κηγόρος, έγγαμος και πατέρας 
δύο παιδιών. Έχει διατελέσει νο
μικός σύμβουλος του Εργατικού 
Κέντρου Έβρου, υφυπουργός Γε

ωργίας, Οικονομικών, και παλαιότερα γενικός γραμ
ματέας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. ® 
25510-24020

Γιώργος Ντόλιος
Λ ύ ι· Είναι νέος βουλευτής. 
ΠΑΣΟΚ Γεννήθηκε στην Πυλαία 

Έβρου, οδοντίατρος. Έχει διατε- 
λέσει δήμαρχος Φερών και επί 8 
χρόνια νομάρχης Έβρου. Επί θη
τείας του στον Δήμο Φερών ιδρύ

θηκε η πρώτη εταιρεία τοπικής ανάπτυξης του νο
μού.® 25510-36577

Εύβοιας
Ν.Δ.: 3 ΠΑΣΟΚ: 3

Ανοστάσιος Λιάσκος
Ä  Οικονομολόγος, 47 ετών, 

έγγαμος, έχει δύο παι
διά. Μέλος της ΟΝΝΕΔ από τα φοι
τητικά του χρόνια, διετέλεσε διο
ρισμένος νομάρχης Σερρών την 
περίοδο 1989 -1993. Πρώτη φο

ρά πολπεύθηκε το 1996, μετείχε στη Διαρκή Επι
τροπή Παραγωγής Εμπορίου της Βουλής και από 
το 2001 είναι υπεύθυνος του Τομέα Τουρισμού της 
Ν.Δ.® 22210-78183,78877

Σιμός Κεδίκογλου
» Δημοσιογράφος, 41 ε 

τών,γιος του επί.σειρά ε
τών βουλευτή Εύβοιας του ΠΑΣΟΚ 
Βασ. Κεδίκογλου. Υπήρξε συντά
κτης σε εφημερίδες και διατέλε- 
οε ραδιοφωνικός παραγωγός και 

τηλεοπτικός παρουσιαστής. ® 22210-61318-9

Κωνσταντίνος 
Μαρκάπουλος
Ä  Χειρουργός, είναι 43 ε 

τών, έγγαμος, έχει δύο 
παιδιά. Υπήρξε διευθυντής της Κε
ντρικής Κλινικής Αθηνών. ® 22210- 
79850,60620

Κατερίνα Περλεπέ- 
Σηφουνόκη

Νέα βουλευτής. Γεννή- 
παςοκ θηκε στον Ορχομενό α

πό γονείς αγρότες. Είναι γιατρός 
στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Πα
ντρεμένη. Έχει διατελέσει νο

μαρχιακή σύμβουλος Εύβοιας. ® 22210-60520

Γ ιώργος Παπαγεωργίου
Εξελέγη πρώτη φορά το 

π α ς ο κ  2000. Είναι δικηγόρος, 
49 χρόνων. Έγγαμος, πατέρας δύο 
παιδιών. Έχει διατελέσει πρόε
δρος του δημοτικού συμβουλίου 
Σκύρου και νομαρχιακός σύμβου

λος Εύβοιας.® 22210-83697

Δημάτρπς Πιπεργιάς
~MiL, Εξελέγη πρώτη φορά το 
□ S o l 1993. Υπάλληλος της 

ΔΕΗ, 53 ετών, έγγαμος και πατέ
ρας ενός παιδιού. Έχει διατελέ- 
σει πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και 
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής 

του ΠΑΣΟΚ.®22210-74313

Ευρυτανίας
NJL: 1

Δημοσθένης Τσιαμάκης
Ä  Εφοριακός υπάλληλος, 

με σπουδές πολιτικών ε 
πιστημών, είναι 62 ετών, έγγαμος, 
έχει παιδιά. Υπήρξε διορισμένος 
νομάρχης Πρέβεζας στο διάστη
μα 1990-93 και εξελέγη νομάρ

χης Ευρυτανίας το 1994 και το 1998. Παραιτήθη
κε από σι θέση μετά την εκλογή του ως βουλευ
τή το 2000 (αν και ακυρώθηκε τελικώς από το Ε
κλογοδικείο). Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής 
του κόμματος. ®  210-3306.630, 22370-25025, 
80590

ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΠΑΣΟΚ: 1

Δημάτρπς ΒαρΒαρίγος
Νέος βουλευτής. Βιολό- 

παΙ οκ γος, 52 χρόνων, έγγαμος 
και πατέρας 3 κοριτσιών. Έχει δια- 
τελέσει νομαρχιακός σύμβουλος, 
μέλος του Περιφερειακού Συμ
βουλίου Ιονίων Νήσων και πρόε

δρος της Κοινότητας Λαγκαδακίου. ® 26950-29700

Ηλείας
Ν.Δ.: 3 ΠΑΣΟΚ: 3

Παναγιώτης Αδρακτάς
3 2  Γιατρός, διδάκτορας της 
Ν Λ  Ιατρικής Σχολής του Πα- 

νεπιστημίου Αθηνών, είναι 56 ε
τών, έγγαμος, έχει ένα γιο. Υπήρξε 
στέλεχος του φοιτητικού κινήμα
τος και υποψήφιος δήμαρχος Χάί- 

δαρίου (το 1982 και το 1986) και Περιστεριού το 
1990. Πριν από την εκλογή του το 2000 στην Η
λεία είχε εκλεγεί άλλες τρεις φορές στη Β' Αθή- ’ 
νας. ® 26210-39995,26220-29790

Γ ιώργος Κοντογιάννης
Δημοσιογράφος, σπού- 

ι δασε οικονομικά και εί- 
£ # , ¡1  ναι 42 ετών, έγγαμος, έχει δύο 

I  παιδιά. Έχει διατελέσει πρόεδρος
.  ι α μ  του Οργανισμού Νεολαίας κάι Αθλη- 
^ σ η ς  Πάτρας και πολιτικός συντά
κτης σε εφημερίδες και ραδιοτηλεοπτικά μέσα. ® 
210-3602.900,26210-20881, 26220-38420

Κρινιώ Κανελλοπούλου
3 2  Αρχιτέκτονας, είναι 46 ε- 
κ Λ  τών, παντρεμένη, έχει 2 

παιδιά. Κόρη του πρώην βουλευ
τή, υπουργού και αντιπροέδρου 
της κυβέρνησης Μητσοτάκη, Αθ. 
Κανελλόπουλου. Έχει εκλεγεί άλ

λες 2 φορές το Νοέμβριο 1989 και του 1990. ® 
210-6454.683,26210-29333,29600

Γιάννης Κουτσούκος
Εξελέγη πρώτη φορά το 

π α ς ο κ  2 000, αλλά έχασε την έ 
δρα του στο Εκλογοδικείο. Είναι 
51 ετών, έγγαμος και πατέρας δύο 
κοριτσιών. Οικονομολόγος, πτυχι- 
ούχος της ΑΣΟΕΕ. Έχει διατελέ- 

σει πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ από το 1993 έως το 
2000.® 26210-21972

Πηναγιώτης 
Αντ ωνακόπουλος

Εξελέγη πρώτη φορά το 
"π α ς ο κ -2000. Έγγαμος, 41 ετών.

..... Γ ιατρός καρδιολόγος με σπουδές
ί  και στην Ψυχολογία. Έχει κάνει
*  μεταπτυχιακές σπουδές στη Δη
μόσια Υγεία. Διετέλεσε αντινομάρχης Ηλείας και 
εργαζόταν στην Καρδιολογική Κλινική του νοσο- . 
κομείου.«Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα. ® 26210- 
21944,210-3303.130

Δημάτρης 
Γεωργακόπουλος

Εξελέγη πρώτη φορά το 
π α ς ο κ  1981. Είναι 56 ετών, έγ

γαμος, πατέρας ενός παιδιού. Μα
θηματικός, με σπουδές και στα Οι
κονομικά, ασχολήθηκε με τον συν

δικαλισμό στον χώρο των τραπεζικών. Έχει διατε- 
λέσει υφυπουργός Οικονομικών και Ανάπτυξης με 
αρμοδιότητα σε θέματα τουρισμού. Υπήρξε κοινο
βουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και μέλος 
του προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. ® 
26210-33790,30355

Ημαθίας
Ν.Δ.: 2 ΠΑΣΟΚ: 2

Μιχάλης Χπλκίδης
Εκπαιδευτικός, είναι 49 

Κ Δ  εχών, έγγαμος, έχει δύο 
παιδιά. Μέλος της ΟΝΝΕΔ από την 
ίδρυσή της, διετέλεσε δήμαρχος 
Μελικής από το 1991 έως την ε
κλογή του ως βουλευτή το 2000. 

Υπήρξε επίσης πρόεδρος του διοικητικού συμ
βουλίου της ΕΛΜΕ Ημαθίας, καθώς και πρόεδρος 
της ΤΕΔΚ του νομού. ® 23310-72154,81730

Ηλίας Φωτιάδης
&  Γεωπόνος, είναι έγγα

μος, 60 ετών. Είχε εκλε
γεί νομαρχιακός σύμβουλος Ημα
θίας, διετέλεσε και μέλος του Ε
μπορικού και Βιομηχανικού Επι
μελητηρίου. Υπήρξε παράλληλα 

επί 20ετία πρόεδρος και γενικός γραμματέας της 
Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεντρικής Μα
κεδονίας. Μετά την εκλογή του το 2000 μετείχε 
και στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορί
ου. ®  23310-25707,74555 & 23320-52555



Μιχάλης Χρυσοχοϊκής
Εξελέγη πρώτη φορά το 

ίΒ ο ί τ  1989. Είναι 49 χρόνων, 
έγγαμος πατέρας δύο παιδιών. Δι
κηγόρος. Έχει διατελέσει υφυ
πουργός Ανάπτυξης και υπουρ
γός Δημόσιας Τάξης. Είναι γραμ

ματέας του ΠΑΣΟΚ. Το 1987 υπηρέτησε ως νο
μάρχης στην Καρδίτσα. ®  23310-29188

Τάσος Σιδηρόπουλος
Είναι νέος βουλευτής, 40 

49» χ »  1  παΙ οκ χρόνων, γεωπόνος. Έχει 
διατελέσει νομαρχιακός σύμβου
λος επί δύο συνεχείς θητείες. Στις 
εκλογές του 2000 ήταν υποψή
φιος βουλευτής χωρίς να εκλεγεί.

