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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
ηε δηάξθεηα ησλ δχν ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ κηα πξαγκαηηθή επαλάζηαζε ζπληειείηαη
ζην επξχηεξν επηθνηλσληαθφ πεδίν ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη δηεζλψο. Μηα ζεηξά
απφ λέεο ηερλνινγίεο θαη επηθνηλσληαθέο πξαθηηθέο θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαη
δηαδίδνληαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο. Ζ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ δηθηχσζεο
εληζρχεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ θνηλσληθψλ αλαθαηαηάμεσλ αιιά θαη ηελ
ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη παξέρεη ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο ειέγρνπ ηεο ξνήο ηεο
πιεξνθφξεζεο. Δηδηθφηεξα, δηακνξθψλεηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο κηα λέα
επηθνηλσληαθή πξαγκαηηθφηεηα, παίξλνληαο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο.
ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απηήο, αλαιχζακε αξρηθά ηηο βαζηθέο έλλνηεο
Ζιεθηξνληθή πκκεηνρή (e-Participation), Ζιεθηξνληθή Γεκνθξαηία (e-Democracy),
θαη Ζιεθηξνληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε (e-Government). Έηζη, ηέζεθαλ ηα ζεκέιηα γηα
ην αληηθείκελν πνπ κειεηήζακε, θαζψο ηα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο εμππεξεηνχλ
αλάγθεο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπ πνιίηε θαη θξάηνπο ζε κία δεκνθξαηηθή
ρψξα. ηε ζπλέρεηα, εμεηάζακε άιιεο αληίζηνηρεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηα κέζα
θνηλσληθήο δηθηχσζεο, πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Δπξψπε, Ακεξηθή, αιιά θαη
Διιάδα θαη πνηα ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο.
Αθνινχζσο, κειεηήζεθε έλα δείγκα εμήληα (60) ππνςεθίσλ βνπιεπηψλ ηεο
πεξηθέξεηαο θαηά ηηο πξφζθαηεο εζληθέο εθινγέο, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 θαη πνηα ε
ζρέζε ηνπο κε ηα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο. Σν δείγκα απηφ ζπκπεξηέιαβε
βνπιεπηέο πέληε πνιηηηθψλ θνκκάησλ (ΠΑ.Ο.Κ., Ν.Γ., Κ.Κ.Δ., Τ.ΡΗΕ.Α. θαη
ΛΑ.Ο.), πνπ εηζήιζαλ ζηε Βνπιή, απφ ηέζζεξηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο εθηφο
Αζελψλ (Α‟ θαη Β‟ Θεζζαινλίθεο, Ζξαθιείνπ θαη άκνπ). Γηα θάζε έλαλ πνιηηηθφ
ζπκπιεξψζεθε κηα θνηλή θφξκα κε δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά πξψηεο (1εο) θαη
δεχηεξεο (2εο) γεληάο θνηλσληθψλ κέζσλ δηθηχσζεο.
Σειηθά, φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία νκαδνπνηήζεθαλ θαη εθθξάζηεθαλ κέζσ
γξαθηθψλ απεηθνλίζεσλ σο πξνο ην θνηλσληθφ κέζν δηθηχσζεο, ην πνιηηηθφ θφκκα
θαη ηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα. Απφ ηε κειέηε, αλάιπζε θαη επεμεξγαζία φισλ ησλ
δεδνκέλσλ απηψλ, πξνέθπςαλ ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα, ζρεηηθά κε ην θαηά
πφζν νη Έιιελεο πνιηηηθνί ηεζζάξσλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα
θνηλσληθά κέζα απηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο ηνπο εθζηξαηεία θαη ιίγν
αξγφηεξα.
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ABSTRACT
During the last two decades a revolution happening in the wider communications
field, both in Greece and internationally. A series of new communication technologies
and practices as they appear and spread rapidly. The development of social media
networking, enhance the potential of new social upheaval and the activation of the
citizens and restrict the flow control information. In other words, rapidly formed a
new communication, which ultimately social and political, realities.
As part of this thesis, we analyzed the basic concepts first eParticipation, eDemocracy
and eGovernment. Thus the foundations for the object studied, and social media
network serving the needs grow between citizen and state in a democratic country.
Then we looked at other similar studies on social networks, made in Europe, America
and Greece, and what their conclusions.
Next, we studied a sample of sixty (60) candidates by region in recent national
elections in October 2009 and what their relationship with social media networking.
The sample included members of five political parties (PASOK, ND, KKE, LAOS
and SYRIZA) who entered the House, four constituencies regions, except from
Athens (A‟ and B‟, Thessaloniki, Iraklion and Samos). For each completed a common
political form with different characteristics first (1st) and second (2nd) generation
social media networking.
Ultimately, all these elements are summarized and expressed through graphics, better
understanding of the results to the community through the political party and
constituency. The study of all these, it was whether the Greek politicians of the region
have used social media during this election campaign and later.
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ΕΥΦΑΡΙΣΤΙΕΣ - ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ

Ζ

παξνχζα

δηπισκαηηθή

εξγαζία

εθπνλήζεθε

ζηε

ζρνιή

Μεραληθψλ

Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.
Οινθιεξψλνληαο ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Δπίθνπξν
Καζεγεηή θ. Δπξηπίδε Λνπθή, επηβιέπνληα θαζεγεηή, γηα ηελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο
θαη ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα αζρνιεζψ κε έλα ηφζν ελδηαθέξνλ θαη ζχγρξνλν
αληηθείκελν.
Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή θ. Ησάλλε
Υαξαιακπίδε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζή ηνπ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα
ηνπ ηξέρνληνο αθαδεκατθνχ έηνπο .
Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη φινπο φζνπο ήηαλ θνληά
κνπ θαη κε ζηήξημαλ ζε φιε ηελ δηάξθεηα ησλ θνηηεηηθψλ κνπ ζπνπδψλ.

