
 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ-ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΓΝΗ 
Γεννήθηκε το 1955 και μεγάλωσε στο Ηράκλειο Κρήτης. Γονείς της είναι ο καρδιολόγος Νικολούδης Μιχάλης και η Ανθούλα Λογιάδη. Αποφοίτησε από το Α’ 
Θηλέων Ηρακλείου και σπούδασε στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Ντύσσελντορφ στη Γερμανία. Δούλεψε ως αγροτικός ιατρός στο Σίβα Μεσαράς για 
τρία χρόνια και ακολούθως πήρε την ειδικότητα της Αιματολογίας από το Βενιζέλειο νοσοκομείο.  Επί οκτώ χρόνια διατήρησε ιατρείο στις Μοίρες ως 
Παθολόγος Αιματολόγος εξυπηρετώντας τον πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής. Από το 1999 έως σήμερα  εργάζεται στο τμήμα Αιμοδοσίας του 
Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου κατέχει το βαθμό του Διευθυντή. Ως επιστήμων έχει πλούσιο συγγραφικό και εκπαιδευτικό έργο. Διατέλεσε 
πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μοιρών επί Δημαρχίας Γ. Βολικού, όπου ήταν υπεύθυνη για τα σχολεία, την οικοκυρική σχολή της Ιεράς μονής 
Παναγίας Καλυβιανής, την Υγεία, την καθαριότητα και το ΚΑΠΗ. Συμμετείχε δύο φορές στις νομαρχιακές εκλογές με τον Συνασπισμό. Είναι ενεργό μέλος του 
ορειβατικού Μοιρών, του Πεζοπορικού συλλόγου Ηρακλείου και του συλλόγου Πολυτέκνων. Είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών, της Ίριδας Αλεξανδράκη, 
φιλόλογου καθηγήτριας στο Ειδικό γυμνάσιο Ηρακλείου και των Σταύρου, Νικία και Λητώς Αλεξανδράκη, οι οποίοι είναι πολιτικοί μηχανικοί ΕΜΠ και 
εργάζονται στις Μοίρες. Επέλεξε την συμμετοχή της στις βουλευτικές εκλογές με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α νιώθοντας υποχρεωμένη να αντισταθεί στην αδικία, την 
αδιαφάνεια και στις καταστροφικές πολιτικές των μνημονιακών κομμάτων που μας κάνουν σκλάβους στον τόπο μας. 

 
 

ΑΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του Κων/νου 
Γεννήθηκε στη Λιγόρτυνο Μονοφατσίου από αγρότες γονείς. Τελείωσε το Γυμνάσιο του Χάρακα και μετά τις σπουδές του στη Νομική Θεσσαλονίκης, 
ορκίστηκε δικηγόρος. Από τα νεανικά του χρόνια εντάχθηκε στο χώρο της Αριστεράς και με συνέπεια αγωνίζεται για ένα καλύτερο μέλλον για το λαό και τη 
χώρα μας. Δύο τετραετίες Νομαρχιακός Σύμβουλος. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας (1995-1996) της Ν.Α. Ηρακλείου, είχε σημαντική προσφορά στην 
επίλυση του χρόνιου προβλήματος στον τομέα της σχολικής στέγης. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής του Πρωτογενή τομέα της Ν.Α. (1997) εργάστηκε για τη 
σύσταση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης “ΚΡΟΝΟΣ”. Κατέθεσε, επίσης, ολοκληρωμένη πρόταση προς το Υπ. Γεωργίας για την κατασκευή φραγμάτων 
και λιμνοδεξαμενών για την λύση του αρδευτικού προβλήματος του νομού. Δύο φορές υποψήφιος Νομάρχης, επικεφαλής της παράταξης ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ. Το 1998 εκλέγεται ξανά Νομαρχιακός Σύμβουλος Ηρακλείου και ασκεί υπεύθυνη αντιπολίτευση, καταθέτει πλήθος προτάσεων, 
αναδεικνύει πολλά προβλήματα του νομού και συγχρόνως προτείνει λύσεις σε θέματα υποδομών, αγροτικής ανάπτυξης, οδοποιίας, παιδείας, εργασιακών 
κ.τ.λ. Είναι παντρεμένος με την Όλγα Καλογιαννάκη και έχουν τρεις κόρες. 
 