® 23310-73113

Ηράκλειου
NJL: 3 ΠΑΣΟΚ: 5

Μανώλης 
Κεφαλογιάννης

Ä 0 ικονομολόγος-πολιτι- 
κός επιστήμονας, είναι 

45 ετών, έγγαμος, έχει ένα γιο. 
Ανιψιός του εκλιπόντος βουλευ
τή Ηρακλείου της Ν.Δ. Μανώλη 

Κεφαλογιάννη και του βουλευτή Ρεθύμνου του κόμ
ματος Γιάννη Κεφαλογιάννη. Έχει διατελέσει μέ
λος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής και α
ντιπρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέ
σεων. Από το 2000 είναι συντονιστής Μορφωτι
κών Υποθέσεων του κόμματος.«  210-3609.306

Γιώργος Δεικτάκης
Μ 2  Οδοντίατρος, 58 ετών, 
λ λ  έγγαμος, έχει δύο παι

διά. Υπήρξε μέλος της νεολαίας 
ΕΡΕ το 1961 και εντάχθηκε στη 
Ν.Δ. το 1975. Διετέλεσε διευθύ- 
νων σύμβουλος της ΠΑΕ ΟΦΗ, κα

θώς και ειδικός σύμβουλος για θέματα αθλητισμού 
του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη. Είχε θέσει υ
ποψηφιότητα και πριν από την πρώτη εκλογή του 
το 2000. ® 2810-344.833

Κωνσταντίνος 
ΜπαντουΒάς

Γεννήθηκε το 1942 στο 
ι Ηράκλειο. Σπούδασε στη 

Σχολή Αξιωματικών του Εμπορι
κού Ναυτικού. Διετέλεσε δημοτι
κός σύμβουλος Ηρακλείου. Εκλέ

γεται βουλευτής για πρώτη φορά. Είναι παντρεμέ
νος και έχει έναν γιο και μία κόρη.

Μανόλης Στρστάκης
Εξελέγη πρώτη φορά το 

παςοκ 1996. Είναι 58 ετών, γε
ωπόνος. Έγγαμος. Διετέλεσε υ
φυπουργός Μεταφορών, υποδιοι
κητής του ΟΓΑ και ήταν πρόεδρος 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γε

ωπόνων. »2810-341159

Ευαγγελία Σχοιναράκη
Εξελέγη πρώτη φορά το 

παςοκ 2000. Είναι εκπαιδευτι
κός, παντρεμένη, μητέρα δύο παι
διών. Μέλος της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ, 
έχει διατελέσει αναπληρώτρια 
γραμματέας του Τομέα Γυναικών 

του ΠΑΣΟΚ, αντιπρόεδρος της Διδασκαλικής Ομο
σπονδίας Ελλάδας, αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου 
Παιδαγωγικών Ερευνών της ΔΟΕ και αναπληρώ- 
τρια γραμματέας του Τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ. 
■3· 2810-344.721-2

Μανόλης 
Φραγκιαδουλάκης

η  τ ·  iä iÜ i?  Εξελέγη πρώτη φορά το
i L  Μ  παςοκ 1989. Είναι γιατρός, 59

ετών, έγγαμος και πατέρας τριών 
κοριτσιών. Έχει διατελέσει δημο
τικός σύμβουλος και αντιδήμαρ- 

χος Ηρακλείου. ® 2810-241557

Στέλιος Ματζαπετάκης
Εξελέγη πρώτη φορά το 

παςοκ 1989. Φαρμακοποιός, έγ
γαμος και πατέρας δύο αγοριών. 
Κατάγεται από πολιτική οικογέ
νεια του Ηρακλείου και είναι γιος 
και εγγονός πολιτικών. Είχε ε 

κλεγεί δύο φορές βουλευτής Ηρακλείου με τη Ν.Δ. 
προτού προσχωρήσει στο ΠΑΣΟΚ, με το οποίο ε
κλέγεται από το 1993. ®  2810-227.996

Βασίλης Κεγκέρογλου
Είναι νέος βουλευτής. Εί- 

π α ς ο κ  ναι φυσικός, 43 ετών, έγ
γαμος και πατέρας δύο αγοριών. 
Έχει διατελέσει αντινομάρχης Η
ρακλείου και γραμματέας της Νο
μαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου 

του ΠΑΣΟΚ.® 2810-211246

Θεσπρωτίας
Ν.Δ.: 1

Αντώνης Μπέζας
&  Πολιτικός μηχανικός, εί

ναι 40 ετών, έγγαμος, έ 
χει ένα γιο. Διετέλεσε αντιπρόε
δρος του Συλλόγου Μηχανικών 
Θεσπρωτίας. Έχει εκλεγεί το 1994 
δημοτικός σύμβουλος Ηγουμενί

τσας και το 1998 νομαρχιακός σύμβουλος Θε
σπρωτίας. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του 
κόμματος και της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτι
κών Υποθέσεων της Βουλής. ®  210-3706.455, 
22650-28901

Ιωαννινων
Ν.Δ.: 3 ΠΑΣΟΚ: 2

Σταύρος Καλογιάννης
^  Πολιτικός μηχανικός, 43 

ετών, έγγαμος, έχει τρία 
παιδιά. Γιος του πρώην βουλευτή 
Ελευθέριου Καλογιάννη, γνωστού 
και για την αρπαγή της κάλπης το 
1985 κατά τη διαδικασία εκλογής 

Προέδρου της Δημοκρατίας. Έχει διατελέσει ει
δικός σύμβουλος του ΕΟΜΜΕΧ και εξελέγη δημο
τικός σύμβουλος Ιωαννίνων το 1990. ® 210- 
3221.114,26510-77247

Κωνσταντίνος 
Τοσούλας
^  Δικηγόρος, είναι 45 ε 

τών, έγγαμος, έχει δύο 
παιδιά. Υπήρξε ιδιαίτερος γραμ
ματέας του Ευάγγελου Αβέρωφ 
και διετέλεσε ειδικός σύμβουλος 

στα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Εμπορίου και 
Γεωργίας επί κυβέρνησης Τζαννετάκη. Διετέλεσε 
επίσης πρόεδρος του Οργανισμού Προώθησης Ε
ξαγωγών και το 1994 εξελέγη δήμαρχος Κηφισιάς. 
® 210-3831.750

Αντώνης Φούσας
*1 5  Δικηγόρος, 65 ετών. Υ- 

πήρξε μέλος του διοικη
τικού συμβουλίου του Δικηγορι
κού Συλλόγου Αθηνών και έχει δια- 
τελέσει εξωκοινοβουλευτικός υ
πουργός Αιγαίου στις κυβερνήσεις 

Γρίβα και Ζολώτα την περίοδο 1989 - 1990. Από 
το 1993 δεν κάθησε στα κοινοβουλευτικά έδρανα 
μόνο την τελευταία τετραετία. ®  210-3636.388, 
26510-25439

Βαγγέλης Αργυρής
Εξελέγη πρώτη φορά το 

παΙ οκ 1993. Είναι 52 χρόνων, 
έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών. 
Αγροτοσυνδικαλιστής, πρώην πρό
εδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ και αντιπρό
εδρος της Ευρωπαϊκής Συνομο

σπονδίας Γεωργίας. Έχει διατελέσει γραμματέας 
του Κοινοβουλευτικού Τομέα Γεωργίας και Ανά
πτυξης του ΠΑΣΟΚ, και ήταν υφυπουργός Γ εωρ
γίας στην προηγούμενη κυβέρνηση. *  26510- 
73808, 210-3617.181

Μιχάλης Παντοάλας
Είναι νέος βουλευτής. 

π α ς ο κ  Καθηγητής Μέσης Εκ
παίδευσης, 52 ετών, έγγαμος και 
πατέρας ενός κοριτσιού. Μέλος 
του ΠΑΣΟΚ από το 1979. Έχει ε 
κλεγεί νομαρχιακός σύμβουλος 

και έχει διατελέσει αναπληρωτής νομάρχης Ιωαν
νίνων. Από το 1999 είναι δήμαρχος Μολοσσών Ιω
αννίνων. ®  26510-23700, 23714

ΚΑΒΑΛΑΣ
NJL: 2 ΠΑΣΟΚ: 2

Γιώργος Καλαντίιίς
Ä  Φαρμακοποιός, είναι 50 

ετών. Είχε εκλεγεί πρό
εδρος της ΟΝΝΕΔ Καβάλας το 
1980 και διετέλεσε δημοτικός σύμ
βουλος της πόλης καθώς και διο
ρισμένος νομάρχης Φθιώτιδας το

2 0 0 4

1991. Ήταν μέλος της γενικής συνέλευσης της 
Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και από το 2000 εί
ναι αναπληρωτής γραμματέας της Κοινοβουλευτι
κής Ομάδας του κόμματος. ® 210-3310.209, 
3311.169,2510-833.119

Δημάτρης Χριστο- 
φιλογιάννης
Ä Γιατρός ωτορινολαρυγ

γολόγος, είναι 63 ετών, 
I  '  έγγαμος, έχει δύο παιδιά. Είναι Α’
I  αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου
*  Ιατρικού Συλλόγου, έχει διατελέ-
σει πρόεδρος της ΝΟΔΕ της περιοχής και έχει θέ
σει και στο παρελθόν υποψηφιότητα με τη Ν.Δ. *  
2510-223.810

Λ  Γιάννης Τσακλίδης
■ Εξελέγη πρώτη φορά το

11 ΠΑΣΟΚ 1981. Είναι 53 ετών, έγ- 
£ %  γάμος και πατέρας δύο παιδιών.
..7  Πολιτικός μηχανικός. Είναι μέλος

I  της Κεντρικής Επιτροπής του
ΠΑΣΟΚ και έχει διατελέσει υφυ

πουργός ΠΕΧΩΔΕ, θέση που κατείχε και στην προη
γούμενη κυβέρνηση. ®  2510-831.748

Κώστας Τσίμας
Εξελέγη πρώτη φορά το 

π α ς ο κ  2000. Έχει σπουδάσει 
Πολιτικές Επιστήμες και Δημόσια 
Διοίκηση στο Πανεπιστήμιο της 
Νέας Υόρκης. Υπήρξε ιδρυτικό μέ
λος του ΠΑΚ, διετέλεσε αρχηγός 

της ΕΥΠ και ευρωβουλευτής. ® 2510-832.589

1Ι Μ

Καρδίτσας
Ν JL: 3 ΠΑΣΟΚ: 2

Δημάτρης Σιούφας
Ä  Δικηγόρος, 68 ετών, έγ

γαμος, έχει 3 παιδιά. Μέ
λος της νεολαίας της ΕΡΕ, ε ξε 
λέγη στη Διοικούσα Επιτροπή του 
κόμματος το 1979. Διετέλεσε γε
νικός διευθυντής του ΕΟΜΜΕΧ. 