23ε Ηνπλίνπ 2010

Φξαγθηαδάθε Γεσξγία
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1 ΕΙΑΓΩΓΗ

1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ
ηηο κέξεο καο, ππάξρεη κηα κηθξή ακθηβνιία γηα ην πνηα είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή
κέζνδνο επηθνηλσλίαο, ε νπνία παξακέλεη αλάκεζα ζε δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη
ζηελ αλζξψπηλε επηθνηλσλία. χκθσλα κε έξεπλεο, ηα ςεθηαθά θαλάιηα, φπσο ην
web, είλαη ην πξψην κέζν, φπνπ άλζξσπνη ειηθίαο έσο 30 εηψλ, πξνηηκνχλ γηα λα
ελεκεξψλνληαη. ζνλ αθνξά ηε πνιηηηθή, νη ππνςήθηνη ή εθιεγέληεο, ρξεζηκνπνηνχλ
ηα κέζα απηά γηα λα θάλνπλ πην αλαγλσξίζηκεο θαη δεκνθηιείο εθζηξαηείεο.
Ζ ρξήζε ςεθηαθψλ κεζφδσλ, σο λέα κέζα, κπνξνχλ λα έρνπλ είηε θαιά είηε
θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα θαη εμαξηψληαη απφ ην ηη κελχκαηα δηαδίδνληαη. Ζ
θάιπςε δηθηχνπ κε απηφ ηνλ ηξφπν, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζνπλ καδηθά
ην θνηλφ, ηδηαίηεξα ηνπο λένπο αλζξψπνπο, αιιά θαη λα απνμελσζνχλ –
παξαγθσληζηνχλ- άιιεο κεξίδεο αλζξψπσλ, φπσο κεγαιχηεξεο ειηθίαο ή ρακεινχ
θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ άξα θαη πλεπκαηηθνχ επηπέδνπ. Παξφια απηά, φιεο απηέο νη
επηρεηξήζεηο κέζσ ηεο ςεθηνπνίεζεο, νη νπνίεο αμηνπνηνχλ ηερλνινγίεο, φπσο ησλ
θηλεηψλ ηειεθψλσλ, είλαη ζηε κεηνλεθηηθή ζέζε, ζπγθξίλνληάο ηηο κε πξσηνβνπιίεο
θαη θαηλνηνκίεο, βαζηδφκελεο ζην δηαδίθηπν.
Ζ ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ ζηηο πνιηηηθέο θακπάληεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εζληθέο
εθινγέο απμάλεηαη ξαγδαία παγθνζκίσο. Οη εζληθέο εθινγέο κεηαμχ άιισλ ζηηο
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, είλαη δχν πνιχ αληηπξνζσπεπηηθά
παξαδείγκαηα. ηηο ρψξεο κε ηελ πςειφηεξε δηείζδπζε ζηηο Πιεξνθνξηαθέο θαη
Δπηθνηλσληαθέο Σερλνινγίεο (Information and Communication Technologies - ICTs)
κεηαμχ πνιηηψλ. Οη Σερλνινγίεο απηέο εθαξκφδνληαη ζε εζληθφ-πνιηηηθέο εθζηξαηείεο
θαη έρνπλ κφιηο αξρίζεη λα εξεπλάηαη ε επηξξνή ηεο ζπκκεηνρήο πνιηηψλ κέζσ ησλ
πξφζθαησλ web 2.0 εθαξκνγψλ, φπσο RSS feeds, forums, wiki applications and
social networking Services.
πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, ηελ αλαγθαηφηεηα έξεπλαο θαη ζπλερήο κειέηεο ησλ
θνηλσληθψλ κέζσλ δηθηχσζεο (social networks) θαη ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο ζε
ζρέζε κε ηνπο πνιίηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πνιηηηθά ζέκαηα.
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1.2 ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ
Αθνινπζψληαο ηε ζπλερφκελε αχμεζε ρξήζεο ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ δηθηχσζεο
(SNS) ζε δηάθνξεο ρψξεο, κεηαμχ απηψλ, Ακεξηθή, Καλαδά, Απζηξαιία, αιιά θαη ζε
πνιιέο επξσπατθέο, νη Έιιελεο πνιηηηθνί αξρίδνπλ θαη απηνί λα πηνζεηνχλ ηηο λέεο
ηερλνινγίεο γηα ςεθνζεξία κέζσ δηαδηθηχνπ. ηηο ζρεηηθέο κειέηεο πνπ εμεηάζηεθαλ
παξαπάλσ, δηαπηζηψζεθε φηη ην αληηθείκελν ηεο Ζιεθηξνληθήο πκκεηνρήο θαη
Γηαθπβέξλεζεο (e-Participation θαη e-Government) πξνζεγγίζηεθε ζπγθεθξηκέλα απφ
έλα είδνο θνηλσληθνχ κέζνπ, ην Facebook θαη φρη ζπλνιηθά. Θέινληαο, ινηπφλ, λα
παξνπζηάζνπκε πην ζθαηξηθά απνηειέζκαηα, ζα κειεηήζνπκε ηε δπλαηφηεηα πνπ
παξέρνπλ ηφζν νη «ζπκβαηηθέο» ηερλνινγίεο ηνπ WWW, φζν θαη νη λεφηεξεο
ηερλνινγίεο WEB 2.0 (θνηλσληθά κέζα – social media), γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο
επηθνηλσλίαο κεηαμχ πνιηηψλ θαη θξάηνπο.
Οη ηερλνινγίεο απηέο (ζπκβαηηθέο θαη λεφηεξεο) πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο
ππνζηήξημεο θαη βειηίσζεο ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ θξάηνπο.
Οη δπλαηφηεηεο απηέο είλαη απαξαίηεην λα δηεξεπλεζνχλ ζπζηεκαηηθά θαη λα
αμηνπνηεζνχλ ζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν βαζκφ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή
αξρηθά ζα δηεξεπλεζεί ν βαζκφο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ ζηηο πξφζθαηεο
Κνηλνβνπιεπηηθέο Δθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ 2009, θαζψο επίζεο θαη παξάγνληεο πνπ
ηνλ επεξεάδνπλ. ηελ ζπλέρεηα ε εξγαζία ζα εζηηαζζεί ζηελ κειέηε ηνπ βαζκνχ
ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ WEB 2.0 (θνηλσληθά κέζα) γηα δηαιφγνπο ζε δηάθνξα
ζέκαηα θξαηηθψλ πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ. Σέινο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη ζα
αμηνινγεζνχλ κε ρξήζε θαηάιιεισλ κεζνδνινγηψλ ειεθηξνληθνί δηάινγνη κεηαμχ
πνιηηψλ θαη δηάθνξσλ βαζκίδσλ ηνπ θξάηνπο.
κοπόρ: ηελ εξγαζία απηή ζηφρνο είλαη λα επηθεληξψζνπκε ην ελδηαθέξνλ καο ζε
πνην βαζκφ νη Έιιελεο πνιηηηθνί ρξεζηκνπνίεζαλ ηα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο
θαηά ηηο πξφζθαηεο βνπιεπηηθέο εθινγέο, ηνλ πεξαζκέλν Οθηψβξε 2009.
Μεθοδολογία: Μειεηήζεθε ε ρξήζε ησλ SNS απφ ηνπο ππνςεθίνπο ησλ πέληε
πξψησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, ζχκθσλα κε ηα ηειηθά απνηειέζκαηα θαη ηα νπνία
θαηάθεξαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην απαηηνχκελν 3%, πνζνζηφ αλαγθαίν γηα λα
εηζαρζνχλ ζηελ Διιεληθή Βνπιή. Ζ κειέηε θαη ε απνηίκεζε ηνπ πξνθίι φισλ ησλ
βνπιεπηψλ (θαη ησλ 300), ζα ήηαλ κηα ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα θαη, ρσξίο νπζηαζηηθά
ζπκπεξάζκαηα, δηαδηθαζία. Δπηπιένλ, ζηελ Αζήλα ππάξρνπλ πνιιέο εηαηξείεο
πιεξνθνξηθήο πνπ ππνζηεξίδνπλ λέεο ηερλνινγίεο, επνκέλσο ην επίπεδν ρξήζεο θαη
αλάπηπμεο ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ είλαη πςειφηεξν απφ ηνπο ππνςεθίνπο απηνχο.
Δλδηαθέξνλ, ινηπφλ, ζα έρεη λα εμεηάζνπκε ηη ζπκβαίλεη ζηε πεξηθέξεηα. Δπνκέλσο,
επηιέρζεθε κία κεξίδα ππνςεθίσλ, κε γεσγξαθηθέο θαη θνηλσληθέο δηαθνξέο ψζηε ην
απνηέιεζκα λα είλαη αληηθεηκεληθφ θαη αληηπξνζσπεπηηθφ. Οη εθινγηθέο πεξηθέξεηεο
ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νη πνιηηηθνί-βνπιεπηέο ηνπ δείγκαηνο είλαη Α‟ θαη Β‟
Θεζζαινλίθεο, Ζξαθιείνπ θαη άκνπ.
Αξρηθά, απφ ηα ςεθνδέιηηα ηνπ θάζε θφκκαηνο γηα θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα
επηιέρηεθαλ ηα νλφκαηα εθείλσλ πνπ εθιέρηεθαλ ζηηο πξφζθαηεο βνπιεπηηθέο
εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ 2009 θαη ηα ακέζσο επφκελα ζηε ζεηξά επηιαρφλησλ, πνπ δε
θαηάθεξαλ λα εθιεγνχλ εμαηηίαο ρακειφηεξνπ πνζνζηνχ. Έηζη, ζπγθεληξψζεθε έλα
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δείγκα εμήληα (60) αλζξψπσλ απφ 215, πνπ είραλ ζέζεη ππνςεθηφηεηα, γηα ηνπο
νπνίνπο ζα κειεηεζεί ε ζρέζε ηνπο κε ηα SNS. Έρνληαο σο νδεγφ έλαλ πίλαθα κε
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα SNS, ζπγθξίλεηαη ζε θνηλή βάζε ε ζπκκεηνρή ηνπ θάζε
πνιηηηθνχ.
Δπίζεο, γηα έλα δηάζηεκα δπν κελψλ, απφ ηα ηέιε επηεκβξίνπ έσο ηα ηέιε
Ννεκβξίνπ, θάζε 10 εκέξεο πξαγκαηνπνηνχηαλ κηα ελεκέξσζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο
ζειίδσλ αιιά θαη ησλ SNS, ζηα νπνία ζπκκεηείραλ, γηα λα δηαπηζησζεί πφζν ζπρλά
επηζθέπηνληαη θαη ελεκεξψλνπλ ην πξνθίι ηνπο.

