
Βασίλησ Βασίλίκόσ   Συγγραφέας

Γεννήθηκε στην Καβάλα. Έγγαμος με την υψίφωνο Βάσω Παπαντωνίου και έχουν μια κόρη, την Ευρυ-
δίκη. Σπούδασε στη Νομική Σχολή ΑΠΘ, τηλεόραση στο Yale και στο School of Radioand Television 
Νέας Υόρκης. Το 1981-84 αναπλ. Γενικός διευθυντής της ΕΡΤ, 1994-96 δημοτικός σύμβουλος Δή-
μου Αθηναίων και εκ νέου από το 2014 με την παράταξη «Δικαίωμα στην πόλη». Διετέλεσε Πρέ-
σβυς εκ Προσωπικοτήτων της χώρας μας στην UNESCO (1996-2004), και είναι μέλος του Δ.Σ. του 
Μορφωτικού της ΕΣΗΕΑ, της Εταιρείας Συγγραφέων (Πρόεδρός της 2001-2005), της Sociétédes 
Auteurs et Compositeurs Dramatiques. Έχει τιμηθεί με το βραβείο των «12-έπαθλο Κώστα Ουράνη» 
το 1962 για την τριλογία του «Το φύλλο-Το πηγάδι-Τ’ αγγέλιασμα» και με το βραβείο Mediterraneo, 
το 1971. Είναι επίσης Commandeurdes Arts et des Lettres της Γαλλικής Δημοκρατίας, επίτιμος 
διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην έδρα της Φιλολογίας.
Στα χρόνια της αυτοεξορίας του (1967-1974), έζησε σε  Παρίσι, Ρώμη, Βερολίνο.
Έχει εκδώσει συνολικά 120 βιβλία και είναι ο πιο πολυμεταφρασμένος Έλληνας πεζογράφος μετά 
τον Νίκο Καζαντζάκη.
Ανάμεσα στα χίλια βιβλία που πρότεινε πρόσφατα στους αναγνώστες της η αγγλική εφημερίδα The 
Guardian (“1000 novels everyone must read”, 21/1/2009) περιλαμβάνονται δύο μόνο ελληνικά: Ο 
Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά του Νίκου Καζαντζάκη και το Ζ του Βασίλη Βασιλικού.
Από το 1994 μέχρι το 2013, επιμελούνταν και παρουσίαζε την εκπομπή για το βιβλίο «Άξιον Εστί», 
από τα κρατικά κανάλια. Τα αρχεία βρίσκονται στο Boston University, στη Βοστώνη των Η.Π.Α. και 
στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, στην Αθήνα.   
 

όλγα Θεόδωρίκακόυ   Πολιτικός Επιστήμονας

Γεννήθηκε το 1983 στην Αθήνα. Σπούδασε στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιά και εργάστηκε στο Τμήμα Ίσης Μεταχείρισης & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το 2007 εντάχθηκε στη 
μη κυβερνητική οργάνωση ΚΛΙΜΑΚΑ, όπου και εργάζεται μέχρι σήμερα ως Υπεύθυνη Έργων και 
Στρατηγικής. Είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ευρωπαϊκών, εθνικών και ανα-
πτυξιακών προγραμμάτων στα πεδία της κοινωνικής ένταξης και της υγείας, ενώ εκπροσωπεί το 
φορέα, καθώς και τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό «Κλίμαξ Plus», του οποίου είναι μέλος, σε διεθνή, 
ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα και φορείς.
 Έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία δουλεύοντας με άτομα από διαφορετικά πολιτισμικά και κοι-
νωνικά πλαίσια και έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε ευρωπαϊκά φόρα, συνέδρια και το Ευρω-
κοινοβούλιο. Έχει συμμετάσχει στη διεξαγωγή και συγγραφή μελετών και άρθρων στα πεδία της 
κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής της υγείας, όπως η κοινωνική οικονομία, η έλλειψη στέγης, 
οι στρατηγικές πρόληψης της αυτοκτονίας, οι επιπτώσεις της κρίσης, η προώθηση των πολιτικών 
δικαιωμάτων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, η εμπορία ανθρώπων, η ενδοοικογενειακή βία κ.λπ.
Είναι συνεπικεφαλής της «Πράσινης Αλληλέγγυας Νεολαίας», μέλος της Ομοσπονδίας Ευρω-
παίων Νέων Πράσινων και μέλος του Προεδρείου των «Πράσινων - Αλληλεγγύη».

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ



Θανασησ  Θεόχαρόπόυλόσ  
Γραμματέας K.E Δημοκρατικής Αριστεράς -  Δρ. Αγροτικής Οικονομίας Α.Π.Θ.

Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής Δημοκρατικής Αριστεράς. Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος είναι 
36 ετών και είναι Διδάκτωρ Αγροτικής Οικονομίας Α.Π.Θ. Έχει διδάξει, σε ακαδημαϊκό επίπεδο, 
ένα σημαντικό εύρος μαθημάτων στον Τομέα της Αγροτικής Πολιτικής και της Ευρωπαϊκής Ολο-
κλήρωσης. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με αντικείμενο την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης 
και την οικονομική περιβάλλοντος. Στις επιστημονικές του δημοσιεύσεις περιλαμβάνονται περισ-
σότερες από 50 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και διεθνή επιστημονικά 
βιβλία. Διατέλεσε Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του ΥΠ.Α.Α.Τ. από τον 
Ιούλιο του 2012 έως τον Ιούλιο του 2013, όπου και παραιτήθηκε καθώς η Δημοκρατική Αριστερά 
αποχώρησε από την κυβέρνηση. Στη Δημοκρατική Αριστερά συμμετέχει από την ίδρυση της. Είναι 
Υπεύθυνος του Τομέα Αγροτικής Πολιτικής του κόμματος. Τον Ιανουάριο του 2014 μετά το 2ο Συ-
νέδριο εκλέχθηκε στη θέση του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής της Δημοκρατικής Αριστεράς, 
θέση στην οποία επανεκλέχθηκε, μετά το 3ο Συνέδριο, τον Οκτώβριο του 2014.  

αργυρησ λαΦαΖανησ  Πρώην Νομάρχης Χαλκιδικής- Πρώην Βουλευτής

Γεννήθηκε το 1953 στον Πολύγυρο, όπου και κατοικεί. Είναι παντρεμένος και πατέρας 2 παιδιών. 
Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Ε.Μ.Π. Εργάσθηκε από το 
1979 ως μηχανικός και από το 1984 ως στέλεχος και Διευθυντής της ΔΕΗ Χαλκιδικής.
Το 1998 παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθυντή της ΔΕΗ για να είναι υποψήφιος Νομάρχης. Το 
2002 εκλέχθηκε Νομάρχης Χαλκιδικής και το 2009 Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. 
Παραιτήθηκε από το αξίωμα του Βουλευτή στις 12 Φεβρουαρίου του 2012 διαφωνώντας με τα 
προτεινόμενα μέτρα.

αννα αναγνωσΤόπόυλόυ  Αρχιτέκτων- Πολεοδόμος- Χωροτάκτης

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σήμερα κατοικεί στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού. Έχει δύο 
παιδιά και έναν εγγονό. Είναι Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος / Χωροτάκτης.
Μέχρι τη συνταξιοδότησή της, για 32 χρόνια, ήταν στέλεχος της Δημόσιας Διοίκησης (ΥΠΕΧΩΔΕ, 
και Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- ΕΚΔΔΑ). Καθηγήτρια εφαρμογών στο 
ΤΕΙ Πάτρας. Εισηγήτρια σε εκπαιδευτικά σεμινάρια έως και σήμερα. Χρημάτισε Γενική Γραμματέας 
του ΕΚΔΔΑ (Τρικομματική Κυβέρνηση Συνεργασίας). Ήταν και είναι υπέρμαχη της Δια Βίου μάθη-
σης και επιμορφώνεται μέχρι και σήμερα.
Συμμετείχε από φοιτήτρια μέχρι σήμερα, στο Πολιτικό γίγνεσθαι, μέσα από τις γραμμές της Ανα-
νεωτικής και Δημοκρατικής Αριστεράς, στο Συνδικαλιστικό γίγνεσθαι καθώς και στο Φεμινιστικό 
Κίνημα. Ασχολήθηκε με τα «θέματα Ισότητας Φύλου», σε όλες τις θέσεις της επαγγελματικής και 
άλλης δραστηριότητάς της.
Ενεργοποιείται στην Αυτοδιοίκηση, ως μέλος της κίνησης «Κοινωνία Δημοτών Παπάγου-Χολαρ-
γού» και της «Παρέμβασης για την Αττική», με την οποία ήταν υποψήφια στις εκλογές του 2014 
για την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Αττικής. 

λεία ΒίΤαλη  Συγγραφέας

Η Λεία Βιτάλη γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Νομικά, Ψυχολογία και Δημοσιογραφία. Έχει 
τιμηθεί με πολλά βραβεία, ελληνικά και διεθνή, για μυθιστορήματά της και θεατρικά της έργα 
και για τη δουλειά της στη Διαφήμιση. Θεατρικά της έχουν ανέβει στην Αθήνα, στη Θεσσαλο-
νίκη, στην Κύπρο και στο Λονδίνο («Το Γεύμα», «Το Μεγάλο Παιχνίδι», «Ροστμπίφ», «Addio Del 
Passato», «Rock Story», «Ένατος Γάμος», «Ζεϊμπέκικο»). Βιβλία της: «Άννα Χ.», «Η Κοιλιά της 
Μεταφράστριας», «Η Τρομοκρατία της Μνήμης», «Το Παραμύθι του Μεγάλου Φόβου», «Ιερή Πα-
γίδα», «Η Μυρωδιά του Μαύρου», «Σκοτεινές Μητέρες». Σενάρια για Τηλεόραση (Καταδίωξη, 
Ματωμένα Χώματα, κ.ά.), τον Κινηματογράφο («Ελεύθερη Κατάδυση», κ.ά.), και το Ραδιόφωνο. 
Διδάσκει Δημιουργική Γραφή. Ήταν υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο Ραφήνας και υπο-
ψήφια Βουλευτής στην Αττική. 