Στο διάστημα 1991-92 ήταν υφυπουργός Υγείας 
και την περίοδο 1992-93 υπουργός Υγείας. Είναι 
μέλος της Κ.Ε. και του Πολιτικού Συμβουλίου της 
Ν.Δ., είχε εκλεγεί και στη θέση του γενικού γραμ
ματέα της Κ.Ο. ® 210-3614.562, 3631.800 & 
24410-25591

Σπάρος Ταλιαδοάρος
Δικηγόρος, είναι 48 ε- 

Κ Α  τών, έγγαμος, έχει ένα 
παιδί. Γ ιος του βουλευτή της ΕΡΕ 
και της Ν.Δ. Αθανάσιου Ταλια- 
δούρου και εγγονός του υπουρ
γού του Λαϊκού Κόμματος Σπυρί

δωνα Ταλιαδούρου. Μέλος της Κεντρικής Επιτρο
πής του κόμματος, είναι από το 1997 αναπληρω
τής γραμματέας Προγράμματος της Ν.Δ. *  
210-3246.029,3251.840 & 24410-22190,25914

Κωνσταντίνος Τσιάρας
τ§ ο  Γιατρός, διδάκτορας της 

Μ α  Ιατρικής Σχολής στο Πα
νεπιστήμιο Αθηνών, 38 ετών, εί
ναι άγαμος. Διετέλεσε πρόεδρος 
του Συλλόγου Εργαζομένων στην 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας του 

Νομού Καρδίτσας. ® 24410-77153,77262

Ντίνος ΡάΒλιας
Είναι νέος βουλευτής. Δι- 

π α ς ο κ  κηγόρος, 48 χρόνων. Έχει 
διατελέσει γενικός γραμματέας 
του υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών. ® 24410-80980- 
2-4

Νίκος Σαλαγιάννης
Εξελέγη πρώτη φορά το 

π α Ι ο κ  1996. Είναι 56 ετών, έγ
γαμος, πατέρας δύο παιδιών. Πο
λιτικός μηχανικός. Έχει διατελέ- 
σει υφυπουργός Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, γενικός γραμματέ

ας στα υπουργεία Αιγαίου, Εσωτερικών, Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ®  24410-75830-2

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Ν.Δ.: 1 ΠΑΣΟΚ: 1

Ανέστπς Αγγελός
τ ®  Κτηνίατρος, είναι 52 ε- 

Ν Δ  τών, έγγαμος, έχει δύο 
παιδιά. Υπήρξε μέλος της φοιτη
τικής παράταξης του κόμματος α
πό τη δεκαετία του 70, και πρό
εδρος της Ν.Ε. Καστοριάς του κόμ

ματος το 1990. Από το 2000 είναι υπεύθυνος Κτη
νοτροφίας και Αλιείας της Ν.Δ. ® 24670-86626, 
86696,27738

Φίλιππος Πετσάλνικος
Εξελέγη πρώτη φορά το 

παΙ οκ 1985. Είναι 54 ετών, δι
κηγόρος, έγγαμος και πατέρας 
τριών παιδιών. Έχει διατελέσει υ
πουργός Δημόσιας Τάξης, Δικαι
οσύνης, αναπληρωτής υπουργός 

Παιδείας, υφυπουργός Παιδείας και Πολιτισμού. 
Επίσης διετέλεσε γενικός γραμματέας Λαϊκής Ε
πιμόρφωσης. ®  24670-83835

Κέρκυρας
NJL: 2 ΠΑΣΟΚ: 1

g M t t k  Νικόλαος Γεωργιάδης
»,* Οικονομολόγος, είναι 39

j '  Κ Α  ετών. Εργάστηκε επί 5 
J j  ¿ J , χρόνια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
\  * >  σε θέματα οικονομικής ανάπτυ-

ξης. Υπήρξε από τα ιδρυτικά μέ- 
— - λη των Φιλελευθέρων, με τους ο

ποίους συμμετείχε στις ευρωεκλογές του 1999. 
Πολιτεύθηκε το 2000 πρώτη φορά με τη Ν.Δ. ® 
26610-38838, 80604

Νικόλαος Δένδιας
Δικηγόρος, είναι 45 ε- 

Κ λ  τών, έγγαμος, έχει δύο 
παιδιά. Είχε θέσει υποψηφιότητα 
με τη Ν.Δ. και το 2000 και είναι 
μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου 
από το 1986. ®  26610-30020,

Αντζελα Γκερέκου
Είναι νέα βουλευτής. Η- 

π α ς ο κ  θοποιός, παντρεμένη, μη
τέρα ενός κοριτσιού. Έχει σπου
δάσει Αρχιτεκτονική στη Ρώμη και 
Υποκριτική στο Λονδίνο. Είναι μέ
λος του ΤΕΕ. *  26610-28460, 

28250, e-mail: agerekou@otenet.gr

Κεφαλληνίας
NJL: 1

✓ * * *  Πέτρος ΑλιΒιζάτος
β  ̂  Λ τ α  Δικηγόρος, είναι 62 ε- 

Μ α  τών, έγγαμος, έχει τρία 
παιδιά. Είναι μέλος σε μία σειρά 
ιδρυμάτων και μη κερδοσκοπικών 
σωματείων και μέλος της ΝΟΔΕ 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης. Το 2002 

εξελέγη δημοτικός σύμβουλος Αργοστολιού. ® 
210-2582.391,26710-26280

Κιλκίς
NJL: 2 ΠΑΣΟΚ: 1

Κωνσταντίνος Κιλτίδης
Ä Γιατρός, είναι 48 ετών, 

έγγαμος, έχει δύο παι
διά. Διετέλεσε μέλος του διοικη
τικού συμβουλίου της Πανελλή
νιας Ομοσπονδίας Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και μέλος της 

ΝΟΔΕ Κιλκίς. Έθεσε πρώτη φορά υποψηφιότητα 
το 1996 και από το 2000 είναι μέλος της Διαρκούς 
Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.»  
2310-501.002-3, 23410-20732,20738

ΣάΒΒας Τσιτουρίδης
^ Δικηγόρος-οικονομολό- 

γος, είναι 50 ετών, έγ
γαμος, έχει τρία παιδιά. Υπήρξε 
στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επι
τροπής και το 1990 διορίστηκε πε
ριφερειάρχης Θεσσαλίας. Διετέ- 

λεσε επίσης γενικός γραμματέας του υπουργείου 
Γ εωργίας και είναι υπεύθυνος του Τομέα Αγροτι
κής Ανάπτυξης και του Τομέα ΥΠΕΧΩΔΕ του κόμ
ματος. ® 210-9626.624,23410-22260,23199

Γιώργος Φλωρίδπς
Εξελέγη πρώτη φορά το 

π α ς ο κ  1996. Είναι 48 χρόνων, 
δικηγόρος. Έγγαμος, πατέρας δύο 
παιδιών. Πρώτος αιρετός νομάρ
χης Κιλκίς. Διετέλεσε υφυπουρ
γός Εσωτερικών και Δημόσιας Δι

οίκησης, υφυπουργός Αθλητισμού και υπουργός 
Δημόσιας Τάξης. Υπήρξε πρόεδρος του Δικηγο
ρικού Συλλόγου Κιλκίς, είναι μέλος της Διεθνούς 
Αμνηστίας. ® 23410-24704

Κοζάνης
Ν.Δ.: 3 ΠΑΣΟΚ: 2

Νικόλαος Τσιαρτσιώνπς
Αρχιτέκτονας μηχανικός, 

ι είναι 54 ετών, έγγαμος, 
έχει δύο παιδιά. Έχει εκλεγεί δη- 

.  μοτικός σύμβουλος Κοζάνης το
V  1986 και το 1990 ήταν υποψήφιος
■ ■  δήμαρχος. Από το 2000 είναι υ
πεύθυνος του Κλάδου Έρευνας και Τεχνολογίας 
του Τομέα Ανάπτυξης της Ν.Δ. ® 210-3616.048, 
24610-32828,41186

Μιχάλης Παπαδόποιιλος
Πολιτικός μηχανικός, 42 

Μ α  ετών, έγγαμος, έχει δύο 
παιδιά. Από τα μαθητικά του χρό- 
νια εντάχθηκε στην ΟΝΝΕΔ και υ- 

β  - ΗΠΡΦ Μέλος της Εκτελεστικής Ε-
■  ";i¡ W M  πιτροπής της από το 1985. Επί
σης διετέλεσε μέλος της Ένωσης Τεχνολόγων 
Μηχανικών και την περίοδο 1990-93 υπήρξε ειδι
κός σύμβουλος στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας. ® 
24610-42242,42060 & 24630-24336, 54588

Γιώργος Κασαπίδης
Ä  Γεωπόνος, είναι 33 ετών, 

άγαμος. Μέλος της Δι- 
οικούσας Επιτροπής του ΓΕΩΤΕΕ 
Δυτικής Μακεδονίας. Είχε εκλε
γεί στις τελευταίες εκλογές της 
αυτοδιοίκησης νομαρχιακός σύμ

βουλος Κοζάνης, θέση από την οποία παρατήθη
κε για να πολπευθεί. ®  24610-35649

H H k  Λάζαρος Λωτίδης
Εξελέγη πρώτη φορά το 

I  π α ς ο κ  1989. Είναι δικηγόρος,
^  1 48 ετών, έγγαμος και πατέρας δύο

παιδιών. Έχει διατελέσει ανα
πληρωτής γραμματέας της Κοι
νοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ 

και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Ήταν υφυ
πουργός Αμυνας στην προηγούμενη κυβέρνηση. 
® 24610-38900

Γιάννης Βλατάς
Εξελέγη πρώτη φορά το 

ΠΑΣΟΚ 2000, αλλά έχασε την έ- 
^  δρα του στο Εκλογοδικείο. Είναι 

5 ^ 4 6 Ψ  J J  πολιτικός μηχανικός, έγγαμος και 
■ k  i  γ |  πατέρας δύο παιδιών, 48 ετών.

Ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Έχει 
θητεύσει στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι πρόε
δρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης. ® 24610- 
21919,22069

Κορινθίας
NJL: 2 ΠΑΣΟΚ: 2

H  Αναστάσης 
Παπαληγούρας

τ ®  Δικηγόρος, 56 ετών, έγ- 
Μ α  γάμος, έχει μία κόρη. Γ ιος 

του παλαιού πολιτικού Παναγή Πα- 
παληγούρα και γαμπρός του πρώ
ην πρωθυπουργού Γεώργιου Ράλ- 

λη. Στέλεχος της ΟΝΝΕΔ, της οποίας διετέλεσε 
επικεφαλής το διάστημα 1976-77 και μέλος της 
Διοικούσας Επιτροπής της Ν.Δ. από το 1976 έως 
το 1981. Έχει διαγράφει δύο φορές από το κόμ
μα, το 1987 και το 1998. Από το 2001 είναι κοι
νοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ. ® 210- 
3626.440,3631.276 & 27410-80825-6

Κόρκα - Κώνστα Αθηνά
Ä  Πολιτικός Μηχανικός, γεν

νήθηκε το 1954, είναι πα- 
, . , .  ι ντρεμένη και έχει δύο παιδιά. Μέ- 

' i 9 m m  χος του ΤΕΕ από το 1978. Στέλε
χος της νεολαίας του κόμματος α
πό τα φοιτητικά της χρόνια, υπήρξε 

υπεύθυνη γυναικών του κόμματος στο διάστημα 
1991-1993 και μέλος της ΝΟΔΕ, υπεύθυνη ανα
πτυξιακών θεμάτων του Νομού Κορινθίας έως το 
1993. Για πρώτη φορά ήταν υποψήφια το 1993. 
Τηλ. 27410-27182, 83661.

Άγγελος Μανωλάκης
Είναι νέος βουλευτής. Εί- 

π α ς ο κ  ναι 55 ετών, μηχανολό- 
γος-μηχανικός, έγγαμος και πα
τέρας δύο κοριτσιών. Έχει διατε- 
λέσει επί δύο τετραετίες νομάρ
χης Κορινθίας και παλαιότερα ήταν 

πρόεδρος της Κοινότητας Χιλιομοδίου. ® 27410- 
27397

mailto:agerekou@otenet.gr


Αναστάσιος Χωρέμης
Εξελέγη πρώτη φορά το 

π»ϊοκ 1996. Είναι 51 ετών, για
τρός, έγγαμος και πατέρας δύο 
παιδιών. Διετέλεσε νομάρχης Αρ
καδίας και είναι ιδρυτικό μέλος 
της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Το 1996 εί

χε χάσει πψ/ έδρα του έπειτα από ένσταση στο Ε
κλογοδικείο. β  27410-22830

Κυκλάδων
NJL: 2 ΠΑΣΟΚ: 1

Γιάννης Χώματός
"  Τ χ ϊ  Γιατρός, είναι 71 ετών, 

Κ Α  έγγαμος, έχει δύο κόρες. 
Διετέλεσε διευθυντής του Κέντρου 
Μεταμοσχεύσεων του Λαϊκού Νο
σοκομείου. Εντάχθηκε στη Ν.Δ. το 
1986, εξελέγη αναπληρωτής γε

νικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
το 1997 και σήμερα είναι μέλος της Κεντρικής Ε
πιτροπής του κόμματος. β  210-7232.343,7238.126 
& 22850-24304

Γιάννης
Παλαιοκρασσάς

3 2  Οικονομολόγος, είναι 70 
Μ . β  ετών, έγγαμος, έχει τρία 

παιδιά. Διαθέτει κυβερνητική πεί
ρα σε μία σειρά αξιωμάτων. Την 
περίοδο 1977-1980 διετέλεσε υ

φυπουργός Συντονισμού, το 1980 υπουργός άνευ 
χαρτοφυλακίου και στη συνέχεια ανέλαβε ανα
πληρωτής υπουργός Συντονισμού (1980-81), υ
πουργός Συντονισμού (1981), εξωκοινοβουλευτι
κός υπουργός Οικονομικών (1990-92), καθώς και 
εξωκοινοβουλευτικός υπουργός Βιομηχανίας (1992). 
Υπήρξε γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτι
κής Ομάδας και το 1990 ανέλαβε καθήκοντα συ
ντονιστή του προεκλογικού αγώνα και από το 1993 
έως το 1995 ήταν επίτροπος στην Ε.Ε. β  210- 
3715.000

Παναγιώτης Ρήγας
Είναι νέος βουλευτής. Εί- 

πΒοκ ναι 48 ετών, έγγαμος, 
πτυχιούχος της Νομικής Αθηνών. 
Έχει διατελέσει αιρετός νομάρ
χης Κυκλάδων επί δύο θητείες, έ 
παρχος Άνδρου και μετακλητός 

νομάρχης Χίου. Έχει εργασθεί ως επιστημονικός 
συνεργόπις στο ΚΕΠΕ και σύμβουλος Περιφερει
ακής Ανάπτυξης. ® 22810-88341

Λ ακωνίας
Ν.Δ.: 2 ΠΑΣΟΚ: 1

Παναγιώτης 
Σκανδαλάκης

2®  Γιατρός-διδάκτορας της 
• Ε λ  Ιατρικής Σχολής, είναι 53 

ετών και έχει δύο γιους. Ανιψιός 
του βουλευτή της ΕΡΕ Νικόλαου 
Σκανδαλάκη και εγγονός του επί

σης βουλευτή του Λαϊκού Κόμματος Ιωάννη Σκαν
δαλάκη. Έχει διατελέσει γραμματέας του προε
δρείου της Βουλής (1990) και είναι από τα ιδρυτι
κό στελέχη της ΟΝΝΕΔ. Επί σειρά ετών (1982- 
1996) εκλεγόταν δημοτικός σύμβουλος Καλλιθέας, 
υπήρξε και υποψήφιος δήμαρχος. Στις αναμετρή
σεις 1989-1990 εξελέγη βουλευτής στη Β’ Αθή
νας. Από το 2000 τέθηκε επικεφαλής της Γραμ
ματείας Απόδημου Ελληνισμού, β  210-3633.716- 
8 & 27310-82060-1

Αθανάσιος Δαθάκης
Δικηγόρος, 42 ετών, ά- 

Κ Α  γάμος. Η οικογενειακή 
του παράδοση τον συνδέει με τους 
βουλευτές της ΕΡΕ Δημήτριο Δα- 
βόκη και της Ν.Δ. Ιωάννη Δαβάκη. 
Στέλεχος του κόμματος από τα 

φοιτητικά του χρόνια, υπήρξε γραμματέας του προ
εδρείου της Βουλής. Το 1990 έθεσε πρώτη φορά 
υποψηφιότητα. β  210-3706.391, 3627.027 & 27310- 
25915

Λεωνίδας Γ ρηγοράκος
- '¿ M ir Εξελέγη πρώτη φορά το 
■ϊηΒ οκ 2000. Είναι γιατρός πνευ

μονολόγος, έγγαμος, πατέρας δύο 
κοριτσιών. Έχει διατελέσει πρό
εδρος στα νοσοκομεία «Αγία Όλγα» 
και «Έλενα Βενιζέλου» και μέλος 

του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλό
γου Αθηνών, ο  27310-81500

ΛΑΡΙΣΑΣ
Ν.Α.: 4 ΠΑΣΟΚ: 3 ΚΚΕ: 1

Χρηστός Ζώης
Δικηγόρος, είναι 36 ε- 

Μ  τών, έγγαμος. Υπήρξε 
μέλος του Εκτελεστικού γραφεί
ου της ΟΝΝΕΔ και πρωτοεξελέγη 
στην Κεντρική Επιτροπή του κόμ
ματος το 1997- τρία χρόνια νωρί

τερα είχε αναλάβει τομεάρχης της Ν.Δ. τπην Ευ
ρυτανία. β  2410-257.653,536.600 & 210-7258.395

Μάξιμος Χαρακόπουλος
»1=2 Κοινωνιολόγος, είναι 36 

Κ »  ετών, έγγαμος, έχει ένα 
γιο. Ήταν υποψήφιος του κόμμα
τος και το 2000. Διετέλεσε διευ
θυντής του Γραφείου Τύπου της 
Ν.Δ. -S- 2410-252.828, 252.848

Γιώργος Γαρουφαλιάς
Φυσικός, είναι 43 ετών, 
έγγαμος, έχει τρία παι

διά. Το διάστημα 1990-93 ήταν 
γραμματέας του Νομαρχιακού Συμ
βουλίου Λάρισσς, έχει διατελέσει 
και πρόεδρος n r  Ομοσπονδίας 

Μεταπτυχιακών Φυσικών Ελλάδας. Πολιτεύεται α
πό το 1993 και μετείχε στις Επιτροπές Δημόσιας. 
Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης, Δικαιοσύνης και Μορ
φωτικών Υποθέσεων της Βουλής, β 2410-531.531, 
533.274

Κωνσταντίνος 
Αγοραστός

ί · Κ  Οικονομολόγος, ανα-
J iL  Λ  I C A  πληρωτής καθηγητής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Υ- 
' ·  πεύθυνος του Κέντρου Πληροφΰ-

™  ρησης Νέων Λάρισας της Γ ενικής 
Γραμματείας Νέας Γενιάς. Έχει εκλεγεί δημοτι
κός σύμβουλος Λάρισας και το 2000 ήταν πρώτος 
επιλαχών. ® 2410-530.437,539.303