1.3 ΔΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ
Ζ Γηπισκαηηθή Δξγαζία απηή ρσξίδεηαη ζε πέληε θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην
αλαθέξνληαη εηζαγσγηθέο έλλνηεο γχξσ απφ ην αληηθείκελν πνπ ζα κειεηήζνπκε
θαζψο επίζεο ν ζθνπφο θαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ εθπφλεζή ηεο.
ην δεχηεξν θεθάιαην, νξίδνληαη εθηελψο έλλνηεο ζρεηηθέο κε ηελ Ζιεθηξνληθή
πκκεηνρή, ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη αλαθέξνληαη αληίζηνηρεο κειέηεο
απφ άιιεο ρψξεο ζε παξφκνηεο πεξηζηάζεηο.
ην ηξίην θεθάιαην αλαιχεηαη ε Μεζνδνινγηθή Πξνζέγγηζε γηα ην δείγκα πνπ ζα
κειεηεζεί. Δθεί, ζα δνχκε κηα ζηαδηαθή αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο, θαζψο αξρηθά ζα
αλαθεξζνχκε ζηα θφκκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηα πνιηηηθά πξφζσπα, ζην θαζέλα
μερσξηζηά. Θα νξίζνπκε ζπγθεθξηκέλα ηηο παξακέηξνπο κε βάζε ηηο νπνίεο ζα
κειεηήζνπκε ην πξνθίι ησλ ππνςεθίσλ. ην ηέηαξην θεθάιαην φια ηα δεδνκέλα πνπ
έρνπλ ζπιιερζεί ζα θαηαηαγνχλ ζε πίλαθεο κε ηηο παξακέηξνπο πνπ αλαιχζεθαλ ζην
ηξίην θεθάιαην. Έηζη ζα έρνπκε κηα απεηθφληζε ηνπ πξνθίι ηνπ θάζε ππνςεθίνπ
βνπιεπηή ζε θνηλή βάζε, γηα αληηθεηκεληθφηεξε ζχγθξηζε κεηαμχ απηψλ. Σέινο ζην
πέκπην θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ πεξηθξαζηηθά θαη
κε γξαθηθή απεηθφληζε.
Μειέηε ησλ ζρεηηθψλ ελλνηψλ θαη
εηζαγσγηθψλ κεζνδνινγηψλ

