


Ο  Γιώργος Βαρεμένος γεννήθηκε στο Αγρίνιο και  φοίτησε στη Νομική Αθηνών.
Από νεαρή ηλικία εντάχθηκε στις τάξεις της Αριστεράς, πήρε μέρος στον αγώνα κατά της χούντας
και μετά την πτώση της αναδείχθηκε πρώτος μεταδιδακτορικός πρόεδρος των Αιτωλοακαρνάνων
φοιτητών. Ήταν μέλος του Κ.Κ.Ε. μέχρι τη διάσπαση του 1991 και, ακολούθως, του Συνασπισμού. 
Εργάστηκε ως  πολιτικός συντάκτης ή αρχισυντάκτης σε εφημερίδες και περιοδικά, παρουσιαστής
και σχολιαστής σε τηλεοπτικά δίκτυα και ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενώ συνόδευσε προέδρους και
πρωθυπουργούς σε αποστολές ανά τον κόσμο. Έχει επισκεφθεί συνολικά περισσότερες από 100
χώρες.
Το 2009 ήταν υποψήφιος με τον Συνασπισμό στη Β’ Αθηνών, το 2010 υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης
Αττικής και εξελέγη περιφερειακός  σύμβουλος, και από τον Μάιο του 2012 είναι βουλευτής Αιτω-
λοακαρνανίας και υπεύθυνος της ΕΕΚΕ Άμυνας. Ως μέλος της Επιτροπής του ΟΑΣΕ, παρακολούθησε
τις εκλογές σε 15 χώρες.

Γεννήθηκε το 1952 στην Αμπελακιώτισσα Ναυπακτίας. Το 1976 τελείωσε την Ιατρική Σχολή του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι ειδικός παθολόγος. Από το 1979 ζει στη Ναύπα-
κτο. Διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Ναυπάκτου. Έχει μια μακρά και αταλάντευτη
διαδρομή στην Αριστερά από την δεκαετία του 70,από τα νεανικά του χρόνια, στο Κ.Κ.Ε, στο Συνα-
σπισμό από την ίδρυσή του και στο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Στις τελευταίες εκλογές ήταν υποψήφιος περιφερειακός
σύμβουλος με την "Αντίσταση Πολιτών". Είναι σύζυγος της Νατάσας Γιαννούλου και πατέρας τριών
παιδιών.

Γεννήθηκα στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου(15-8-1972).Γονείς μου ο Κωνσταντίνος Ευπατρίδη και
Χρυσάνθη Κεχαγία.Εργάζομαι ως χρηματοασφαλιστική σύμβουλος στην εταιρεία Interamerican τα
τελευταία 23 χρόνια και έχω  διακριθεί με το MDRT(ανώτατη παγκόσμια διάκριση 1998).Γνωρίζω
Αγγλικά.Συμμετέχω στα κινήματα του νομού Αιτωλ/νια(κατά των χρεών στον ΟΑΕΕ,κατά των πλη-
στειριασμών και στο Δικαίωμα στην ζωή) .Συμμετέχω σς πολιτιστικούς φορείς του νομού
Αγρινιού.Υπήρξα μέλος της ΚΝΕ από τα μαθητικά μου χρόνια και στη συνέχεια στην ΝΕ του ενιαίου
τότε Συνασπίσμου (ΝΕ  1999),ως υπέυθυνη νεολαίας.Είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ από τη σύστασή
του.Είμαι μέλος  της ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλ/νιας .Είμαι παντρεμένη με το Θόδωρο Πλεξίδα και έχουμε
δύο παιδία ,τον Παναγιώτη 21 χρονών και την Ελένη 17 χρονών

Η Ηρώ Ζαβογιάννη γεννήθηκε το 1983 στην Αθήνα. Κόρη του Σωκράτη Ζαβογιάννη και της Ελευ-
θερίας Μαργάρη έζησε στην Αμφιλοχία μέχρι τα δεκαοκτώ της χρόνια, οπότε και άφησε τη γενέτειρά
της για να ξεκινήσει τις πανεπιστημιακές σπουδές της. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικής
Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στα «Ανθρώπινα Δικαιώματα»
(University of Kent) και στην «Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία» (Ε.Κ.Π.Α.) και φοιτήτρια του
μεταπτυχιακού προγράμματος «Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» (Ε.Κ.Π.Α). Εργάστηκε
έμμισθα και εθελοντικά στο ΚΕΘΕΑ MOSAIC, στην Praksis και στο Κέντρο Ανάπτυξης και Επιχει-
ρηματικότητας για τρία χρόνια με κύριο αντικείμενο τη στήριξη ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων.
Στη συνέχεια απασχολήθηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, στον Βουλευτή Φθιώτιδας Βασίλη Κυριακάκη. 
Οργανωμένη στη Νεολαία Συνασπισμού από τo 2002, διετέλεσε αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου
Φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία». Συμμετείχε
στις Πολιτικές Κινήσεις της Σπουδάζουσας και της Τοπικής Πολιτικής Κίνησης του Κολωνού, ενώ,
μεταξύ άλλων, ήταν υποψήφια της Δημοτικής Κίνησης «Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή και την
Αναγέννηση του Δήμου Αμφιλοχίας». 