Γιώργος Παπανδρέου
Εκλέγεται στη Λάρισα ως 

παχοκ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ε
φόσον επιλέξει αυτή την έδρα έ 
ναντι εκείνης της Θεσσαλονίκης. 
Είναι 52 ετών, έγγαμος και πατέ

ρας δύο παιδιών. Έχει διατελέσει 
υφυπουργός Εξωτερικών και Πολιτισμού, υπουρ
γός Εξωτερικών, Παιδείας και αναπληρωτής υ
πουργός Εξωτερικών, e- mail: papandreou.gr

Βασίλης Έξαρχος
0 4 ^ .  Είναι νέος βουλευτής. Εί- 
π»Ιοκ ναι 48 ετών, χημικός μη

χανικός. Έχει διατελέσει νομαρ
χιακός σύμβουλος Λάρισας και γε
νικός γραμματέας της Περιφέ
ρειας Σ τερ εό ς  Ελλάδας. β

Έκτωρ Νασιώκας
Εξελέγη πρώτη φορά το 

παςοκ 2000. Είναι γιατρός, έγ
γαμος και πατέρας τριών παιδιών. 
Κατάγεται από την Καρδίτσα. Έχει 
διατελέσει νομάρχης Ημαθίας, ε- 

•νώ ήταν υφυπουργός Υγείας στην 
προηγούμενη κυβέρνηση. ® 2410-530583

ΔημάτριοςΤσιόγκας
Γεννήθηκε στη Δολίχη 

λ ,  j  Λάρισας το 1956. Πρόε-
”  "  δρος του Εργατικού Κέντρου Λά

ρισας και μέλος της διοίκησης της 
ΓΣΕΕ. Κατέλαβε το 2001 την έδρα 

του Γιάννη Πατάκη. Είναι παντρε
μένος και έχει δύο παιδιά.

Λαςιθιου
Ν.Δ.: 1 ΠΑΣΟΚ: 1

« 3 1  
Κ Α  !

Γ ιάννης Πλακιωτάκης
Βιοχημικός μηχανικός, 36 
ετών. Έχει εκλεγεί δη

μοτικός σύμβουλος. Από το 1999 
είναι αντιπρόεδρος της Τοπικής 
Επιτροπής του κόμματος. Από το 
2001 ανέλαβε και καθήκοντα μέ

λους της Επιτροπής Τουρισμού της Ν.Δ. ® 28420- 
22233 & 28410-25040

2 0 0 4

Μιχάλης Καρχιμάκης
Εξελέγη πρώτη φορά το 

ΠΑΣΟΚ 1996. Είναι έγγαμος. Νο
μικός, πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ. Διε- 
τέλεσε σύμβουλος του Ανδρέα 
Παπανδρέου. Μετείχε στην Επι
τροπή Παραγωγής και Εμπορίου. 

Μετά την πρώτη του εκλογή έχασε την έδρα του 
στο Εκλογοδικείο. ® 28430-80600

Λ έσβου
NJL: 2 ΚΚΕ: 1

Γιάννης Γιαννέλης- 
θεοδοσιάδης
Ä  Δικηγόρος, είναι 62 ε 

τών. Ιδρυτικό μέλος του 
κόμματος, έχει διατελέσει στέλε
χος πις Ν.Ε. Λέσβου και μέλος της 
Κεντρικής Επιτροπής του κόμμα

τος. Υπήρξε δημοτικός σύμβουλος Μυτιλήνης το 
1978, ενώ έθεσε δύο φορές υποψηφιότητα για νο
μάρχης Λέσβου το 1994 και το 1998. Εξελέγη βου
λευτής στις αναμετρήσεις 1989 και 1990.« 22510- 
29333 & 210-6813.155

Χριστιάνα Καλογιίρου
Ä  Οικονομολόγος, είναι 40 

ετών, μητέρα ενός αγο
ριού. Κόρη του παλαιού πολιτευ- 
τή της ΕΡΕ Δούκα Καλογήρου. Έχει 
διατελέσει γραμματέας Οργανω- 

4  τικού και υπεύθυνη του Τομέα Αι
τωλοακαρνανίας καθώς και μέλος του Τομέα Πα
ρακολούθησης της Προεδρίας της Ε.Ε. β  210- 
3617.396 & 22510-45255

Σταύρος Σκοπελίτης
Γεννήθηκε το 1941 στη 
Λέσβο. Αγρότης, επικε

φαλής της ΣΕΑ αγροτών, μέλος 
της Γραμματείας πις Πανελλαδι
κής Αγωνιστικής Συσπείρωσης. 
Διετέλεσε αντιδήμαρχος Μυτιλή

νης. Εκλέγεται για τρίτη φορά βουλευτής.

ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Ν.Δ.: 1

Ξενοφών Βεργίνης
Λέκτορας του Πανεπι- 

λ Α  στημίου Αθηνών, με σπου
δές στις οικονομικές και πολιτι
κές επιστήμες, είναι 65 ετών. Διε- 
τέλεσε γενικός γραμματέας του 
υπουργείου Οικονομίας, αρμόδιος 

για τις ΔΕΚΟ, υποδιοικητής της Αγροτικής Τράπε
ζας Υπήρξε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλί
ου της ΕΡΤ. β  210-8054.404 & 26450-24506

Μ αγνησίας
NJL: 3 ΠΑΣΟΚ: 1 ΚΚΕ: 1

Αθανάσιος Νάκος
Πολιτικός μηχανικός, 55 
ετών, παντρεμένος, με 

έναν γιο. Πολιτεύθηκε το 1990 και 
έχει θέσει υποψηφιότητα και για 
δήμαρχος Βόλου. Διετέλεσε πρό
εδρος των Ομάδων Κοινοβουλευ

τικού Έργου Γεωργίας και Βιομηχανίας, Ενέργει
ας, Τεχνολογίας και αντιπρόεδρος της ΟΚΕ Με
ταφορών της Ν.Δ. Στο διάστημα 2000-2001 υπήρξε 
υπεύθυνος του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης του 
κόμματος, ενώ από το 2001 εξελέγη υπεύθυνος 
του Τομέα Ανάπτυξης. β  210-7257.876 & 24210- 
21.461,20.663.

Ζέτα Μακρά-θεοφίλου
Ä  Δικηγόρος, 47 ετών, πα

ντρεμένη, με δύο παιδιά. 
Κόρη ίου βουλευτή Γρεβενών της 
Ν.Δ., Μιχαήλ Μακρή. Έχει εκλε
γεί μέλος και γραμματέας του δι
οικητικού συμβουλίου του Δικη

γορικού Συλλόγου Βόλου. Ήταν μέλος της Διαρ
κούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας 
Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής. β  24210- 
42.082,50.929,71.888-9.

Γιώργος Σούρλας
T fB  Οφθαλμίατρος, διδάκτο- 
« Α  ρας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 63 
ετών, παντρεμένος, με έναν γιο. 
Διετέλεσε πρόεδρος πις Νεολαί
ας της ΕΡΕ στη Βόρεια Ελλάδα και 

στη συνέχεια στέλεχος της ΟΝΝΕΔ. Υπήρξε χρό
νια μέλος τής Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμ-

ματος. Ανέλαβε την περίοδο 1990-1991 αναπλη
ρωτής υπουργός Υγείας και το 1991-1992 καθή
κοντα υπουργού Υγείας. ®  210-7253.626,7253.850 
& 24210-37.490.

Ροδούλα Ζήση
^  Εξελέγη πρώτη φορά το 

π α ς ο κ  1993. Είναι 51 ετών, ά
γαμη, αγρονόμος-τοπογράφος μη
χανικός. Έχει διατελέσει γραμ
ματέας του προεδρείου της Βου
λής, υφυπουργός Εθνικής Οικο

νομίας, ενώ ήταν υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ στην 
προηγούμενη κυβέρνηση. Είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ 
από το 1974 και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, 
β  24210-37905-6

Νικόλαος Γκατίάς
Γεννήθηκε στην Ευξει- 
νούπολη Μαγνησίας το 

1939. Την περίοδο της δικτατο
ρίας εξορίστηκε για τρία χρόνια. 
Διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος 
Βόλου. Κατασκευαστής οικοδο

μών. Έχει εκλεγεί βουλευτής δύο φορές.

Μ εσσηνίας
Ν.Δ.: 3 ΠΑΣΟΚ: 2

Δημιίτρης Σαμπαζιώτης
Ä  Φυσικός, 44 ετών, άγα

μος. Ανέπτυξε πολιτική 
δραστηριότητα από τα φοιτητικά 
του χρόνια ως υπεύθυνος της ΔΑΠ 
και υπήρξε μέλος της ΟΝΝΕΔ και 
της Ν.Ε. Μεσσηνίας του κόμμα

τος. Ήταν πρώτος επιλαχών στις εκλογές του 2000 
και έχει εκλεγεί επί σειρά ετών νομαρχιακός σύμ
βουλος Μεσσηνίας, ενώ υπήρξε και πρόεδρος του 
συμβουλίου μέχρι τη λήξη της θητείας του, το 2002. 
ο  210-5201.610 &  27210-86.464.

Σοφία Καλαντζόκου
Διεθνολόγος, 39 ετών, 

Κ . Α  παντρεμένη. Κόρη του 
βουλευτή της ΕΡΕ και στη συνέ
χεια της Ν.Δ., Αριστείδη Καλα- 
ντζάκου. Μετείχε στις Διαρκείς Ε
πιτροπές Εθνικής Αμυνας, Εξω

τερικών Υποθέσεων και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. 
β  210-5238.822 & 27210-93.119.

Γ ιάννης Λαμηρόπουλος
3 2  Δικηγόρος, 49 ετών, ά- 
Κ Α  γάμος. Υπήρξε μέλος της 

ΔΑΠ (1974-1979) και εξελέγη α
ντιπρόεδρος της Νομαρχιακής Ε
πιτροπής Μεσσηνίας της Ν.Δ. και 
πρόεδρος της Τοπικής Οργάνω

σης Καλαμάτας της Ν.Δ. Είναι υπεύθυνος του Το
μέα Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης του κόμ
ματος. β  210-3846.191, 3301.436 & 27210-84.282, 
80.822.