 

ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
Γεννήθηκα στον Αμιρά Βιάννου το 1962, τελείωσα τις σπουδές μου στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο. Υπηρετώ στα Ελληνικά ταχυδρομεία από το 1983. 
Από πολύ νέος στρατεύτηκα στο συνδικαλιστικό κίνημα και στα κοινά μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (Δημοτικός σύμβουλος και Αντιδήμαρχος στο 
Δήμο Βιάννου). Ταμίας , Αντιπρόεδρος καθώς και 10 χρόνια Πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Ν. Ηρακλείου. Από το 
2005 εκλέγομαι στην Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, στην θέση του αναπληρωτή Ταμία, όπου το 2007  επανεκλέγομαι και αναλαμβάνω 
στη θέση του Γενικού Γραμματέα, από το 2011 έως και σήμερα είμαι Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και Πρόεδρος του Ινστιτούτου 
Εργασίας  Κρήτης (ΙΝΕ). 
 
 
 

ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ ΝΙΚΗ 
Η Νίκη Γιαμαλάκη γεννήθηκε στις 7 Ιουνίου 1956 στην Ανώπολη Πεδιάδος Ηρακλείου Κρήτης. Αποφοίτησε από το 1ο Γυμνάσιο Θηλέων Ηρακλείου και 
από την Ανωτάτη Βιομηχανική σχολή Πειραιά (σημερινό Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά). Προέρχεται από το μαζικό φοιτητικό κίνημα της 
μεταπολίτευσης. Υπήρξε μέλος του Ρήγα Φεραίου και στη συνέχεια του ΚΚΕ Εσωτερικού, της ΕΑΡ, του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ. Η ενασχόλησή της 
με τα κοινά για πολλά χρόνια επικεντρώνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση συμμετέχοντας σε αυτοδιοικητικές εκλογές σε επίπεδο Νομαρχίας (Ηρακλείου) 
και Δήμου (Γουβών, Χερσονήσου). Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014 συμμετέχει στην Κίνηση Πολιτών για την Κοινωνία και το Περιβάλλον της 
οποίας υπήρξε και ιδρυτικό μέλος ενώ ταυτόχρονα η εθελοντική της δράση σε θέματα φλέγοντα για το περιβάλλον και την κοινωνία είναι έντονη. 
Παράλληλα δραστηριοποιήθηκε στον εμπορικό - τουριστικό τομέα διατηρώντας επιχειρήσεις και τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την εναλλακτική - 
βιολογική καλλιέργεια στην οικογενειακή επιχείρηση Κτήμα Ποταμούσα με τον συζυγό της, Μηνά Πετράκη. 
 

 

ΔΙΑΚΑΚΗ Ν. ΜΑΡΙΑ 
Κατάγομαι από τον Σίβα του δήμου Φαιστού. Κατοικώ και εργάζομαι ως Φαρμακοποιός στο Ηράκλειο. Η Αριστερά είναι σταθερά ο πολιτικός μου χώρος. 

Από τους φοιτητικούς συλλόγους, και τον Συνασπισμό, στον ΣΥΡΙΖΑ της ανατροπής και της ελπίδας. Από το 2012 είμαι βουλευτής ν. Ηρακλείου του 

ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ως βουλευτής, μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, δώσαμε στο Κοινοβούλιο την μάχη 

για τις αξίες της Αριστεράς, για να πάψει η χώρα να είναι αποικία χρέους, για την αξιοπρέπεια των πολιτών της. Αυτές οι εκλογές δεν είναι εκλογές 

εναλλαγής αλλά εκλογές ανατροπής. Είναι η αφετηρία μιας νέας λαϊκής, δημοκρατικής και ριζοσπαστικής πορείας της χώρας. 

 
 
 
 
 

 
 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ 
Γεννήθηκα το 1961 στην Άνω Βιάννο. Σπούδασα Ιατρική στην Αθήνα. Γιατρός καρδιολόγος, εργάζομαι στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 