Μειέηε ζρεηηθψλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ

Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο

Αλάιπζε παξνπζίαο θάζε ππνςεθίνπ

πκπεξάζκαηα – Γξαθηθέο Απεηθνλίζεηο
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ρήκα 1-1 Γνκή Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο
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2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΟΤ ΠΕΔΙΟΤ
2.1 ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΙ ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΚΑΙ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ
2.1.1 E-Participation
H αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (ICT) ζηε
ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζε δηαδηθαζίεο αληαιιαγήο απφςεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ
εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ή ζηε ιήςε απνθάζεσλ, αλ θαη δελ είλαη πάληα
απαξαίηεην. Δίλαη αξθεηφ λα αθνινπζείηαη κηα δηαδηθαζία πνπ επηηξέπεη ηελ
απνηχπσζε ηεο ζπληζηακέλεο άπνςεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δπηπιένλ, δηεπξχλεη θαη
εκβαζχλεη ηε πνιηηηθή ζπκκεηνρή απφ ηθαλνχο πνιίηεο λα ζπλδένληαη κε άιινπο
πνιίηεο ή θαη κε εθιεγκέλνπο βνπιεπηέο. Αλ θαη ν φξνο e-Participation θαζηεξψζεθε
πξφζθαηα – κφιηο ην 2000 – πεξηγξάθεη κηα επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία πνπ πθίζηαηαη
εδψ θαη ρξφληα. Υξφληα ηψξα νη πνιίηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο, θαη
ηδίσο ην internet, γηα λα αληαιιάμνπλ απφςεηο, λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα
ζπλεξγαζηνχλ. [8]
χκθσλα κε κηα άιιε δηαηχπσζε [4], κε ηνλ φξν ειεθηξνληθή πκκεηνρή, παξέρεηαη
ζηνλ πνιίηε ε δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλεηαη, λα δηαηππψλεη ηηο ζέζεηο ηνπ, λα
εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ κέζσ ηεο δηεμαγσγήο εξεπλψλ ή δεκνζθνπήζεσλ θαη
δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, αιιά θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζέζεη ν ίδηνο δεηήκαηα
ζηελ πνιηηηθή αηδέληα, κέζσ ειεθηξνληθψλ θαλαιηψλ. Μέζα απφ ηε ζεζκνζέηεζε
ηέηνησλ δηαδηθαζηψλ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα νπζηαζηηθφηεξν πνιηηηθφ δηάινγν.
Οη πξνζπάζεηεο γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ απηψλ, αθνξνχλ ηε
ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ(discussion groups), κε ηνπο αξκφδηνπο πνιηηηθνχο
θνξείο (online fora) θαη ηελ απνζηνιή εγγξάθσλ ζε πνιηηηθά πξφζσπα ή άιινπο
θνξείο (κέζσ blogs ή email). Μέρξη ζήκεξα ε πινπνίεζε φισλ απηψλ γίλεηαη θπξίσο
κε ηε κνξθή θεηκέλνπ θπξίσο θαη ζπάληα κε πην ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο, φπσο εηθφλα
θαη ήρν. Δίλαη ζεκαληηθφ θαη απαξαίηεην, ηα εξγαιεία απηά λα είλαη πξνζβάζηκα ζε
θάζε ρξήζηε αιιά θαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία δεκφζηαο πξφζβαζεο, γηα ηε κέγηζηε
δπλαηή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ.
Αλάινγα κε ην βαζκφ εκπινθήο ησλ ρξεζηψλ πνπ επηηπγράλνπλ, ην ινγηζκηθφ ηνπ eParticipation, δηαθξίλεηαη ζηα παξαθάησ είδε:
a. Δνημέπυζηρ-Δπικοινυνίαρ: κνλφδξνκε-ακθίδξνκε δηαδηθαζία.
b. Δπικοινυνίαρ-ςνεπγαζίαρ: ζην ρξήζηε εκθαλίδεηαη κφλν ην απνηέιεζκα
ηεο δηαδηθαζίαο θαη απνθξχπηνληαη ηα ελδηάκεζα ζηάδηα πνπ νδήγεζαλ ζε
απηφ.
c. ςνεπγαζίαρ-Γιαβούλεςζηρ: ε δηαβνχιεπζε έρεη ζπγθεθξηκέλε αηδέληα
(πιαίζην ζηφρσλ), θαη απνζθνπεί ζηελ απεηθφληζε ηεο ζπληζηακέλεο άπνςεο
ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζπλήζσο δε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ
αξκφδησλ γηα ηε ιήςε ή ηελ πινπνίεζε κηαο απφθαζεο.
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Πάλησο, ηα φξηα είλαη πνιιέο θνξέο δπζδηάθξηηα, θαη ε παξνπζηαδφκελε ηαμηλφκεζε
απιψο θαη κφλν ελδεηθηηθή.

ρήκα 2-1 Δίδε Λνγηζκηθνύ γηα ην e-Participation

2.1.3 E-Democracy
Ζ Φεθηαθή ή Ζιεθηξνληθή Γεκνθξαηία είλαη έλαο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο
Γεκνθξαηίαο, ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία θαη επηηξέπεη ζηνπο πνιίηεο λα
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δσή ηνπο.
πλίζηαηαη ζηε ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ
(Σ.Π.Δ.) θαη ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δεκνθξαηηθψλ
δηαδηθαζηψλ. Πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη αλαιχζεσλ
πνπ αθνξνχλ ην πψο νη Σ.Π.Δ. κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο ζχγρξνλεο δεκνθξαηίεο
θαη πνηεο ζπγθεθξηκέλεο επθαηξίεο πξνζθέξνπλ.
Ζ Ζιεθηξνληθή Γεκνθξαηία πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ελφο ηδαληθνχ πνιίηε, ν νπνίνο
αλαδεηά ζπρλά πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θνηλά πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ θαη εθθξάδεη
ηηο απφςεηο ηνπ πάλσ ζε πνηθίια ζέκαηα. Έηζη εληζρχεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ, ν
δεκνθξαηηθφο έιεγρνο, ε δηαθάλεηα θαη ε πνιπθσλία. Ζ έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο
Γεκνθξαηίαο απνηειείηαη απφ δχν άμνλεο, ηελ ειεθηξνληθή πκκεηνρή, ε νπνία
αλαιχζεθε παξαπάλσ, θαη ηελ ειεθηξνληθή Φεθνθνξία, ηε ςεθνθνξία, δειαδή, κε
ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κεζφδσλ. [4]
2.1.4 E-Government
Με ηνλ φξν Ζιεθηξνληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε ελλννχκε ηε ρξήζε ησλ
Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ Σερλνινγηψλ γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνζηήξημε,
ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ, κέζσ εζσηεξηθψλ
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ππνδνκψλ, φζν θαη ηεο επηθνηλσλίαο θαη
ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ην εμσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο
εμσζηξεθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη πνιίηεο,
επηρεηξήζεηο θαη άιινπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο απφ ηελ ίδηα ρψξα ή θαη απφ άιιεο.
Παξέρεηαη έηζη ζηνπο πνιίηεο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο νη δπλαηφηεηεο ηφζν ηεο
ειεθηξνληθήο πιεξνθφξεζεο (e-Information) φζν θαη ηεο ειεθηξνληθήο
πξαγκαηνπνίεζεο ζπλαιιαγψλ κε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, κέζσ ειεθηξνληθψλ κέζσλ
(δηαδίθηπν).
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Αλαιπηηθφηεξα ε ζρέζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ παξαπάλσ ελλνηψλ απεηθνλίδεηαη
παξαθάησ [4]:

