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ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

Γεννήθηκε στο Βοτάνι Καστοριάς το 

1980. Εργάστηκε ως τεχνικός τηλεπικοι-

νωνιών για την Ericson Hellas και από το 

2007 στον ΟΤΕ ως το 2012 οπότε και 

εκλέχτηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην 

Καστοριά. Συμμετείχε στη Μόνιμη Επι-

τροπή Οικονομικών, στην Ειδική Επι-

τροπή Έρευνας και Τεχνολογίας και 

στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή Απολογι-

σμού και Γενικού Ισολογισμού του Κρά-

τους. Συμμετείχε στις Ομάδες Φιλίας της 

Βουλής με τα Κοινοβούλια Ολλανδίας, 

Συρίας, Ιράν και Ιράκ. Ως βουλευτής ε-

πεδίωξε τη διαρκή γείωση με την κοινω-

νία της Καστοριάς και ανέδειξε στο Κοι-

νοβούλιο τα προβλήματα του τόπου, ενώ 

εισήγαγε και καθιέρωσε τακτικούς Δη-

μόσιους Απολογισμούς της δράσης του. 

Ως βουλευτής της Αριστεράς επέβαινε 

στο φινλανδικό πλοίο Estelle, που απέ-

πλευσε το φθινόπωρο του 2012 με προο-

ρισμό τη Λωρίδα της Γάζας, σε μια προ-

σπάθεια να «σπάσει» τον ισραηλινό α-

ποκλεισμό. Με βαθιά πεποίθηση στον 

καθοριστικό ρόλο του κινήματος στην 

πολιτική ανατροπή, που ο ΣΥΡΙΖΑ επι-

διώκει, σταθερά παρευρίσκεται και συ-

μπαρίσταται στις κινητοποιήσεις που 

διοργανώνουν συνδικάτα, νεολαία, φοι-

τητές, κινήματα αντίστασης πολιτών και 

αντιφασιστικές κινήσεις. 

ΜΟΥΡΑΤΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ 
Γεννήθηκε το 1981 στο Βογατσικό και 

μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Κατάγεται 

από το Βογατσικό από τη μεριά του πα-

τέρα της και από το Μανδράκι Σερρών 

από την πλευρά της μητέρας της με ρίζες 

στην Τραπεζούντα του Πόντου. Το 1998 

αποφοίτησε από το 19ο Λύκειο Θεσσα-

λονίκης και εισήχθη στη Νομική Σχολή 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλονίκης. Κατά τη διάρκεια των σπου-

δών της, εντάχθηκε στην ΚΝΕ και δρα-

στηριοποιήθηκε  στο φοιτητικό συνδικα-

λισμό, μέσα από την παράταξη του ΚΚΕ 

τις Πανσπουδαστικές Κινήσεις Συνεργα-

σίας (Π.Κ.Σ.). Αποφοίτησε το 2003 και 

το 2006 επέστρεψε στην Καστοριά, όπου 

και εργάζεται ως Δικηγόρος. Μέλος του 

Συνασπισμού Καστοριάς από το 2008 

και μετέπειτα του ΣυΡιζΑ. Διετέλεσε συ-

ντονίστρια του ΣυΡιζΑ Καστοριάς κατά 

τα έτη 2008-2009 και 2013-2014. Υπο-

ψήφια βουλευτής του ΣυΡιζΑ Καστοριάς 

στις εκλογές του Ιουνίου 2012, αναδεί-

χθηκε δεύτερη σε ψήφους. Υποψήφια 

δημοτική σύμβουλος το 2010 και το 

2014 στο δήμο Άργους Ορεστικού με το 

συνδυασμό «Προτεραιότητα στον Πολί-

τη» του Παν. Κεπαπτσόγλου. Μέλος του 

Δ.Σ. της κοινωφελούς πολιτιστικής  δη-

μοτικής επιχείρησης του δήμου Άργους 

Ορεστικού, τα έτη 2011-2012. Μιλάει  

τρεις ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά 

και ιταλικά) και έχει βασικές γνώσεις 

στα τούρκικα, σέρβικα και γερμανικά. 