Ηρακλείου. Είμαι παντρεμένος με την δικηγόρο Κατερίνα Μοσχοβιτάκη. Από τα μαθητικά μου χρόνια είμαι ενταγμένος στην Αριστερά. 
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ΚΛΑΔΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
Γεννήθηκα  το  1961 σε  εργατοαγροτική  οικογένεια  , από πατέρα  Μυλοποταμίτη  (Κράνα)  και μάνα Κρουσανιώτισσα. Μεγάλωσα στο Ηράκλειο  
Σπούδασα στη Θεσσαλονίκη (πτυχίο  Κτηνιατρικής Σχολής, 1986). Εργάζομαι από το 1988 ως υπάλληλος του ιδιωτικού τομέα  (Ιατρικός Επισκέπτης ). 
Παντρεμένος με τη Χαρά , έχουμε δυο γιους που σπουδάζουν. Από τα μαθητικά και φοιτητικά μου χρόνια κοινωνικά ενεργός  , υπήρξα πρόεδρος του 
Συλλόγου Φοιτητών Κτηνιατρικής επί τριετία , πρόεδρος του Συλλόγου  Ιατρικών  Επισκεπτών  Κρήτης  και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Ιατρικών Επισκεπτών επί δεκαετία. Έλαβα μέρος με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ στις βουλευτικές εκλογές  του 2007 και του 2012.  
 
 
 
 
 

 
 
 

ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του Γεωργίου 
Εκπαιδευτικός, με master στη Διοίκηση των Οργανισμών. Μέλος της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή του. Υπεύθυνος της Κ.Ο. για θέματα Τουρισμού. 
Υπήρξε Γ.Γ. του Ε.Κ. και του Δήμου Ηρακλείου, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συμβασιούχων Εκπαιδευτικών ΤΕΙ, Γραμματέας Ν.Ε. Ηρακλείου 
ΣΥΝ, Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ–ΑΔΕΔΥ, Νομαρχιακός Σύμβουλος Ηρακλείου και Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης. Το 
2009 και το 2012 εκλέχτηκε βουλευτής Ηρακλείου. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
Γεννήθηκε το 1963 στην Άνω Βιάννο του Νομού Ηρακλείου Κρήτης και είναι έγγαμος με τρία παιδιά. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και ειδικεύτηκε στην Καρδιολογία. Από το 1995 κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου και διατηρεί την επαγγελματική του στέγη. Από την 11ην 
Ιανουαρίου 2011 ως πρώτος επιλαχών Βουλευτής Πα.Σο.Κ. στις εκλογές του 2009, έλαβε θέση στο Ελληνικό κοινοβούλιο, ως Βουλευτής Πα.Σο.Κ. Ηρακλείου 
Κρήτης. Στις δημοτικές εκλογές του 1998, καθώς και του 2002, εκλέχτηκε στις πρώτες θέσεις του Δήμου Ηρακλείου. Στις τελευταίες νομαρχιακές εκλογές του 
2006, οι πολίτες του Ηρακλείου τον εξέλεξαν στη δεύτερη θέση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ηρακλείου με περίπου 17.000 ψήφους. Στις Εθνικές εκλογές 
του 2009 ήταν υποψήφιος βουλευτής του Πα.Σο.Κ. στο νομό Ηρακλείου Κρήτης και τον τίμησαν με την ψήφο τους περίπου 28.500 ψηφοφόροι. Διετέλεσε 
βουλευτής με το Πα.Σο.Κ. από την 11η Ιανουαρίου 2011 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2012, οπότε και καταψήφισε το Μνημόνιο ΙΙ, με αποτέλεσμα την 
διαγραφή του από την Κ.Ο. Πα.Σο.Κ. Έκτοτε, μαζί με άλλους τρεις Ανεξάρτητους Βουλευτές, δημιούργησαν την Κίνηση Ανεξάρτητων Βουλευτών και 
συνεργάζονται με το κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς του Φώτη Κουβέλη. Στις Εθνικές εκλογές της 6ης Μαίου 2012, καθώς και στις Εθνικές εκλογές της 
17ης Ιουνίου, οι ψηφοφόροι της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου τον τίμησαν με την ψήφο τους, με αποτέλεσμα να εκλεχθεί εκ νέου Βουλευτής 
Ηρακλείου με την Δημοκρατική Αριστερά, καταλαμβάνοντας πανελλαδικά την πρώτη θέση σε ψήφους για το κόμμα της ΔΗΜ.ΑΡ. Εν συνεχεία και 

συνεκτιμώντας το μη σεβασμό της ΔΗΜ.ΑΡ. στο πρόγραμμα με το οποίο εκλέχθηκε, το μη σεβασμό της στην Προγραμματική Συμφωνία αλλά και την ελλιπή διαπραγμάτευση της για τα δίκαια 
αιτήματα του Ελληνικού λαού επέλεξε να μην ανήκει πλέον στην Κ.Ο. της ΔΗΜ.ΑΡ., αλλά να παραμείνει ως Ανεξάρτητος Βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Στις 24 Ιουνίου 2013 και μετά 
από πολύμηνη και άριστη συνεργασία με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. , ο πρόεδρός της, Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την επίσημη ένταξη του Γιάννη Μιχελογιαννάκη στην 
Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. 
 