ρήκα 2-2 ρέζε ηξηώλ βαζηθώλ νξηζκώλ (eParticipation, eDemocracy, eGovernment)

2.1.5 Κοινυνικά Μέζα Γικηύυζηρ (Social Networking Sites)
Δίλαη έλαο λένο ηχπνο ηερλνινγηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ ζηξέθεηαη ζηελ online
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Ζ ρξήζε ησλ κέζσλ απηψλ έρεη αγθαιηάζεη
κηα κεγάιε γθάκα απφ θαζεκεξηλέο απφςεηο. Σα SNS εξγαιεία έρνπλ ηε δχλακε λα
αιιάμνπλ, φρη κφλν ην ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ εθζηξαηεηψλ, φπσο κέρξη ηψξα ηηο
έρνπκε ζπλεζίζεη, αιιά θαη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηνπο ππνςεθίνπο θαη ηνπο
ςεθνθφξνπο. Ζ κεηάδνζε ελφο θεηκέλνπ (άξζξνπ ή άπνςεο) κπνξεί λα επηζπεπηεί
θαη λα γίλεη εχθνια πξνζβάζηκν ζε πνιχ κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ. ηε ζπλέρεηα ην
θείκελν απηφ κπνξεί λα πξνσζεζεί θαη απφ ηνπο ρξήζηεο θαη‟ επηινγήλ ζε άιινπο
κέζσ ησλ SNS ή κέζσ email Έηζη, κε απηφ ηνλ ειθπζηηθφ, εχθνιν θαη θζελφ ηξφπν
κεηάδνζεο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ, πξαγκαηνπνηείηαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ
λέσλ θπξίσο αλζξψπσλ.
Σα SNS απνηεινχληαη απφ ηηο πξψηεο γεληάο εθαξκνγψλ (web1.0) θαη δεχηεξεο (web
2.0) θαη ηα πην δηαδεδνκέλα είλαη ηα site, forum, blog θαη ηα Facebook, Twitter,
YouTube θαη Flickr, αληίζηνηρα, ηα νπνία ζα κειεηήζνπκε εθηελέζηεξα παξαθάησ.
Σν social networking θαηλφκελν έρεη αλαδπζεί ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα. Ζ
εμάπισζε ησλ social networking sites (SNS) θαη ηνπ δηαπνηηζκνχ ησλ θαζεκεξηλψλ
εθαξκνγψλ επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ νη Γπηηθέο θνηλσλίεο δηαρεηξίδνληαη ηα
θνηλσληθά ηνπο δίθηπα. Σα SNS απηά έρνπλ αλαπηπρζεί ζε κηα καδηθή online
ελαζρφιεζε, ζηελ νπνία δεθάδεο εθαηνκκχξηα ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζπλδένληαη
ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο αιιά θαη ζηελ εξγαζία ηνπο.
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2.1.6 Facebook
Σν δεκνθηιέζηεξν θνηλσληθφ κέζν δηθηχσζεο 2εο γεληάο.
Ξεθίλεζε ζηηο 4 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2004. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κέζσ
κελπκάησλ κε ηηο επαθέο ηνπο θαη λα ηνπο εηδνπνηνχλ φηαλ αλαλεψλνπλ ηηο
πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ηνπο. ινη έρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε ζην λα
ζπκκεηάζρνπλ ζε δίθηπα πνπ ζρεηίδνληαη κέζσ παλεπηζηεκίνπ, ζέζεσλ απαζρφιεζεο
ή γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ. Ο Mark Zuckerberg ίδξπζε ην Facebook σο κέινο ηνπ
παλεπηζηεκίνπ ηνπ Harvard. Αξρηθά δηθαίσκα ζπκκεηνρήο είραλ κφλν νη θνηηεηέο
ηνπ. Πνιχ αξγφηεξα ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο επεθηάζεθε γηα φινπο ηνπο ζπνπδαζηέο
παλεπηζηεκίσλ, θαηφπηλ γηα ηνπο καζεηέο ζρνιείσλ θαη ηέινο γηα θάζε άλζξσπν ηνπ
πιαλήηε πνπ ε ειηθία ηνπ μεπεξλνχζε ηα 13 ρξφληα.
Σν Facebook ζήκεξα έρεη πάλσ απφ 300 εθαηνκκχξηα ελεξγνχο ρξήζηεο,
θαηαηάζζνληαο ην έηζη ζηελ ιίζηα ηαμηλφκεζεο ηνπ Alexa σο έλα απφ ηα
δεκνθηιέζηεξα web site ηνπ πιαλήηε. Δπίζεο ην Facebook είλαη έλα απφ ηα
δεκνθηιέζηεξα site γηα αλέβαζκα θσηνγξαθηψλ κε πάλσ απφ 14 εθαηνκκχξηα
θσηνγξαθίεο θαζεκεξηλά. Με αθνξκή ηελ δεκνηηθφηεηα ηνπ, ην Facebook έρεη
ππνζηεί θξηηηθή θαη θαηεγνξεζεί ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα
θαη ηηο πνιηηηθέο απφςεηο ησλ ηδξπηψλ ηνπ. Χζηφζν ε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα
παξακέλεη ε πην δηάζεκε θνηλσληθή πεξηνρή δηθηχσζεο ζε πνιιέο αγγιφθσλεο
ρψξεο.
2.1.7 Twitter
Δίλαη έλα αθφκα δηάζεκν social networking site, πνπ επηηξέπεη
ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα ζηέιλνπλ θαη λα δηαβάδνπλ κελχκαηα γλσζηά σο tweets. Σα
tweets είλαη κελχκαηα θεηκέλνπ κε δπλαηφηεηα εγγξαθήο 140 ραξαθηήξσλ,
εκθαλίδνληαη ζηελ ζειίδα ηνπ πξνθίι ηνπ ζπγγξαθέα θαη παξαδίδνληαη ζηνπο
ππνζηεξηθηέο, νη νπνίνη είλαη γλσζηνί σο followers. Αλ θαη ε ππεξεζία θαζεαπηή δελ
θνζηίδεη ηίπνηα γηα ηε ρξεζηκνπνηήζή ηεο, ε πξφζβαζε κέζσ SMS κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ θάπνηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ ηειεθσλίαο. Ζ ηζηνζειίδα
δηαζέηεη ζήκεξα πεξηζζφηεξα απφ 100 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Απφ
ηε δεκηνπξγία ηνπ ην 2006 , ην Twitter έρεη θεξδίζεη ηε δηαζεκφηεηα θαη ζε
παγθφζκην επίπεδν δεκνηηθφηεηαο, κε πεξηζζφηεξνπο απφ 75 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο.
Μεξηθέο θνξέο πεξηγξάθεηαη σο «SMS ηνπ δηαδηθηχνπ». Ζ ρξήζε ηνπ Twitter είλαη
θαηάιιειε γηα δηαζχλδεζε πξνγξακκαηηζκέλσλ εθαξκνγψλ γηα ηελ απνζηνιή θαη
ιήςε κελπκάησλ θεηκέλνπ.
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2.1.8 YouTube
Έλαο δεκνθηιήο δηαδηθηπαθφο ηφπνο, ν νπνίνο επηηξέπεη απνζήθεπζε,
αλαδήηεζε θαη αλαπαξαγσγή ςεθηαθψλ ηαηληψλ. Γεκηνπξγήζεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ
2005 θαη ην Ννέκβξην ηνπ 2006 νλνκάζηεθε απφ ην πεξηνδηθφ TIMES "Invention of
the Year 2006" (Η Δθεύρεζε ηοσ 2006). Σνλ Οθηψβξην ηνπ, ε εηαηξεία αγνξάζηεθε
απφ ηελGoogle κε αληαιιαγή κεηνρψλ ηεο αμίαο 1,65 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ
ΖΠΑ. ινη κπνξνχλ λα βιέπνπλ ηηο απνζεθεπκέλεο ςεθηαθέο ηαηλίεο (βίληεν), ελψ
ηα εγγεγξακκέλα κέιε κπνξνχλ λα απνζεθεχνπλ απεξηφξηζην αξηζκφ ηαηληψλ κε
ρξνληθφ φξην δέθα ιεπηψλ ην θάζε βίληεν. Μαδί κε ηηο ηαηλίεο θαίλεηαη θαη ν αξηζκφο
ησλ κειψλ πνπ ηηο έρνπλ δεη, ψζηε λα θαίλνληαη πνηεο είλαη νη πην δεκνθηιείο. Δπίζεο
ππάξρεη θιίκαθα βαζκνινγίαο απφ ην 1 κέρξη ην 5. Σα εγγεγξακκέλα κέιε κπνξνχλ
λα αθήζνπλ ζρφιηα ζην θάζε βίληεν θαη λα ην βαζκνινγήζνπλ θαζψο επίζεο θαη λα
βαζκνινγήζνπλ ηα ζρφιηα άιισλ ρξεζηψλ.

