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ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
Αντιπρόεδρος περιφερειακού συμβουλίου Στερεάς. 30 χρόνια συνδικαλιστής εκπαιδευτικών(πρόεδρος 
ΕΛΜΕ Εύβοιας-γρ. ΝΤ ΑΔΕΔΥ). Γραμματέας ΝΕ ΣΥΝ -μέλος ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Εύβοιας 

 

 

 

 

 

 

ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
Εκπαιδευτικός Δ. Υ  και υπηρετεί στο Γ Ε Λ Μαντουδίου. Υπηρέτησε  στο  Γενικό Λύκειο Λίμνης επί σειρά 
ετών  και τα τελευταία 12 χρόνια  υπηρετεί την εκπαίδευση  από θέση στελέχους Δ .Ε  στα σχολεία   
Προκοπίου-Λίμνης  και  σήμερα στο Λύκειο Μαντουδίου Από τα φοιτητικά του χρόνια πήρε μέρος στον 
αντιδικτατορικό αγώνα και στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκε σε θέματα πολιτισμού και πολιτικής 
δράσης από τις γραμμές του ΚΚΕ περιοχής Λίμνης. Διετέλεσε μέλος και γραμματέας Κ Ο Β – Μέλος Α .Ε  
ΚΚΕ  επί σειρά ετών. Διετέλεσε γραμματέας τη Οργάνωσης Ενιαίου Συνασπισμού, στη συνέχεια  του ΣΥΝ   

και μέλος της Ν. Ε του ΣΥΝ. Από την διάσπαση του ενιαίου Συνασπισμού και έπειτα είναι μέλος του ΣΥΝ –ΡΙΖ. ΑΡ.  ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ  .Εξελέγη κατ΄ επανάληψη αντιπρόσωπος στις συνδιασκέψεις και στα συνέδρια του κόμματος παίρνοντας μέρος στο 
προβληματισμό μετεξέλιξης  του σε ΣΥΡΙΖΑ .Είναι ιδρυτικό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Δραστηριοποιείται  συνδικαλιστικά  ως μέλος της 
ΕΛΜΕ  από το 1982  μέχρι σήμερα μέσα από τα ψηφοδέλτια αριστερών και προοδευτικών παρατάξεων. Πήρε δύο φορές μέρος  ως 
υποψήφιος σύμβουλος σε  Νομαρχιακά Εκλογές . Διετέλεσε 1992-΄94 σύμβουλος στο Δήμο Λίμνης σε συνδυασμό συνεργασίας. 
Σήμερα είναι σύμβουλος του Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης -Αγίας Άννας. Έχει εκλεγεί με το συνδυασμό ΄  Με λογισμό και μ΄ όνειρο ¨ 
με επικεφαλής τον Β.Παζάρα. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 
Διετέλεσε βουλευτής Εύβοιας του Συνασπισμού  την περίοδο 1996-2000. Μέλος της Πολιτικής 
Γραμματείας (2004-2010) και μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής (1998-2013). Επανεκλέχτηκε 
βουλευτής Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ-E.K.M στις εκλογές της 6ης Μαΐου-17ης Ιουνίου 2012. Συντονιστής 
θεμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης& Τροφίμων της Κ. Ο. του ΣΥΡΙΖΑ. Εκλέχτηκε Περιφερειακός Σύμβουλος ως 
επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας στις εκλογές το 
2014 

 

 

ΚΑΡΑΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Αγγέλα) 
Γεννήθηκε και κατοικεί στο Νεοχώρι του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου . Εργάζεται  στα  ΕΛΤΑ  στο  κατάστημα  
Αλιβερίου . Είναι αντιπρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων των  ΕΛΤΑ  Ν.Εύβοιας ,μέλος της γραμματείας 
της δημοτικής παράταξης "Ανατροπή νέα  αρχή" και επίσης μέλος της Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Κύμης - Αλιβερίου. 
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ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΓΚΙΚΑ ΖΩΗ 
Γεννήθηκα το 1957 από γονείς εργάτες γης στη Χαλκίδα και ζω στην πόλη μου από επιλογή. Είμαι 
παντρεμένη 20 χρόνια με τον εκπαιδευτικό Παρασκευά Γκίκα. Η ενασχόλησή μου με την πολιτική και την 
κομματική ζωή γίνεται από ανάγκη καθημερινή και συνεχιζόμενη. Ασχολούμαι με τον πολιτισμό στην 
πόλη και τον νομό μου πάλι από ανάγκη αλλά και από χρέος απέναντι σε μα κοινωνία που ζητάει τα 
αυτονόητα χωρίς κανένα αντίκρισμα. Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά παλεύω να ανατρέψω 
ένα καθεστώς υποτέλειας, εξαθλίωσης, ξεπουλήματος και διαφθοράς. Μέλος Ν.Γ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, 