Σωτήρης Παν. Κοντονάσιος
Γεννήθηκα στην Λεπενού Αγρινίου το 1956. 
Πτυχιούχος Νομικής σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, μετεκπαιδευμένος στο Ευρωπαϊκό και Διε-
θνές Δίκαιο στο London School of Economics και στο University College of London. Εισηγητής
Σεμιναρίων για την Εκπαίδευση Στελεχών Αγροτικών και Καταναλωτικών Συνεταιρισμών, την
Μεταναστευτική Πολιτική και τις Εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα. Διετέλεσα αναπληρωτής πρό-
εδρος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παιγνίων,  Αντιπρόεδρος της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχει-
ρίσεως της Διώρυγας Κορίνθου, μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανία Α.Ε,
Πρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου “Ο ΒΥΡΩΝ” και Πολιτιστικών Συλλόγων. Είμαι δικηγόρος στον
Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας, Μέλος της Οργάνωσης Δικηγόρων ΣΥΡΙΖΑ, Μέλος
του Τμήματος Δικαιοσύνης ΣΥΡΙΖΑ καθώς και μέλος της Συντονιστικής Γραμματείας του Τμήματος
Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών.

Παπαγεωργίου Παυσανίας
Nομικός. Aπόφοιτος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Aμβούργου της Γερμανίας.
Κάτοχος M.A.. με ερευνητικό αντικείμενο στον τομέα της απόδοσης και της έκφρασης του Δικαιι-
κού Λόγου.
Αρθρογραφεί συχνά στον ημερήσιο τύπο σχετικά με τις σχέσεις γερμανικών εταιριών και δια-
πλοκής. 
Kατάγεται από την επαρχία Μεσολογγίου και έχει ζήσει περισσότερα από 20 χρόνια στο Νομό
Αιτ/νίας.

Tουρονίδης
Γεννήθηκε στις 21.08.1965. Είναι γιος του Γεωργίου και της Αναστασίας Τορουνίδη. Ασχολήθηκε
ως ελεύθερος επαγγελματίας αρχικά με το εμπόριο και τη μεταποίηση και σήμερα δραστηριο-
ποιείται στο χώρο των κατασκευών.
Από τα πρώτα του μαθητικά χρόνια ασχολήθηκε ενεργά με το Μαθητικό Κίνημα. Υπήρξε πρόεδρος
15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου, Γραμματέας Μαθητικού του ΠΑΣΟΚ, Γραμματέας της Νεολαίας
ΠΑΣΟΚ. Εκλέχθηκε Νομαρχιακός Σύμβουλος Αιτωλοακαρνανίας και Γραμματέας της Νομαρχια-
κής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Αιτωλοακαρνανίας από το 2005 έως το 2011.
Είναι από τους πρώτους πανελλαδικά που διαφώνησε κάθετα με τις πολιτικές του Γεωργίου Πα-
πανδρέου και του ΠΑΣΟΚ. Κατήγγειλε δημοσίως το μνημόνιο και παραιτήθηκε από τη θέση του.
Εντάχθηκε αμέσως στον ΣΥΡΙΖΑ και μάχεται καθημερινά για να γίνει πλειοψηφική η πρόταση του
ΣΥΡΙΖΑ για την διακυβέρνηση της χώρας.
Είναι παντρεμένος με την Παρασκευή Λαζανά. και έχει δύο κόρες, την Αναστασία και την
Γεωργία,17 και 10 ετών αντίστοιχα.

Μαρία Τριανταφύλλου.
Γεννήθηκε στο Μεσολόγγι, σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή Ιωαννίνων και εργάστηκε στην ιδιω-
τική εκπαίδευση. Συμμετείχε ενεργά στους φοιτητικούς, κοινωνικούς αγώνες  και στα κινήματα
που εκδηλώθηκαν στην Αιτωλοακαρνανία. Πρόεδρος του Συλλόγου Αδιορίστων Εκπαιδευτικών
Μεσολογγίου και ιδρυτικό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. 
Βουλευτής  του ΣΥΡΙΖΑ 2012-2014. Μέλος των επιτροπών της βουλής: Εξωτερικών, Διασποράς
του Ελληνισμού και IPU. Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στη Μόσχα, τη Γενεύη και το Όσλο σε διεθνείς
συναντήσεις και οργανισμούς. Παντρεμένη με τον μηχανικό Χρήστο Κούστα.

Κολοβός Γιάννης
Μαθηματικός
Μέλος Γενικού Συμβουλίου ΑΔΕΔΥ, Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας, Πρώην μέλος
της ΚΠΕ ΣΥΝ., Πρώην Γραμματέας (3 θητείες) της ΝΕ Αιτωλ/νίας ΣΥΝ., Πρώην Συντονιστής ΣΥ-
ΡΙΖΑ Αιτωλ/νίας, Πολλές θητείες Πρόεδρος της Β ΕΛΜΕ Αιτωλ/νίας, Αντιπρόεδρος (4 χρόνια)
Πανελλήνιας Ένωσης Αδιόριστων Εκπαιδευτικών.
Από το 1974 στην Αριστερά, ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ, μέλος ΚΚΕ, ΣΥΝ., ΣΥΡΙΖΑ.Γιώργος Βαρεμένος 

Δημήτρης  Δούρος

Ευπατρίδη Χρυσοβαλάντη(Βαλάντη)

Ηρώ Ζαβογιάννη