2.1.9 Flickr
έλα θνηλσληθφ κέζν δηθηχσζεο 2εο γεληάο, φπνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
κπνξνχλ λα θηινμελεζνχλ εηθφλεο, βίληεν θαη ππεξεζίεο web. Γεκηνπξγήζεθε ην
Φεβξνπάξην ηνπ 2004 θαη ηδηνθηήηεο ηνπ έγηλε ε Yahoo. ήκεξα, νη ρξήζηεο είλαη
πεξηζζφηεξνη απφ 32 εθαηνκκχξηα ζηελ Δπξψπε θπξίσο, αιιά θαη ζηε Κηλά θαη
Ηαπσλία. Δθηφο ηνπ φηη είλαη κηα δεκνθηιήο ηζηνζειίδα γηα ηνπο ρξήζηεο, κπνξνχλ λα
κνηξαζηνχλ θαη λα ελζσκαηψζνπλ πξνζσπηθέο θσηνγξαθίεο ή βίληεν. Ζ ππεξεζία
ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ ηνπο bloggers γηα λα θηινμελήζεη ηηο εηθφλεο πνπ
ελζσκαηψζνπλ ζηα blogs θαη ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ. Έηζη, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009,
θαηακεηξήζεθαλ πεξηζζφηεξεο απφ 4 δηο εηθφλεο φηη θηινμελνχληαη εθεί! Έλα
ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη νη ρξήζηεο βξίζθνληαη ζπλερψο ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ
δηαρεηξηζηή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ειέγρεηαη ην πιηθφ πνπ αλεβάδεη θάζε ρξήζηεο πξηλ
δεκνζηεπζεί. Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ην πιηθφ πνπ αλαξηάηαη λα κπνξεί λα
είλαη είηε πξνζβάζηκν απφ ηνπο «θίινπο» ηνπ ρξήζηε είηε απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο.