Δημάτρης Κουσελάς
Είναι νέος βουλευτής, 49 

π α ς ο κ  ετών,έγγαμος, πατέρας 
ενός αγοριού. Είναι πολιτικός ε 
πιστήμων, επί σειρά ετών πρόε
δρος πις Ομοσπονδίας Τραπεζο
ϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλά

δας. Έχει διατελέσει μέλος της Κεντρικής Επι
τροπής του ΠΑΣΟΚ και της Επιτροπής Δεοντολογίας 
του κόμματος, β  27210-97555

Πέτρος Κατσιλιέρης
Εξελέγη πρώτη φορά το 

π α ς ο κ  1989. Είναι 52 ετών, έγ
γαμος και πατέρας δύο παιδιών. 
Μαθηματικός. Εξελέγη δημοτικός 
σύμβουλος Καλαμάτας τρεις φο
ρές και έχει διατελέσει πρόεδρος 

του δημοτικού συμβουλίου και αντιδήμαρχος. β  
.27210-95543

ΑΝΘΗΣ
Ν.Δ.: 2 ΠΑΣΟΚ: 1

Αλέξανδρος Κόντος
Σ ®  Οικονομολόγος, 44 ετών, 
Ν Α  παντρεμένος, με δύο παι

διά. Το 1994 είχε εκλεγεί νομαρ
χιακός σύμβουλος Ξάνθης και α
νέλαβε πρόεδρος του νομαρχια
κού συμβουλίου. Έχει διατελέσει 

πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας Δόξα Ξάν
θης και είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρί
ου Ελλάδος. Μετείχε στη Διαρκή Επιτροπή Παρα
γωγής Εμπορίου της Βουλής, β  25410-65.572, 
65.552.

Φίλιππος Τσαλίδης
7 8 2  Ηλεκτρολόγος μηχανι- 
Ν  Α  κός, καθηγητής του Δη- 

μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά
κης, 51 ετών, παντρεμένος, με έ 
ναν γιο. Έχει διατελέσει και αντι- 
πρύτανης του Πανεπιστημίου, ενώ 

υπήρξε υποψήφιος του κόμματος σπς ευρωεκλο
γές 1999, καθώς και στις εθνικές εκλογές του 
2000. β  25410-83.731, 66.160.

Παναγιώτης Σγουρίδης
Εξελέγη πρώτη φορά το 

π α ς ο κ  1989. Έγγαμος, πατέρας 
δύο αγοριών, είναι αγρονόμος-το- 
πογράφος, εργολάβος δημόσιων 
έργων. Έχει θητεύσει στην τοπι
κή αυτοδιοίκηση, πρόεδρος του 

Νομαρχιακού Νοσοκομείου =άνθης, γραμματέας 
πις Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ 
το 1987. Εξελέγη αντιπρόεδρος της Βουλής, β  
25410-27716

Πέλλας
Ν.Δ.: 2 ΠΑΣΟΚ: 2

Γιώργος Καρασμάνης
3 2  Οικονομολόγος, 53 ετών, 
Μ Λ  παντρεμένος, με έναν 

γιο. Εντάχθηκε στο κόμμα το 1974. 
Υπήρξε μέλος του διοικητικού συμ
βουλίου της ΠΑΣΕΓΕΣ την περίο
δο 1994-1997, ενώ έθεσε για πρώ

τη φορά υποψηφιότητα το 1985 στο ψηφοδέλτιο Ε
πικράτειας της Ν.Δ. ® 23820-22.458, 24.220, 
83.228.

Ιορδάνης Τζαμτζής
3 2  Πολιτικός επιστήμονας, 

Ν Α  43 ετών, παντρεμένος, 
με μία κόρη. Υπήρξε στέλεχος της 
ΟΝΝΕΔ από τα φοιτητικά του χρό
νια, ενώ εξελέγη μέλος του Ε
κτελεστικού Γραφείου της οργά

νωσης την περίοδο 1985-1988. Με π| σύσταση το 
1989 μετά από συνένωση του Δήμου Σκόδρας ε
ξελέγη δήμαρχος, θέση την οποία διατήρησε μέ
χρι και το τέλος του 1998. β  23840-24.950 & 
23.810-82.830.

θεοδώρα Τζάκρη
Είναι νέα βουλευτής. Εί- 

π α ς ο κ  ναι 34 ετών, νομικός, δι- 
δάκτωρ του Δημοκρίτειου Πανε
πιστημίου Θράκης. Από το 1998 
είναι νομαρχιακή σύμβουλος Πέλ
λας. ® 23810-22626

Γιώργος Πασχαλίδης
Εξελέγη πρώπι φορά το 

ΠΑΣΟΚ 1989. Είναι 53 ετών, πα
τέρας δύο παιδιών. Πολιτικός Μη
χανικός. Έχει διατελέσει υπουρ
γός Μακεδονίας-θράκης, Εμπο
ρικής Ναυτιλίας, υφυπουργός Παι

δείας και παρά τω πρωθυπουργώ. Έχει θητεύσει 
τπην Τοπική Αυτοδιοίκηση. ® 23810-26118

Π ιερίας
Ν.Δ.: 3 ΠΑΣΟΚ: 1

Γιώργος
Κωνσταντόπουλος

¿«¡2 Παιδίατρος, επίκουρος 
Ν Α  καθηγητής του Αριστο- 

τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο
νίκης, 46 ετών, παντρεμένος, με 
ένα παιδί. Διετέλεσε πρόεδρος 

της ΟΝΝΕΔ Πιερίας καθώς και γενικός γραμματέ
ας της Ελληνικής Ακαδημίας Αναπτυξιακής Απο
κατάστασης και ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Α
καδημίας. Πολιτεύθηκε για πρώτη φορά το 1996. 
β  23510-77.347.

Ευάγγελος ΠολΰζοΓ
3 ?  Ασφαλιστής, 59 ετών,πα- 

Ν λ  ντρεμένος, με τρία παι
διά. Υπήρξε πρόεδρος του Συλ
λόγου Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων την περίοδο 1975- 
1979, ενώ εξελέγη το 1990 και το 

1994 δήμαρχος Κολινδρού. Διετέλεσε επίσης πρό
εδρος της ΤΕΔΚ του νομού και νομαρχιακός σύμ
βουλος Πιερίας (1991-1994). Μετείχε στη Διαρ
κή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τά
ξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, β  23510-32.313, 
77.352 & 23530-31.011.



Αντώνης Καρποϋζας
5 2  Αρχιτέκτονας, 58 ετών, 

I t »  έγγαμος, με δύο παιδιά. 
: Ήταν πρόεδρος του Νοσοκομεί

ου Κατερίνης. Διετέλεσε επίσης 
νομαρχιακός σύμβουλος Πιερίας. 

‘  ® 23510-25.149 & 23520-81.203.

Θανάσης
Παπαγεωργίου

Ψ  *«. j i H f  Είναι νέος βουλευτής.
πΑίοκ Έγγαμος, πατέρας ενός 

κοριτσιού, οικονομολόγος. Έχει 
διατελέσει πρόεδρος της καπνο
βιομηχανίας ΣΕΚΑΠ, πρόεδρος της 

Αναπτυξιακής Εταιρείας Μακεδονίας και Θράκης, 
της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη και υποδιοικη
τής της Αγροτικής Τράπεζας. Είναι πρόεδρος του 
Ινστιτούτου Στρατηγικής Ανάπτυξης Πιερίας. Διε- 
τέλεσε γραμματέας του Τομέα Αγροτικής Πολιτι
κής του ΠΑΣΟΚ. ® 23510-46680, e-m ail: 
thpapage@otenet.gr

Πρεβεζης
Ν.Λ.: 1 ΠΑΣΟΚ: 1

Δπμήτρπς Τοαντούλας
Ä Eιατρός, επίκουρος κα

θηγητής της Ιατρικής Σχο
λής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Γιος του παλαιού βουλευτή, προ- 
δικτατορικά, της ΕΡΕ και μεταπο
λιτευτικά της Ν. Δ., Χριστόφορου 

Τσαντούλα. Είναι διευθυντής του Ηπατολογικού 
Κέντρου του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και από το 
2002 μέλος του Τομέα Υγείας του κόμματος. ® 
210-3804.328,3804.330 & 26820-24.212,24.230, 
22.305.

Βαγγέλης Παπαχρήστος
Είναι νέος βουλευτής. Εί- 

m£oK ναι 49 ετών, οικονομο- 
λόγος, συνεργάτης τόυ υπουρ- 

Δ  “ ^ r j ·  γείου Εξωτερικών. Έγγαμος, πα- 
»  τέρας δύο παιδιών. Κατά τη δι-
μ  κτατορία είχε καταδικασθεί σε
εξαετή φυλάκιση και ήταν ο νεώτερος κρατούμε
νος. ® 26820-25146, 25164

Ρέθυμνου
Ν.Δ.: 1 ΠΑΣΟΚ: 1

'“I  Γιάννης Κεφαλογιάννης
5 2  Γ ιατρός, 72 ετών, πα- 

Κ λ  ντρεμένος, με τρία παι
διά. Ανέπτυξε αντιστασιακή δρά
ση και πρωτοεξελέγη προδικτα- 
τορικά με πιν ΕΡΕ. Έχει καταλά
βει σειρά κυβερνητικών αξιωμάτων. 

Υπήρξε υφυπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών (1976- 
1977), υφυπουργός Εσωτερικών (1980-1981), υ
πουργός Δημόσιας Τάξης επί κυβερνήσεως Τζαν- 
νετάκη, αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών (1989- 
1990), υπουργός Τουρισμού (1990-1991), υπουργός 
άνευ Χαρτοφυλακίου, καθώς και υπουργός Εσω
τερικών την περίοδο 1992-1993. *  210-3315.890- 
3.