υπεύθυνη πολιτισμού. Πρόεδρος «Θεάτρου Χαλκίδας». Άνεργη. 

 

 

ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
Γεννήθηκε το 1967 στο Βερδολ  της  Γερμανίας. Είναι παντρεμένος με την Κατερίνα Χαλαστή και έχουν 2 
αγόρια. Αποφοίτησε από το νυχτερινό λύκειο Χαλκίδας με ειδικότητα βιομηχανικών εγκαταστάσεων. 
Επίσης αποφοίτησε και από την Ακαδημία Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. και  ως συνδικαλιστικός εκπαιδευτής. 
Εργάζεται στα Τσιμέντα Χαλκίδας από το 1982 ,ως χειριστής μηχανημάτων έργου και είναι  μέλος της 
διοίκησης του σωματείου των  εργαζομένων 8 έτη. Έχει διατελέσει (10) έτη  πρόεδρος  σωματείου  

χειριστών Ν. Εύβοιας , είναι  ιδρυτικό μέλος  υγιεινής και ασφάλεια  Τσιμέντων  Χαλκίδας (3) έτη ,μέλος  της  διοίκησης  της  
Ομοσπονδίας  Χειριστών  Ελλάδας (3) έτη. Είναι μέλος της διοίκησης  του εργατικού κέντρου Εύβοιας από το 2006,ως 
Γ.γραμματέας από το 2008 και από το 2009 ως σήμερα είναι  Πρόεδρος του Εργατικού κέντρου Εύβοιας. Θέτει υποψηφιότητα ως 
βουλευτής στις εκλογές της 25/1/15 ως συνεργαζόμενος με τον ΣΥΡΙΖΑ. 

 

 

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (Στάθης) 
Κατάγεται από τον ΟΞΥΛΙΘΟ ΕΥΒΟΙΑΣ.  Ο πατέρας του Δημήτρης Πανταζής γεννήθηκε στη ΣΚΥΡΟ. 
Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι 
παντρεμένος με τη Χριστίνα Γκάνια και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά. Εργάζεται ως δικηγόρος και 
καθηγητής εδώ και 25 έτη. Πολιτεύεται για πρώτη φορά. 

 

 

ΣΙΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 
Γεννήθηκε στην Χαλκίδα το 1956, στην Κάνηθο. Είναι παντρεμένος με την Φωτεινή  Κούκου με τρία 
παιδιά. Σπούδασε και αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Φυσικομαθηματική Σχολή, τμήμα 
των Μαθηματικών. Εντάσσεται στο φοιτητικό κίνημα και στις γραμμές της ανανεωτικής Αριστεράς , στην 
«ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος», μετέπειτα στο ΚΚΕ Εσωτερικού (Γραμματέας Πόλης, Νομ. Επιτροπή). 
Γραμματέας της Πολ. Κίνησης Χαλκίδας του Συνασπισμού. Σήμερα είναι συντονιστής της Ο.Μ. Χαλκίδας 
του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος του Νομ. Γραφείου Εύβοιας. Ενεργό μέλος της ΕΛΜΕ Εύβοιας (Γραμματέας, Ταμίας 
και Πρόεδρος), μέλος στο Νομ. Τμήμα της ΑΔΕΔΥ, και μέλος στο Δίκτυο Αντίστασης και Αλληλεγγύης 
Χαλκίδας, αιρετός εκπροσωπος των εκπκών στο ΠΥΣΔΕ Εύβοιας και στο ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας. 
Υπηρέτησε και υπηρετεί την εκπαίδευση από διάφορες θέσεις, σήμερα σαν Διευθυντής στο Γυμνάσιο 
Βασιλικού. 