18

2.2 ΑΛΛΕ ΑΝΣΙΣΟΙΧΕ ΜΕΛΕΣΕ
ηηο κέξεο καο, ππάξρεη κηα κηθξή ακθηβνιία γηα ην πνηα είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή
κέζνδνο επηθνηλσλίαο, ε νπνία παξακέλεη αλάκεζα ζε δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη
ζηελ αλζξψπηλε επηθνηλσλία. χκθσλα κε έξεπλεο, ηα ςεθηαθά θαλάιηα, φπσο ην
web, είλαη ην πξψην κέζν, φπνπ άλζξσπνη ειηθίαο έσο 30 εηψλ, πξνηηκνχλ γηα λα
ελεκεξψλνληαη. ζνλ αθνξά ηε πνιηηηθή, νη ππνςήθηνη ή εθιεγέληεο, ρξεζηκνπνηνχλ
ηα κέζα απηά γηα λα θάλνπλ πην αλαγλσξίζηκεο θαη δεκνθηιείο εθζηξαηείεο.
Ζ ρξήζε ςεθηαθψλ κεζφδσλ, σο λέα κέζα, κπνξνχλ λα έρνπλ είηε θαιά είηε
θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα θαη εμαξηψληαη απφ ην ηη κελχκαηα δηαδίδνληαη. Ζ
θάιπςε δηθηχνπ κε απηφ ηνλ ηξφπν, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζνπλ καδηθά
ην θνηλφ, ηδηαίηεξα ηνπο λένπο αλζξψπνπο, αιιά θαη λα απνμελσζνχλ –
παξαγθσληζηνχλ- άιιεο κεξίδεο αλζξψπσλ, φπσο κεγαιχηεξεο ειηθίαο ή ρακεινχ
θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ άξα θαη πλεπκαηηθνχ επηπέδνπ. Παξφια απηά, φιεο απηέο νη
επηρεηξήζεηο κέζσ ηεο ςεθηνπνίεζεο, νη νπνίεο αμηνπνηνχλ ηερλνινγίεο, φπσο ησλ
θηλεηψλ ηειεθψλσλ, είλαη ζηε κεηνλεθηηθή ζέζε, ζπγθξίλνληάο ηηο κε πξσηνβνπιίεο
θαη θαηλνηνκίεο, βαζηδφκελεο ζην δηαδίθηπν.
Ζ ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ ζηηο πνιηηηθέο θακπάληεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εζληθέο
εθινγέο απμάλεηαη ξαγδαία παγθνζκίσο. Οη εζληθέο εθινγέο κεηαμχ άιισλ ζηηο
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, είλαη δχν πνιχ αληηπξνζσπεπηηθά
παξαδείγκαηα. ηηο ρψξεο κε ηελ πςειφηεξε δηείζδπζε ζηηο Πιεξνθνξηαθέο θαη
Δπηθνηλσληαθέο Σερλνινγίεο (Information and Communication Technologies - ICTs)
κεηαμχ πνιηηψλ. Οη Σερλνινγίεο απηέο εθαξκφδνληαη ζε εζληθφ-πνιηηηθέο εθζηξαηείεο
θαη έρνπλ κφιηο αξρίζεη λα εξεπλάηαη ε επηξξνή ηεο ζπκκεηνρήο πνιηηψλ κέζσ ησλ
πξφζθαησλ web 2.0 εθαξκνγψλ, φπσο RSS feeds, forums, wiki applications θαη
social networking Services.
2.2.1. Δςπυεκλογέρ
χκθσλα κε κηα δεκνζθφπεζε [2], ην επξσπατθφ θνηλνβνχιην θάλεθε λα ζπκθσλεί
κε ηε ρξήζε ησλ social media γηα ηηο επξσεθινγέο ηνπ 2009, σο κηα επηθνηλσληαθή
ζηξαηεγηθή. ηελ εξψηεζε «πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ηε ρξήζε ησλ social media
γηα ηηο πνιηηηθέο θακπάληεο», ε απνδνρή ήηαλ ζαθψο κεγαιχηεξε απφ ηελ απφξξηςε,
κε πνζνζηφ 57%, ελψ δηαθψλεζε κφιηο ην 14%, ζε έλα δείγκα ησλ 2513 ςεθνθφξσλ.
Αλαιπηηθφηεξα ηα πνζνζηά θαίλνληαη παξαθάησ:
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ρήκα 2-3 Γεκνζθόπεζε γηα ηηο Δπξσεθινγέο

Σν δηαδίθηπν θαη άιια ςεθηαθά πξφηππα επηθνηλσλίαο πξνάγνπλ κηα κε ειεγρφκελε
ειεθηξνληθά εθζηξαηεία, αιιά κε ηδηαίηεξα ρακειφ θφζηνο. Σν web θάλεη ηνλ έιεγρν
ησλ κελπκάησλ πνπ αληαιιάζζνληαη πην ελδηαθέξνλ, ελδερνκέλσο ιηγφηεξν
πξνζσπηθφ θαη πεξηζζφηεξν ηξσηφ. Γηα παξάδεηγκα, ην πεξηερφκελν ελφο ςεθηαθνχ
κελχκαηνο, κπνξεί λα αληηγξαθεί θαη λα παξαπνηεζεί ζρεηηθά εχθνια. Σν λα είλαη
online έλαο ρξήζηεο, ζα πξέπεη λα είλαη θαη πνιχ αλεθηηθφο ζηελ έιιεηςε απφιπηνπ
ειέγρνπ ζπκκεηνρήο (Participation) ζε θάηη πνπ δε ζα είλαη εληειψο βέβαηνο γη‟ απηφ.
Σν θιεηδί γηα κηα πεηπρεκέλε ηέηνηα θακπάληα είλαη φηη ν ππνςήθηνο θαη νη
ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα θαηαιάβνπλ φηη κηα ςεθηαθή εθζηξαηεία δε κπνξεί λα είλαη
ζε άιιν επίπεδν φζνλ αθνξά ηελ εηθφλα ηεο ζε ζρέζε κε ηε πξαγκαηηθφηεηα. Σν
πξφηππν ππνςεθίνπ ζα πξέπεη λα είλαη επηζπκεηφ θαη δηαζέζηκν ζηνπο ππνζηεξηθηέο
ηνπ θαη λα αληαιιάζνπλ απφςεηο γηα ζνβαξά θαη θξίζηκα ζέκαηα. Οη ςεθηαθέο
ηερλνινγίεο δελ είλαη ηδηαίηεξα πεξίπινθεο ζηε ρξήζε θαη ε απνηειεζκαηηθή ηνπο
ρξήζε είλαη αξθεηά ελδηαθέξνπζα.
χκθσλα κε πξφζθαηεο έξεπλεο [2], ν κέζνο φξνο ησλ Δπξσπαίσλ μνδεχεη
πεξηζζφηεξν απφ 9 ψξεο ηελ εβδνκάδα ζεξθάξνληαο ζην internet θαη πεξίπνπ ην 66%
είλαη ζπλδεδεκέλνη ζε social networks. Μηα πνιχπιεπξε ζηξαηεγηθή, ζπλερψο
ελεκεξσκέλε, ζα πξέπεη φια απηά λα ηα ιάβεη ππφςε ηεο. ε νξηζκέλεο επξσπατθέο
ρψξεο νη ππνςήθηνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα social networks σο κέξνο ηνπ πξνεθινγηθνχ
ηνπο αγψλα. Οη επξσεθινγέο ηνπ 2009, απνηέιεζαλ θαηαιχηε γηα ηελ ελνπνίεζε
δηαθφξσλ social networks, φπσο Face book, MySpace, Flickrr. ην YouTube ππήξραλ
βίληεν, ζρεηηθά κε ηηο πξνεθινγηθέο απηέο θακπάληεο.
ην Ζνυμένο Βαζίλειο, ζηε πεξηνρή Yorkshire & Humber, ε πξνεηνηκαζία ηνπ
πξνεθινγηθνχ αγψλα ηέζεθε ζε λέα βάζε, παξνπζηάδνληαο ηψξα ηα ζρέδηα θαη ην
πξφγξακκά ηνπο κέζσ πξνζσπηθψλ ηζηνζειίδσλ (website), Facebook, Twitter θαη
άιισλ ηέηνησλ social networks. Γηα παξάδεηγκα, έλαο ππνςήθηνο θαη ε νκάδα ηνπ
έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα ινγαξηαζκφ ζην Facebook θαη έρεη πάλσ απφ 212
ππνζηεξηθηέο. ηε ζειίδα απηή αλαθέξνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηνλ ίδην, ηα
νλφκαηα ηεο νκάδαο ηνπ, αιιά θαη ζρεηηθά links πνπ παξαπέκπεη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ
λα κεηαβνχλ γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο.
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ρήκα 2-4 Πξνθίι Άγγινπ πνιηηηθνύ ζην Facebook γηα ηηο Δπξσεθινγέο 2009