Μανώλης Οθωνας
Είναι νέος βουλευτής. Εί- 

^  < £  Τ ι παιοκ ναι 41 ετών, έγγαμος και 
πατέρας δύο παιδιών. Έχει σπου
δάσει στο Πολυτεχνείο της Πά
τρας. Διετέλεσε μετακλητός νο
μάρχης και περιφερειακός διευ

θυντής Ηρακλείου, ενώ έχει εκλεγεί νομαρχιακός 
σύμβουλος Ρεθύμνου. β  28310-21120,21630

ΡΟΔΟΠΗΣ
Ν.Δ.: 2 ΠΑΣΟΚ: 1

Ευριπίδης Σιυλιανίδης
5 2  Δικηγόρος, 38 ετών, ά- 
ί  Ι Α  γάμος. Συμμετείχε στο 

κεντρικό συμβούλιο της ΕΦΕΕ, ε- 
ι νώ εξελέγη  και πρόεδρος της

Δ  · «  0ΝΝΕΔ στο διάστημα 1994-1995.
“  Εκλέγεται από το 1997 μέλος της 

Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Συνεργάτης 
»του Μιλτιάδη Έβερτ, ήταν υποψήφιος ευρωβου

λευτής το 1994. Από το 2002 είναι αναπληρωτής 
τομεάρχης Εξωτερικών του κόμματος. ® 210- 
7297.223 & 25310-31.111, 30.000.

ΙλχάνΑχμέτ
5 2  Δικηγόρος, 36 ετών, πα- 

ντρεμένος, με δύο παι- 
I  I  διά. Γαμπρός του ΟσμάνΟυστου-
[ '  i m  νέρ, επί σειρά ετών βουλευτή της 
λ  .m m  ΕΡΕ στην περιοχή. Το 2002 ήταν
»  υποψήφιος νομαρχιακός σύμβου
λος Ροδόπης. ® 25310-70.573.

Χράσα Μανωλιά
α Μ ε, Εξελέγη πρώτη φορά το 
ΠΑΣΟΚ 2 000, αλλά έχασε την έ 

δρα της στο Εκλογοδικείο. Είναι 
παντρεμένη, μητέρα δύο αγοριών, 
54 ετών, φιλόλογος. Συμμετείχε 
ενεργά στο γυναικείο κίνημα και 

διετέλεσε μέλος και πρόεδρος της Νομαρχιακής 
Επιτροπής Ισότητας Ροδόπης. Έχει διατελέσει δη
μοτική σύμβουλος Κομοτηνής, είναι μέλος της Κ.Ε. 
του ΠΑΣΟΚ. Ήταν η πρώτη γυναίκα από τη Θράκη 
που εξελέγη βουλευτής, ® 25310-25735,34040- 
1

Σάμου
Ν.Δ.: 1

θαλασσινός 
θαλασσινός

5 2  Δικηγόρος, 53 ετών, έγ- 
Μ Μ  γάμος, με μία κόρη. Διε- 

τέλεσε νομάρχης Σάμου και ήταν 
υποψήφιος και το 2002. Υποψη
φιότητα έχει θέσει στο παρελθόν 

και σε εθνικές εκλογές με τη Ν.Δ. και συγκεκρι
μένα το 1985, το 1989 και το 1993. ® 22730- 
32.984,33.533.

Σ ερρών
Ν.Δ.: 4 ΠΑΣΟΚ: 3

Ευγένιος Χαϊτίδης
5 2  Πολιτικός μηχανικός, 62 
K m  ετών, παντρεμένος, με 

έναν γιο. Υπήρξε μέλος της Νεο
λαίας της ΕΡΕ και από το 1974 ε
ντάχθηκε ιπη Ν.Δ. Πρωτοεξελέ
γη στην Κεντρική Επιτροπή του 

κόμματος το 1986, ενώ διετέλεσε γενικός γραμ
ματέας της Περιφέρειας Ηπείρου (1989-1990) και 
διορισμένος νομάρχης Θεσσαλονίκης την περίο
δο 1990-1993. ® 210-7238.918, 3706.101 & 
23210-56.555,56.444.

Θεόφιλος Λεονταρίδης
5 2  Πολιτικός μηχανικός, 48 
Κ Λ  ετών, παντρεμένος. Μέ

λος της Ν.Ε. Σερρών του κόμμα
τος από το 1986, υπεύθυνος του 

—  ^  κόμματος για την Τοπική Αυτοδι-
“  ■ *  οίκηση στον νομό. Έχει εκλεγεί
πρόεδρος της κοινότητας Κάτω Πορρόίών το 1990 
και το 1994. ο  23210-99.399,57.305, 62.123.

Μαρία Κόλλια- 
Τσαρούχα

5 2  Δικηγόρος, 46 ετών, πα- 
Ι ί Δ  ντρεμένη, με δύο παιδιά. 

Από το 1983 είναι μέλος του Τμή
ματος Γυναικών του κόμματος. 
Ήταν υποψήφια και το 1986, ενώ 

μετά το 2000 μετείχε ιπην Επιτροπή Μορφωτικών 
Υποθέσεων της Βουλής. ® 23210-67.533,23.720, 
99.889.

Κωνσταντίνος
Τσιπλάκης

‘  I  ¿ 2 α Δικηγόρος, 45 ετών, πα- 
- τ ί  Κ Λ  ντρεμένος, με δύο παι- 

διά. Υπήρξε στέλεχος της φοιτη- 
I  πιαίς παράταξης του κόμματος α-
"  · πό το 1977 και πρόεδρος της Ν.Ε.
της ΟΝΝΕΔ Σερρών την περίοδο 1979-1981. Πο- 
λιτεύθηκε για πρώτη φορά το 1996, ενώ στην τε
λευταία Βουλή διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Πα
ραγωγής και Εμπορίου. ® 23210-55.273-4,41.494.

Άρης Μουσιώνης
Είναι νέος βουλευτής. 

παςοκ Γ ιατρός, έγγαμος, πατέ
ρας δύο παιδιών. Έχει διατελέσει 
διοικητής στο Γ ενικό Νοσοκομείο 
Κιλκίς και στο Νοσοκομείο Έδεσ
σας. «23210-98240
Μάρκος Μπόλαρης

Είναι νέος βουλευτής. Δι- 
παΙ οκ κηγόρος, με μεταπτυχια

κά στη Δημόσια Διοίκηση. Έγγα
μος, πατέρας έξι παιδιών, 46 χρό
νων. Ήταν μέλος της Νεολαίας 
ΠΑΣΟΚ από το 1976. Έχει θητεύ-

σει στην τοπική αυτοδιοίκηση, αντιπρόεδρος του 
Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου 
Σερρών και αντιπρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ Σερρών. 
Επίσης έχει διατελέσει μέλος των διοικητικών συμ
βουλίων συλλόγων και ενώσεων στις Σέρρες. ® 
23210-98441,22100

Στάθης Κουτμερίδης
Είναι νέος βουλευτής, 45 

παιοκ χρόνων, έγγαμος, πατέ
ρας δύο παιδιών. Έχει σπουδάσει 
Οικονομικά, είναι εφοριακός. Μέ
λος του ΠΑΣΟΚ από το 1982, πρώ
τος σε ψήφους νομαρχιακός σύμ

βουλος στις εκλογές της αυτοδιοίκησης το 2002. 
Είναι μέλος της ΠΑΣΚΕ εφοριακών, έχει γράψει 
δύο βιβλία.«  23210-54650-1-3

Τρικάλων
Ν.Δ.: 3 ΠΑΣΟΚ: 2
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Νικόλαος Λέγκας
Τοπογράφος μηχανικός, 
44 ετών, παντρεμένος, 

με ένα παιδί. Από τα φοιτητικά του 
χρόνια μέλος της παράταξης της 
Ν.Δ., υπήρξε αντιπρόσωπος και 
σπην ΕΦΕΕ. Διετέλεσε το 1992 ει

δικός σύμβουλος του νομάρχη Τρικάλων σε θέμα
τα Χωροταξίας καιΤοπικής Αυτοδιοίκησης και πρό
εδρος στην Ν.Ε. του Νομού (1994-2000). ® 24310- 
33333,75151

Θεόδωρος Σκρέκας
5 2  Οικονομολόγος, 64 ετών, 
Μ »  παντρεμένος, με δύο παι

διά. Από το 1958 ήταν μέλος της 
Νεολαίας ΕΡΕ και εντάχθηκε (πη 
Ν.Δ. από την ίδρυσή της. Για πρώ
τη φορά πολιτεύθηκε το 1989. Έχει 

εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος Πετρούπολης, ενώ 
υπήρξε υποψήφιος δήμαρχος της πόλης, καθώς 
και υποψήφιος νομάρχης Τρικάλων το 1994. Διε- 
τέλεσε περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας την 
περίοδο 1990-1994. ® 210-3706.415,3706.215 
& 24310-33.777.

Σωτήρης Χατζηγάκης
5 2  Δικηγόρος, 60 ετών, πα- 
l t »  ντρεμένος, με δύο γιους. 

Ανιψιός του επίτιμου προέδρου 
της Ν.Δ., Ευάγγελου Αβέρωφ. Έχει 
εκλεγεί μέλος της Διοικούσας Ε
πιτροπής από το πρώτο συνέδριο 

του κόμματος, το 1979. Κατέλαβε κυβερνητικές 
θέσεις, όπως υπουργός Εργασίας και αναπληρω
τής υπουργός Εργασίας στην κυβέρνηση Τζαννε- 
τάκη, αναπληρωτής υπουργός Εμπορίου (1990- 
1991), υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας το 1991 
και υπουργός Γεωργίας (1991-1992). ® 210- 
7215.400,7747.571 & 24310-32.122,27.552.