ευγενία (ΤΖενη) αρσενη    
Δρ. Αισθητικής Φιλοσοφίας -Σκηνοθέτις- Θεατρολόγος

Είναι διδάκτωρ Αισθητικής Φιλοσοφίας, Σκηνοθέτις-Θεατρολόγος. Σπούδασε Θεατρολογία, Σκη-
νοθεσία και Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Όπερα στη Βοστόνη, Κινηματογράφο 
στη Νέα Υόρκη και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στην Αισθητική Φιλοσοφία, την Όπερα 
και την Αρχαία Τραγωδία. 
Είναι υπότροφος ελληνικών και διεθνών ιδρυμάτων. Ξεκίνησε την επαγγελματική της διαδρομή με 
την παράσταση, που σκηνοθέτησε στο Royal Albert Hall για το BBC Proms του Λονδίνου, για την 
οποία τιμήθηκε από το Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Antikenfestpiele στην Trier της Γερμανίας. 
Είναι Σύμβουλος Δραματολογίου του Center for Contemporary Opera της Νέα Υόρκης έως σή-
μερα, Υπεύθυνη Συντονισμού και Δραματολογίου της Πειραματικής Λυρικής Σκηνής από την αρχή 
της δημιουργίας της (2004-2011).
 Έχει συνεργαστεί με διεθνείς φορείς στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική (San Francisco 
Opera Center, Center for Contemporary Opera, Skylight Music Theatre κ.α.) και έχει διδάξει σε 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Θε-
άτρου Βορείου Ελλάδος. Τιμήθηκε με την εκλογή της στην 8η θέση στις πρόσφατες Ευρωεκλογές 
με τη Δημοκρατική Αριστερά – Προοδευτική Συνεργασία.

αρΤεμησ μ. αΘανασακησ   
Δρ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ο Αρτέμης Μ. Αθανασάκης είναι Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Αθήνας, που διδάσκει Φυ-
σικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες στους μετεκπαι δευόμενους εκπαιδευτικούς του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Έχει επίσης διδάξει, επί σειρά ετών, σε τμήματα των πανεπιστημίων Αθηνών, Κρήτης, Αι-
γαίου και Θεσσαλίας, Διδακτική των Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών.
Έχει εκδώσει 18 βιβλία για τις Φυσικές και Περιβαλλοντικές επιστήμες και τη διδακτική τους, στους 
εκδοτικούς οίκους Γρηγόρη, Ο.Ε.Δ.Β., Μπουκουμάνη, Σαββάλα και Χρ. Δαρδανού. Έχει δημοσιεύσει 
πλήθος επιστημονικών εργασιών οικολογικού, περιβαλλο ντικού και παιδαγωγικού προβληματισμού, 
σε έγκριτα, ελληνικά και ξένα περιοδικά.
Υπήρξε προσκεκλημένος ομιλητής σε Συνέδρια, Συμπόσια και Σεμινάρια Πανεπιστημίων, της 
UNESCO, του Ο.Ο.Σ.Α., του Συμβουλίου Ευρώπης, του Υπουρ γείου Παιδείας, του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, της Ο.Λ.Μ.Ε., καθώς και της Ένω σης Ελλήνων Φυσικών, της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, 
της Πανελλήνιας Ένωσης Βιολόγων και της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλ-
λοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.).
Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (Δρ.) Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Κρήτης. Master of Science (Μ.Sc.) Οικολογίας Περιβαλλοντικών Πόρων του Πανεπι στημίου Salford 
Αγγλίας. Master of Education (Μ. Ed.) Παιδαγωγικών του Πανεπιστημίου Maryland των Η.Π.Α. 
Master of Science (Μ.Sc.) Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπι στημίου.