 

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΒΑΝΝΑ 
Η Βάννα Σφακιανάκη, γεννήθηκε στο Ηράκλειο, σπούδασε αρχιτεκτονική στη Φλωρεντία και εργάστηκε στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.  Η παρουσία της 
στο χώρο των μηχανικών, στη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ, στην κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ και σε συνέδρια της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, είναι μακρόχρονη. Ίδρυτικό μέλος 
της παράταξης «Αυτόνομοι Μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης». Το ενδιαφέρον της για θέματα περιφερειακής ανάπτυξης με έμφαση στην ενδογενή ανάπτυξη με 
χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, εκφράζεται σε δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε συνέδρια και προγράμματα. Παράλληλα, έχει ενεργό δράση στα 
κινήματα για την κοινωνία, το περιβάλλον και τα δημόσια αγαθά. Σήμερα που είναι κρίσιμη η από κοινού έκφραση όλων των δυνάμεων που ζητούν  να 
βάλουν ανάχωμα στην καταστροφική πολιτική που ασκείται και να δημιουργήσουν την «επόμενη μέρα» με πρωταγωνιστή την κοινωνία, είναι παρούσα και 
στις εκλογικές μάχες. Συμμετείχε στις εκλογές της Αυτοδιοίκησης το 2014 στο ψηφοδέλτιο της Ριζοσπαστικής Συνεργασίας Κρήτης και τώρα στο ψηφοδέλτιο 
του ΣΥΡΙΖΑ για τις βουλευτικές εκλογές. 
 
 
 

 
 

ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 
Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος στη Διεύθυνση Βιομηχανίας – Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας 
Κρήτης. Γεννήθηκε το 1954, στα Κοντακέϊκα της Σάμου και από το 1982 ζει και εργάζεται στο Ηράκλειο, αρχικά ως ημερομίσθιος στο Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου και 
στη συνέχεια στο Δημόσιο. Είναι παντρεμένος με την Ελένη Παπαδάκη, παιδίατρο στο Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας με καταγωγή από το χωριά Στάβιες 
και Πόμπια της Μεσσαράς αντίστοιχα και έχουν αποκτήσει δυο γιούς το Γιώργο, Πολιτικό Μηχανικό και το Νικόλα, Μηχανολόγο Μηχανικό. Από τα 
φοιτητικά του χρόνια στη Παβία της Ιταλίας ανέπτυξε συνδικαλιστική και πολιτική δράση μέσα από τις γραμμές της Πανσπουδαστικής, της ΚΝΕ και του 
ΚΚΕ. Υπήρξε μέλος του Συνασπισμού από την ίδρυσή του και διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος και Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Συνασπισμού 
Ηρακλείου. Επίσης, υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκρήτιου Συλλόγου Εργαζομένων ΥΠΕΧΩΔΕ, Γραμματέας της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής 
Κρήτης και εκλεγμένο μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ ΤΑΚ με την παράταξη των Αυτόνομων Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης (ΑΜΑΚ). Ήταν ένας από 
τους πρωτεργάτες στη δημιουργία του Συλλόγου Σαμιωτών – Ικαριωτών διετέλεσε πρώτος Πρόεδρος του Συλλόγου και συμμετέχει μέχρι σήμερα. Έχει 
ιδιαίτερη ευαισθησία και ενασχόληση σε θέματα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Διαχείρισης Απορριμμάτων και Χωροταξικού Σχεδιασμού. Συμμετείχε 
παλαιότερα στην επιτροπή Περιβάλλοντος της Νομαρχίας, ως εισηγητής σε εκδηλώσεις με τα σχετικά θέματα. Κατά το παρελθόν ήταν υποψήφιος 

βουλευτής του Συνασπισμού, υποψήφιος  στις Νομαρχιακές εκλογές, ενώ εκλέχθηκε και διετέλεσε Νομαρχιακός Σύμβουλος με τη Νομαρχιακή Παρέμβαση Πολιτών. Σήμερα είναι συντονιστής 
της Περιφερειακής Επιτροπής Κρήτης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ κατά τις πρόσφατες Αυτοδιοικητικές εκλογές ήταν υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου με τη Ριζοσπαστική Συνεργασία Κρήτης 
και εκλέχθηκε Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.  
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