 
ΜΠΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

Γεννήθηκε το 1971. Σπούδασε στη Ια-

τρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπι-

στήμιου Θεσσαλονίκης από την οποία 

αποφοίτησε το 1997. Κατέχει μεταπτυ-

χιακό τίτλο στη «Διοίκηση Μονάδων 

Υγείας». Παθολόγος – Διαβητολόγος, 

Επιμελητής Α΄ στην Παθολογική κλινική 

του ΓΝ Καστοριάς. Επιστημονικός υ-

πεύθυνος του Διαβητολογικού Ιατρείου 

του ΓΝ Καστοριάς. Μέλος του ΔΣ της 

Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Δυτι-

κής Μακεδονίας, μέλος της Ομοσπονδίας 

Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελ-

λάδας, η οποία αντιστέκεται σθεναρά 

στη σταθερή υποβάθμιση των υπηρεσιών 

υγείας τον καιρό του μνημονίου και α-

γωνίζεται για την πρόσβαση όλων των 

κοινωνικών ομάδων στο πολύτιμο αγαθό 

της υγείας. Συμμετέχει στο δίκτυο των  

προοδευτικών Νοσοκομειακών γιατρών, 

που πρωτοστατούν στην καμπάνια για 

την εξάλειψη της διαφθοράς (μίζες, φα-

κελάκι), για την διασφάλιση της πρό-

σβασης των ανασφάλιστων στην υπηρε-

σίες υγείας αλλά και αντιστέκονται στο 

κλείσιμο νοσοκομείων, που θίγει ιδιαίτε-

ρα τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 

Υποψήφιος σύμβουλος στις  περιφερεια-

κές εκλογές του 2014 με την παράταξη 
«Αλλάζουμε Εποχή» που υποστηρίχθηκε 

από το ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής το Θ. 

Μουμουλίδη. Έγγαμος με την τραπεζική 

υπάλληλο Ανθή Κωντσιώτη και πατέρας 

2 παιδιών. 

 
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 

Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1966. 

Σπούδασε στη Κτηνιατρική σχολή στο 

ΑΠΘ και Ευρωπαϊκό Πολιτισμό  στο 

ΕΑΠ/ Έκανε το υποχρεωτικό αγροτικό 

της στο Αγροτικό Κτηνιατρείο Σίνδου 

Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια εργά-

στηκε  σε ιδιωτική εταιρία υποστήριξης 

κτηνοτροφικών μονάδων  στο Δερβένι. 

Από το 2004 είναι ιδιώτης κτηνίατρος 

στην Καστοριά. Εθελόντρια κτηνίατρος 

Σταθμού  Περίθαλψης  Άγριων Ζώων και 

Πτηνών  Δυτικής Μακεδονίας, Κυνοκο-

μείου Καστοριάς, Ελληνικής Ορνιθολο-

γικής Εταιρίας και  Αρκτούρου. Συμμε-

τείχε σε προγράμματα πληροφόρησης 

παιδιών δημοτικών σχολείων και νηπια-

γωγείων για το χειρισμό τραυματισμένων 

άγριων ζώων/πτηνών και αδέσποτων στο 

πλαίσιο της δράσης «πράσινες τάξεις». 

Δραστηριοποιείται  στην κίνηση αλλη-

λεγγύης Καστοριάς «Κανείς μόνος στην 

κρίση». Ως φοιτήτρια διετέλεσε μέλος 

του Κεντρικού Συμβουλίου της ΦΕΑΠΘ 

και είναι ενεργό μέλος του Πανελλήνιου 

Κτηνιατρικού Συλλόγου. Το 1993 και το 

1996 ήταν υποψήφια βουλευτής στην Α’ 

Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ από το ο-

ποίο αποχώρησε δύο χρόνια αργότερα. 

Είναι μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής, 
της Συντονιστικής Επιτροπής και του 

Γραφείου Τύπου ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς. 

 

 


