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ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Γεννήθηκε και ζει στο Μουζάκι Καρδίτσας. Σπούδασε στην 
Κτηνιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Από το 2001 έως και σήμερα διατηρεί 
ιδιωτικό κτηνιατρείο στο Μουζάκι  με κύριο τομέα τα 
παραγωγικά ζώα.
Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του εμπορικού 
συλλόγου Μουζακίου από το 2012 έως και σήμερα. Από το 
2014 είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΓΕΩΤΕΕ – 

παράρτημα Θεσσαλίας.  Είναι μέλος του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου 
και της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρίας. 

ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ - ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ανάβρα Καρδίτσας. Είναι 
παντρεμένη με τον Δημήτρη Σιωρόπουλο, γεωπόνο και 
έχουν τρία παιδιά. Είναι πτυχιούχος Σχολής Καλών Τεχνών 
και εμψυχώτρια. Εργάστηκε ως καθηγήτρια στο πρότυπο 
σχολείο Μοντεσσόρι, στο μουσείο Castello Sfortzesco και 
στο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Μιλάνου. Στη συνέχεια 
εργάστηκε ως καθηγήτρια στην Σχολή Νηπιαγωγών 
Καρδίτσας, σε σχολεία του Νομού και στον Δήμο Καρδίτσας 

ως διευθυντικό στέλεχος στους τομείς του πολιτισμού, κοινωνικής πολιτικής 
και προώθησης του βιβλίου, συμβάλλοντας στη δημιουργία και λειτουργία του 
δικτύου Παιδικών Βιβλιοθηκών. Διετέλεσε Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου 
Ταμασίου και από από το 2014 στον Δήμο Σοφάδων (αντιπρόεδρος Δημοτικού 
Συμβουλίου). Είναι στέλεχος πολιτιστικών φορέων και συλλογικοτήτων του 
Νομού μας.  Μέλος της Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ.

ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ

Γεννήθηκε στη Φυλακτή Καρδίτσας το 1953.
Eργάστηκε ως τεχνικός της ΔΕΗ, κυρίως στην Κρήτη και από το 
1990 στην Καρδίτσα. Ανέπτυξε πλούσια δράση ως συνδικαλιστικό 
στέλεχος της ΔΕΗ και στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, στο 
οποίο για πολλά χρόνια διετέλεσε γραμματέας. Ανέπτυξε επίσης 
πλούσια δραστηριότητα ως ηγετικό στέλεχος της Αριστεράς.
Υπήρξε υποψήφιος βουλευτής στο νομό Ηρακλείου το 1985 και 
το 1989 με το ΚΚΕ και τον Ενιαίο ΣΥΝ αντίστοιχα, καθώς και στην 

Καρδίτσα το 2004, το 2007 με τον ΣΥΝ και το 2009 και 2012 με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Διετέλεσε γραμματέας της ΝΕ Καρδίτσας του ΣΥΝ από το 1996 έως το 2009. 
Είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.

ΤΣΟΓΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Γεννήθηκε το 1972 στην Καρδίτσα, όπου και διαμένει 
μόνιμα μαζί με τη γυναίκα του και τα δύο αγόρια τους. 
Είναι Γεωπόνος με μεταπτυχιακό στην διασφάλιση της 
ποιότητας, στέλεχος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων, με πολυετή δράση στον χώρο της οικολογικής 
γεωργίας και του περιβάλλοντος. Είναι μέλος κινημάτων 
πολιτών και συλλογικοτήτων στους τομείς των κοινωνικών 
αγώνων, του πολιτισμού και του αθλητισμού με συνεχή 

παρουσία και δράση τα τελευταία 15 χρόνια. Συνεργαζόμενος με το ψηφοδέλτιο 
του ΣΥΡΙΖΑ θα επιδιώξει τη σύνθεση όλων των υγιών παραγωγικών δυνάμεων 
του νομού μας.

ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

Είναι  δικηγόρος Καρδίτσας από το 1981  και διατηρει δικηγορικό 
γραφείο με συνεργάτες δικηγόρους και τη σύζυγό του Αλεξία 
Μπανάσιου. Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος την περίοδο 1986-
1990,  Γραμματέας και Αναπληρωτής Πρόεδρος για πολλά χρόνια, 
ενώ το έτος 2004 ήταν υποψήφιος πρόεδρος του Δικηγορικού 
Συλλόγου. Ασχολείται ιδιαίτερα ως νομικός με την Ιατρική 
Αμέλεια, για την οποία επίσης δίνει διαλέξεις στα μεγαλύτερα 
Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας.  Στα φοιτητικά του χρόνια 

ήταν  πρόεδρος των Θεσσαλών και των Καρδιτσιωτών Φοιτητών. Ηταν μέλος του 
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ και στη συνέχεια του ΚΚΕεσ. Σήμερα είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και 
εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος με την ΚΑΡ.ΠΟ.Σ.

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

Ο Νίκος Μιχαλάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε  στην 
Καρδίτσα. Είναι γιατρός – καρδιολόγος  και εργάζεται στον 
ιδιωτικό τομέα. Είναι παντρεμένος  και πατέρας δύο παιδιών. 
Στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012  εκλέχτηκε βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ στον νομό Καρδίτσας  και επανεξελέγη στις εκλογές 
της 17ης Ιούνη 2012. Ως βουλευτής συμμετείχε στη Διαρκή 
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής ,στη  Διαρκή 
Επιτροπή Εθνικής ‘Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και 

στην  Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς. Είναι μέλος του  
Τμήματος Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ.


