


ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)
ΑΓΡΟΤΗΣ

   Κατάγεται από την Μαρωνιά Σητείας. Είναι πτυχιούχος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Τ.Ε.). Ενταγμένος από το 1974 
στην Αριστερά, πρώτα μέσα από τις γραμμές του Κ.Κ.Ε. 
Εσωτερικού, του Συνασπισμού και του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., από την 
πρώτη μέρα ίδρυσής του.

Έχει ενεργή  συμμετοχή στα κινήματα που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, 
στον τόπο και στη χώρα.

ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

   Γεννήθηκε στις 8 Απριλίου 1959 στον Άγιο Χαράλαμπο του 
Οροπέδιου Λασιθίου.
  Το 1984 αποφοίτησε από την Πολυτεχνική Σχολή Πατρών 
με ειδικότητα Μηχανολόγος Μηχανικός και από το 1987 
διατηρεί γραφείο ελεύθερου επαγγελματία στο Ηράκλειο.

Παντρεμένος με τη Συμιανάκη Μαρία και πατέρας δυο παιδιών.
   Από το 1997 διατηρεί επιχείρηση στον πρωτογενή τομέα στο Οροπέδιο Λασιθίου 
σε συνεργασία με τη σύντροφό του.
     Αριστερός στις ιδεολογίες του, τάσσεται για πρώτη φορά, χωρίς κανένα ενδοιασμό, 
στον πολιτικό χώρο του ΣΥΡΙΖΑ.

ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ)
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

   O Κωστής Δερμιτζάκης γεννήθηκε στις 29 Ιουλίου 1953 
στην Επισκοπή Ιεράπετρας και είναι γιος του Νικόλα και της 
Δανάης. Ακολούθησε Φαρμακευτικές Σπουδές και το 1978 
εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ιεράπετρα.   
 Έχει 3 παιδιά: τη Μαρία, το Νικόλα και το Μανώλη.

Σύντροφος του είναι η Μαρία Μπαλοθιάρη.
   Κατά τα φοιτητικά του χρόνια ήταν πρόεδρος του Δημοκρατικού Συλλόγου 
Ελλήνων Φοιτητών στο Παλέρμο της Ιταλίας. Το 1989 εντάχθηκε στο Συνασπισμό 
και κατήλθε υποψήφιος με το κόμμα αυτό στις εκλογές.
   Υπηρέτησε σε διάφορα αξιώματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ιδιαίτερη 
πατρίδα του, μεταξύ των οποίων εκείνα του αντιδημάρχου, νομαρχιακού 
συμβούλου, του προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης και Πολιτισμού 
Ιεράπετρας και του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Ιεράπετρας.
   Ο Κωστής Δερμιτζάκης έχει συνεργαστεί με πολλά τοπικά ΜΜΕ και περιοδικά.  
Έχει επιμεληθεί την παρουσίαση της ραδιοφωνικής εκπομπής “Ταξίδι στην 
ελληνική ποίηση” και έχει εκδώσει συλλογή από διηγήματα και συλλογές 
με ποιήματα. Αρκετά από τα έργα του έχουν βραβευτεί στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. 
   Εκλέχτηκε βουλευτής Λασιθίου με τον  ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο του 2012.  Στο διάστημα 
αυτό ήταν παρών σε όλα τα μαζικά κινήματα και στις διεκδικήσεις ολοκλήρου του 
νομού Λασιθίου μέσα και έξω από τη Βουλή, με συχνές παρεμβάσεις και πολλές 
ομιλίες στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου και ανέδειξε τις καταστροφικές 
συνέπειες των μνημονίων στην περιοχή μας.

ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

   Γεννήθηκε στις Τάπες Μεραμπέλλου και κατοικεί στον 
Αγ. Νικόλαο, όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως 
οδοντίατρος, ενώ παράλληλα συμμετέχει ενεργά στην 
κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου.  
   20 χρόνια εκλεγμένος Δημοτικός σύμβουλος.

2002-2006: Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες  στον πολιτισμό, τον Αθλητισμό 
την Προσχολική αγωγή και κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, και Πρόεδρος του 
Πολιτιστικού οργανισμού του Δήμου Αγ. Νικολάου.
   Διετέλεσε μέλος του ΔΣ του Γενικού Νομαρχιακού  Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου, 
μέλος της Νομαρχιακής επιτροπής Υγείας, ιδρυτικό μέλος του Οδοντιατρικού συλλόγου 
Λασιθίου και εκπρόσωπος του σήμερα στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.
   Φοιτητής της γενιάς του πολυτεχνείου, με ενεργό συμμετοχή  στο αντιδικτατορικό 
φοιτητικό κίνημα, εντάχθηκε στην Αριστερά, υπηρετώντας ιδέες και  άξιες.
   Υπήρξε υποψήφιος βουλευτής του ενιαίου Συνασπισμού  της Αριστεράς στις εκλογές 
1989 και 1990, υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές το 2007 καθώς και στις τελευταίες 
βουλευτικές εκλογές το 2012.
   Το 2010 υποψήφιος αντί περιφερειάρχης Νομού Λασιθίου με τον συνδυασμό  της 
Ριζοσπαστικής Συνεργασίας Κρήτης.
   Το  2014 εκλέγεται περιφερειακός σύμβουλος με την ΡΣΚ και είναι γραμματέας του 
περιφερειακού Συμβουλίου.
   Παντρεμένος με την Μαρία Πιτίδου και έχει δυο παιδιά.