δημηΤρησ γεωργίόπόυλόσ   
Κοινωνικός Λειτουργός

Κοινωνικός λειτουργός, στη Σουηδία. Μέλος του Σουηδικού Κόμματος Περιβάλλοντος (Σουη-
δοί Πράσινοι) και το εκπροσωπεί, μαζί με άλλους σε θέματα κοινωνικής πολιτικής στον Δήμο 
Solna Στοκχόλμης (προάστια Στοκχόλμης). Γεννήθηκε στην Αθήνα όπου και τέλειωσε το Λύκειο. 
Μετανάστευσε στη Σουηδία το 1974. Πήρε πτυχίο στην Κοινωνική Εργασία από το Παν/μιο της 
Στοκχόλμης και έκανε μεταπτυχιακό στη Μαζική Ψυχολογία. Εργάστηκε αρχικά στον τομέα της 
κοινωνικής εργασίας και με τη θεραπεία κι αποκατάσταση ατόμων με προβλήματα εξάρτησης. 
Έκανε σπουδές στην ψυχοθεραπεία και εργάστηκε ως θεραπευτής στον τομέα αυτό. Είναι παντρε-
μένος και πατέρας ενός γιου.



χρησΤόσ μαχαίρασ   
Εκπρόσωπος Τύπου Δημοκρατικής Αριστεράς, Δημοσιογράφος

Δημοσιογράφος με θητεία σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, ο Χρήστος Μαχαίρας ανέλαβε από 
τον Γενάρη του 2014 εκπρόσωπος Τύπου της Δημοκρατικής Αριστεράς, θέση που διατηρεί και 
σήμερα. Στο τρίτο συνέδριο της ΔΗΜΑΡ εξελέγη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. 
Έχει γεννηθεί στην Αθήνα, φοίτησε στην Ευαγγελική Σχολή Ν. Σμύρνης και είναι πτυχιούχος της 
Νομικής Αθηνών. Συμμετείχε ενεργά στο φοιτητικό κίνημα της μεταπολίτευσης, ενώ υπήρξε μέλος 
της Συντακτικής Επιτροπής των περιοδικών «Κριτική» και «Σχολιαστής». Εργάσθηκε ως πολιτικός 
συντάκτης σε εφημερίδες και ως παρουσιαστής τηλεοπτικών ενημερωτικών εκπομπών, υπήρξε 
διευθυντής ειδήσεων των ραδιοσταθμών «Flash 961» και « NET 105, 8», ενώ μέχρι να αναλάβει 
τα καθήκοντα του εκπροσώπου διετέλεσε διευθυντής σύνταξης του «Ελεύθερου Τύπου» και αρχι-
συντάκτης της εφημερίδας «Έθνος». Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο κοριτσιών.

σακησ  παπαΘανασίόυ 
Οικονομολόγος - Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Γεννήθηκε το 1960 στη Θεσσαλονίκη. Είναι παντρεμένος και έχει 3 κόρες. Είναι οικονομολόγος 
και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον τομέα της Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού. Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικές ομάδες για την εκπόνηση μελετών και σε διεθνή 
δίκτυα για αντίστοιχα θέματα.
Συμμετέχει δραστήρια σε κινήσεις ενεργών πολιτών και οργανώσεις της Αριστεράς αδιαλείπτως 
από το 1974. Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Δημοκρατικής Αριστεράς από την 
ίδρυση της.

μίχαλησ σαμπαΤακακησ 
Οδοντίατρος- Ιστορικός Στέλεχος Ανανεωτικής Αριστεράς

Ιστορικό στέλεχος της Ανανεωτικής Αριστεράς, στην οποία συμμετέχει ενεργά σχεδόν μισό αιώνα, 
από τη δημιουργία της το 1968.
Στη δικτατορία, για τη δράση του στο αντιδικτατορικό κίνημα και τη συμμετοχή του στο ΚΚΕ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και τον αντιδικτατορικό ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟ, φυλακίσθηκε στο ΕΑΤ-ΕΣΑ, την Ασφάλεια 
Αθηνών και τις φυλακές Κορυδαλλού και στρατεύθηκε υποχρεωτικά από τη Χούντα. Στέλεχος 
του αντιδικτατορικού φοιτητικού κινήματος. Στην εξέγερση του Πολυτεχνείου ήταν πρόεδρος στη 
Γενική Συνέλευση Ιατρικής–Οδοντιατρικής. 
Στη Μεταπολίτευση ήταν Γραμματέας Σπουδάζουσας του ΡΗΓΑ και μέλος του Κεντρικού Συμβου-
λίου της ΕΦΕΕ. Στη συνέχεια Β΄ Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου του ΡΗΓΑ και μετά υπεύ-
θυνος Παιδείας του ΚΚΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Για 10 χρόνια ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΑΥΓΗΣ. Επίσης για 10 χρόνια μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ.
Είχε ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στην ίδρυση της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, και συμμετείχε στην 
Εκτελεστική και την Κεντρική Επιτροπή της.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάστηκε στο Νο-
σοκομείο Παίδων, ως Διευθυντής Οδοντιατρικού. Είναι παντρεμένος με την Μαρία Βότσιου και 
έχουν ένα γιο τον Ορφέα.