Χρηστός Χάιδος
Είναι νέος βουλευτής. Εί- 

παΪ οκ ναι 49 ετών, γιατρός, έγ
γαμος και πατέρας δύο παιδιών. 
Μέλος της γραμματείας της Νο
μαρχιακής Επιτροπής Τρικάλων 
του ΠΑΣΟΚ, ενώ έχει αναπτύξει 

συνδικαλιστική δράση στον χώρο των νοσοκομεί
ων, ως πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στο 
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. ® 24310-30050,30199

Σούλα Μερεντίτη
Εξελέγη πρώτη φορά το 

π α ι ο κ  2000, αλλά έχασε την έ
δρα της στο Εκλογοδικείο. Είναι 
τραπεζική υπάλληλος, 51 ετών και 
μητέρα τριών παιδιών. Ήταν δη
μοτική σύμβουλος Τρικάλων και 

μέλος του Τομέα Ισότητας του ΠΑΣΟΚ. Διετέλεσε 
επίσης ειδική συνεργάτις στο πολιτικό γραφείο του 
Κώστα Σημίτη επί πρωθυπουργίας του. ® 24310- 
71133,71266

ΦθΙΩΤΙΔΟΣ
Ν.Δ.: 3 ΠΑΣΟΚ: 2

Αθανάσιος 
Γιαννάπουλος
Ä Γιατρός, αναπληρωτής 

καθηγητής Χειρουργικής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, 58 ε
τών, παντρεμένος, με δύο γιους. 
Υπήρξε μέλος των πρώτων διοι

κητικών συμβουλίων της Ένωσης Νοσοκομειακών 
Γ ιατρών Αθηνών - Πειραιώς, ενώ διετέλεσε και 
μέλος του συμβουλίου του Λαϊκού Νοσοκομείου, 
καθώς και πρόεδρος του Γ ενικού Νοσοκομείου Α
θηνών. Την περίοδο 1998-2000 ήταν αντιπρόε
δρος της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής για την

>

καταπολέμηση των ναρκωτικών. ®  210-3706.276 
& 22310-26.330,26.360.

¿ K f L ·  Ηλίας Καλλιώρας
5 2  Επιχειρηματίας, 43 ετών, 

7 ^  Τ  ®  παντρεμένος, με έναν 
■ γιο. Υπήρξε αιρετός νομαρχιακός

σύμβουλος Φθιώτιδος την τετρα
ετία 1994-1998. Στις εκλογές του 
1996 ήταν πρώτος επιλαχών και 

αντικατέστησε το 1999 τον Τριαντάφυλλο Μπέλ- 
λο, που είχε εκλεγεί νομάρχης.® 210-3313.537- 
8 & 22310-42.713,42.716.

Νικόλαος 
Σταυρογιάννης

5 2  Οικονομολόγος, 42 ετών, 
K m  άγαμος. Έχει διατελέσει 

πρόεδρος και γραμματέας της 
ΝΟΔΕ Φθιώτιδας. *  22310-21.322, 
20.524,20.569 & 210-3250.992.

Ε
Τόνια Αντωνίου

Είναι νέα βουλευτής. Υ- 
ΠΑΣΟΚ πάλληλος του ΟΤΕ, 37 ε

τών. Έχει αναπτύξει συνδικαλι
στική δραστηριότητα. Ενταγμένη 
στο ΠΑΣΟΚ από τα μαθητικά της 
χρόνια. Το 1996 εκλέγεται γραμ

ματέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ, εκλέγεται επίσης 
στην Κ.Ε. του κόμματος και από το 1999 μέλος του 
Εκτελεστικού Γραφείου. Έχει μετάσχει τιμητικά 
στο ευρωψηφοδέλτιο το 1994 και στο ψηφοδέλτιο 
Επικράτειας το 1996. «  22310-66538-9, e-mail: 
¡nfo@toniaantoniou.gr

Λάμπρος Παπαδάμας
Εξελέγη πρώτη φορά το 

'  0  παιοκ 1993. Είναι γιατρός, 65
ετών, έγγαμος και πατέρας δύο 
παιδιών. Έχει διατελέσει επί τρεις 
θητείες δήμαρχος Λαμίας. Έχει υ
πηρετήσει στα υπουργεία Υγείας 

ως υπουργός και στο Εσωτερικών ως υφυπουρ
γός. ® 22310-66683

Φλώρινας
Ν.Δ.: 1 ΠΑΣΟΚ: 1

Νικόλαος Κόρτσαρης
H k  Στρατιωτικός γιατρός, 63

Ä  j ετών, παντρεμένος, με 
δύο παιδιά. Αποστρατεύθηκε το 
1994 με τον βαθμό του ταξιάρχου. 
Υπήρξε τομεάρχης του κόμματος 

■ στον νομό πιν περίοδο 1996-1998
και ιπην τελευταία Βουλή μετείχε ιπην Επιτροπή 
Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών Υποθέσεων. ®  23850- 
46.767,46.887.
Κ Γιώργος Λιάνης
1 4 * 6 ,  Μ ΐ  Εξελέγη πρώτη φορά το

π α ι ο κ  1989. Είναι 62 χρόνων, 
I  ν  έγγαμος, πατέρας δύο παιδιών. 
Π 5 3 5  Δημοσιογράφος, αλλά έχει σπου- 
ι  5  V  δάσει Χημικός στο Αριστοτέλειο 
*  Κ  ■  Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει 
διατελέσει υφυπουργός Αθλητισμού, θέση που κα
τείχε και στην προηγούμενη κυβέρνηση. Έχει γρά
ψει τρία βιβλία. ® 23850-28217

Φωκίδας
Η Λ . :  1

Γιάννης Μηουγάς
^  Δικηγόρος, 30 ετών, πα

ντρεμένος, με τρία παι
διά. Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος της 
Ένωσης Ελλήνων Αστικολόγων. 
Πριν από την υποψηφιότητά του 
σε εθνικές εκλογές, είχε εκλεγεί 

δημοτικός σύμβουλος Αμφισσας το 1994, καθώς 
και νομαρχιακός σύμβουλος Φωκίδας το 1998. ® 
22650-28.474,29.833.

Χαλκιδικής
Ν.Δ.: 2 ΠΑΣΟΚ: 1

Γιώργος Βογιωνάς
5 2  Γ ιατρός, παντρεμένος, 

Κ λ  με δύο παιδιά. Κατέχει 
τον τίτλο του διδάκτορα της Ιατρι
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Α
θηνών, ενώ συμμετέχει ως υπο
ψήφιος του κόμματος και σας προη

γούμενες εκλογές. ®  23730-22.005,26.590.

I t ü B i  >

Βασίλης Παηπάς
Δικηγόρος, 53 ετών, ά- 

ι γάμος. Υπήρξε νομικός 
σύμβουλος της ΔΕΗ. Από το 1990 
είναι μέλος της Εταιρείας Μακε- 
δονικών Σπουδών και εξελέγη α- 

-  ■  ντιπρόεδρος από το 1997. Μέλος
επίσης της ΟΚΕ του κόμματος για θέματα Μακε
δονίας - Θράκης και θέματα Πολιτισμού, Παιδείας 
και θρησκευμάτων. ®  2310-231.942, 272.156 & 
23710-24.824.

Γιάννης Δριθελέγκας
Εξελέγη πρώτη φορά το 

παιοκ 1993 και τώρα επανέρ
χεται στη Βουλή. Έχει σπουδάσει 
μαθηματικός, αλλά έχει αναπτύ
ξει έντονη δράση στον χώρο του 
αγροτοσυνδικαλισμού, όπου ήταν 

επικεφαλής Αγροτικού. Έχει επίσης διατελέσει 
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. ® 
23710-21206

Χανιών
Ν.Δ.: 2 ΠΑΣΟΚ: 2

Χρηστός 
Μαρκογιαννάκης

5 2  Δικαστικός, 57 ετών, πα- 
Ν Δ  ντρεμένος, με τρία παι

διά. Υπηρέτησε τον εισαγγελικό 
κλάδο και αποχώρησε από το Δι
καστικό Σώμα το 1980. Για πρώ- 

πι φορά πολιτεύθηκε το 1981, ενώ εξελέγη δη
μοτικός σύμβουλος Χανιών το 1986. Είναι τομε
άρχης του κόμματος για θέματα Δημόσιας Τάξης 
από το 2001. ®  28210-92.689 & 210-3621.395.

Στέλιος Νικηφοράκης
5 2  Δημοσιογράφος - πολιτι- 

Κ Α  κός επιστήμονας, 49 ε
τών, παντρεμένος, με δύο παιδιά. 
Είναι επί δύο δεκαετίες εκδότης 
και διευθυντής της ιστορικής ε
φημερίδας των Χανίων «Κήρυξ», 

που αποτελεί προσωπικό πολιτικό όργανο του Κ. 
Μητσοτάκη. ®  28210-27.580,27.551.

Χριστοδουλάκης Νίκος
Εξελέγη πρώτη φορά το 

™1οκ 1999. Καθηγητής Πανε- 
πιστημίου-οικονομολόγος, πατέ
ρας ενός κοριτσιού. Έχει διατε- 
λέσει υφυπουργός Οικονομικών, 
υπουργός Ανάπτυξης και υπουρ

γός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Είχε λά
βει μέρος στην εξέγερση του Πολυτεχνείου και εί
ναι μέλος της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ. ® 28210-88812- 
3

Μανώλης Σκοιιλάκης
■•Μί* Εξελέγη πρώτη φορά το 
ΠΑΣΟΚ 1981. Είναι γιατρός, 60 

ετών, έγγαμος και πατέρας τεσ
σάρων παιδιών. Έχει διατελέσει 
επί σειρά ετών υφυπουργός Υγεί
ας- Πρόνοιας και Κοινωνικών Α

σφαλίσεων. Έχει διατελέσει επίσης υφυπουργός 
Παιδείας και αναπληρωτής υπουργός Υγείας. ® 
28210-70788

Χ ίου
Ν.Δ.: 1 ΠΑΣΟΚ: 1

Γιάννης Πιττάς
Ä  Αγρότης, 57 ετών, πα

ντρεμένος, με έναν γιο. 
Ακολούθησε νομικές σπουδές και 
κατέλαβε μία σειρά θέσεων σε ορ
γανισμούς και συνδικαλιστικές ορ
γανώσεις του αγροτικού χώρου. 

Την περίοδο 1989-1993 ήταν υποδιοικητής του 
ΕΛΓΑ, ενώ διετέλεσε από το 2000 έως το 2002 α
ντιπρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ. Το τελευταίο διάστη
μα ήταν πρόεδρος της ΣΥΔΑΣΕ. ® 22710-44.793- 
4.

Ελπίδα Τσουρά
¿ ¡¡Μ ι, Εξελέγη πρώτη φορά το 
π « ! !  2000. Είναι παντρεμένη, 

μητέρα τριών παιδιών, συμβολαι
ογράφος. Διετέλεσε νομαρχιακή 
σύμβουλος Χίου και ήταν υφυ
πουργός Υγείας στην προηγού

μενη κυβέρνηση. ® 22710-43300

mailto:thpapage@otenet.gr
mailto:nfo@toniaantoniou.gr

