
 

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΓKΟΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 

Γεννήθηκε και διαμένει στο Νεοχώρι. Διετέλεσε Δημοτικός σύμβουλος και 
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρναίας. Ανέπτυξε εντονη 
συνδικαλιστική δράση και εκλέγονταν επι σειρά ετών μέλος του προεδρείου του 
Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Για την κοινωνική και πολιτική του προσφορά 
τιμήθηκε κατ επανάληψη με την ενταξή του ως υποψήφιος βουλευτής στο 
ψηφοδέλτιο του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ στην Α Θεσσαλονίκης. Ειναι μέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής και υπεύθυνος του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Χαλκιδικής. 

 

 ΙΓΓΛΕΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

Γεννήθηκε στην Ιερισσό το 1967, όπου μεγάλωσε και κατοικεί ως σήμερα. Είναι 
παντρεμένη και μητέρα δύο κοριτσιών. Είναι πτυχιούχος της Σχολής Δασολογίας 
και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Εργάστηκε επί 18 χρόνια, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ως Δασολόγος, στο 
Δασαρχείο της Αρναίας. Διετέλεσε μέλος του Συνασπισμού από την ίδρυσή του και 
είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή που ιδρύθηκε. Από τα εφηβικά της χρόνια 
ασχολείται ενεργά με τα κοινωνικά και οικολογικά κινήματα. Από το 2003 
εκλέγεται στην Επιτροπή Θεσσαλονίκης της Πανελλήνιας Κίνησης Δασολόγων. 
Συμμετείχε σε κινήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Χαλκιδική. Για πολλά 
χρόνια δραστηριοποιείται με συνέπεια και αποφασιστικότητα στον αγώνα ενάντια 
στην επέκταση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στη Χαλκιδική [εξόρυξη και 
μεταλλουργία χρυσού], ενάντια στην περιβαλλοντική και οικονομική καταστροφή 
του τόπου της, ως μέλος του Συντονιστικού Συλλόγων και Φορέων Σταγείρων 
Ακάνθου. Εκλέχθηκε βουλευτής Χαλκιδικής του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 6ης Μαϊου 
2012 και 17ης Ιουνίου 2012 και είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τη βουλευτική της θητεία 
διετέλεσε μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και 
Εμπορίου και της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Υπήρξε επίσης μέλος της 
Ομάδας Φιλίας με τη Φινλανδία, του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τα κεντρικά της ενδιαφέροντα αφορούν θέματα 
προστασίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος, και ιδιαίτερα δασικών οικοσυστημάτων. 

 

 ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΤΑΣΟΣ 

Γαλατσάνος. Γυιός του Διαμαντή. Μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. 
Υπεύθυνος Αγροτικής Πολιτικής του Κόμματος.Επικεφαλής της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης του Δήμου Πολυγύρου.Μέλος του Δ.Σ της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). Αντιπρόεδρος της επιτροπής Πρωτογενούς Τομέα της 
ΚΕΔΕ. 
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ΠΑΡΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

Γεννήθηκε στην Κασσάνδρεια το 1987, όπου μεγάλωσε και κατοικεί έως σήμερα. Ο 
πατέρας του Νίκος είναι φαρμακοποιός και κατάγεται από την Άθυτο και η μητέρα 
μου Αικατερίνη είναι εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάγεται 
από το Αδάμ του Νομού Θεσσαλονίκης. Έχει έναν αδερφό, το Χρήστο – Ραφαήλ. Η 
σύντροφός του Γεωργία Πατσαρίκα ασκεί στη Θεσσαλονίκη το επάγγελμα της 
δικηγόρου. Είναι πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Τμήματος 
Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών. Παράλληλα με τη δουλειά του σπουδάζει Νομική 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από το 2010 εργάζεται στην Εθνική 
Τράπεζα, ως επιτυχών στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Υπήρξε επί σειρά ετών διαιτητής 
μπάσκετ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαιτητών 
Καλαθοσφαίρισης Χαλκιδικής. Ως παίκτης είχε αγωνιστεί στο Α.Ο Κασσάνδρας και 
τον Π.Ο.Ν. Μουδανιών. Από τα φοιτητικά του χρόνια ασχολείται ενεργά με την 

πολιτική και τα κοινά. Υπήρξε μέλος του φοιτητικού κινήματος που είχε εναντιωθεί στην αναθεώρηση του Άρθρου 16 
του Συντάγματος και κατ` επέκταση στην ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων. Είναι μέλος του Συλλόγου Υπαλλήλων 
Εθνικής Τράπεζας και αναπληρωτής γραμματέας του Νομαρχιακού Παραρτήματος Χαλκιδικής. Είναι συντονιστής της 
Οργάνωσης Μελών ΣΥ.ΡΙΖ.Α Κασσάνδρας. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της παράταξης 
Συνεργασία Αριστερών Οικονομολόγων. Από την πρώτη στιγμή, ως εργαζόμενος και νέος, πάλεψε με 
αποφασιστικότητα και επιμονή ενάντια στα μνημόνια και την καταστροφή του τόπου. Αντιτάχθηκε μαζί με άλλες και 
άλλους συντρόφισσες και συντρόφους, στο ξεπούλημα της Κασσάνδρας και ολόκληρης της Χαλκιδικής μέσω του 
Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. Ως ενεργό μέλος του εργατικού κινήματος πάλεψε και παλεύει ενάντια στην υποβάθμιση της αξίας της 
εργασίας, στις συνεχείς μειώσεις μισθών, τις απολύσεις, την ανεργία και τη φυγή των νέων στο εξωτερικό. 

 

ΣΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Γεννήθηκε το 1963, είναι από την Ορμύλια και κατοικεί στα Νέα Μουδανιά, όπου 
και εργάζεται στην Εθνική Τράπεζα. Αντιπρόσωπος των τραπεζοϋπαλλήλων στο 
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χαλκιδικής, στο Νομαρχιακό Παράρτημα της ΟΤΟΕ και 
του ΣΥΕΤΕ. Εκλεγμένος με την παράταξη του Δημοκρατικού Αγώνα στην ΟΕΦΣΙ 
στα φοιτητικά του χρόνια. Υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 
2012. Παντρεμένος με τη Λία Χατζοπούλου (καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας) και 
έχουν δυο παιδιά. 
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