Άιινη δεκηνπξγνχλ πνιιά πξνθίι κε δηάθνξεο παξαιιαγέο ηνπ νλφκαηφο ηνπ θαη
άιινη ππνςήθηνη ρξεζηκνπνηνχλ αθφκα ηε κέζνδν απνζηνιήο κελπκάησλ (SMS) ζην
θηλεηφ ηειέθσλν ησλ πνιηηψλ.
Μεηεθινγηθά, ηα επίζεκα απνηειέζκαηα έδεημαλ, φηη:
 1.955.627 ρξήζηεο επηζθέθηεθαλ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη άιια
ζρεηηθά κε ηηο εθινγέο απηέο sites ηε πεξίνδν ησλ εθινγψλ.
 120 εθαηνκκχξηα θνξέο επηζθέθηεθαλ νη ρξήζηεο ηε ζειίδα ησλ
απνηειεζκάησλ (http://www.elections2009-results.eu/).
 100.000 επηζθέςεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πξνθίι πνπ είρε δεκηνπξγεζεί κε
ην φλνκα «Parliament»(Κνηλνβνχιην) ζην MySpace.
 659 θσηνγξαθίεο αλαξηήζεθαλ ζην Flick ηε βξαδηά ησλ εθινγψλ κε ζρεηηθφ
ζέκα.
Μηιψληαο κε πνζνζηά, ιηγφηεξν απφ 0,5% ηνπ επξσπατθνχ πιεζπζκνχ
επηζθέθηεθαλ ην website ηνπ επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εθινγηθήο πεξηφδνπ. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ππάξρεη πνιχ κεγάιν πεξηζψξην γηα
βειηίσζε θαη ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ψζηε λα κεηαβνχκε ζε έλα άιιν, θαηλνηφκν
πεξηβάιινλ ζηηο επφκελεο εθινγέο.
Σν επξσπατθφ θνηλνβνχιην ζην Facebook
Μεηά απφ κεηξήζεηο [2], ζην πξνθίι πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ζην Facebook κε φλνκα
«European Parliament» είραλ γίλεη 13,372 θίινη θαη ζηα κέζα Ηνπλίνπ έθηαζε ζηνπο
54,000. Βέβαηα, απηφ δε ζεκαίλεη φηη νη απηνί είλαη ππνζηεξηθηέο θαη γη‟ απηφ
απαηηείηαη κηα πην εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα απηή.
Οινθιεξψλνληαο, ινηπφλ, ηελ εηζαγσγή καο ζηνλ ηνκέα ηνπ e-Participation,
κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη ςεθηαθέο θακπάληεο δελ είλαη αληηθαηάζηαζε ηνπ
παξαδνζηαθνχ κνληέινπ. Απηφ ζεκαίλεη λα θάλεηο ην παιηνκνδίηηθν απηφ ζηπι
θαιχηεξν , γξεγνξφηεξν, θζελφηεξν θαη πην μεθάζαξν. Ο ζηφρνο ζα πξέπεη λα είλαη ε
ππνζηήξημε ελφο ζπλδπαζκνχ ςεθηαθνχ θαη παξαδνζηαθνχ κνληέινπ, ηθαλνπνηψληαο
έηζη φια ηα «γνχζηα».
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2.2.2 Ζ.Π.Α. – πποεδπικέρ εκλογέρ 2008
Οη δηεμαγσγή εθινγψλ γηα ηελ αλάδεημε πξνέδξνπ ην 2008 ήηαλ νη πην αθξηβέο ζηελ
ηζηνξία, πξνζειθχνληαο πεξηζζφηεξνπο ςεθνθφξνπο απφ θάζε άιιε θνξά.
Αλακθίβνια, ην δηαδίθηπν θαη ην βίληεν έξρεηαη λα ζπλεηζθέξεη ζηηο πξνεθινγηθέο
θακπάληεο ηνπ εθάζηνηε ππνςεθίνπ, ε πην παξαγσγηθή θαη απνδνηηθή ήηαλ ηειηθά
απηή ηνπ Obama. O Obama επηθεληξψζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζηε ζπκκεηνρή ησλ
πνιηηψλ ζηηο εθινγέο απηέο.
Ζ ηζηνζειίδα ηνπ McCain πξνζέθεξε πξνζαξκνζκέλεο θφξκεο κέζσ ηνπ
«McCainSpace» , έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαθεκίδεηαη πνιχ θαηξφ (απφ ην 2007),
αιιά δελ είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθφ. Έζησ θαη αξγά, ιίγν πξηλ ηηο εθινγέο,
δεκηνχξγεζε ηε πξνζσπηθή ηνπ ζειίδα. Σειηθά νη ρξήζηεο κπνξνχζαλ λα
αλαξηήζνπλ βίληεν, εηθφλεο θαη blogs ζηε πξνζσπηθή ηνπ ζειίδα θαη πνιχ γξήγνξα
θαη εχθνια ην πιηθφ ζηάιζεθε ζε 25 δηαθνξεηηθά SNS.
Καη νη δχν ηζηνζειίδεο ησλ ππνςεθίσλ πξνζθέξνπλ δχν ηξφπνπο δηεπθφιπλζεο ησλ
ρξεζηψλ: επηηξέπνπλ ζηνπο αλζξψπνπο λα επηθνηλσλνχλ θαη λα παξαθνινπζνχλ ηε
θακπάληα, ηηο πξνζσπηθέο ζειίδεο ησλ ππνςεθίσλ θαη λα επηβεβαηψλνπλ ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ. Σν πεξηζζφηεξν θαηξφ ηνπ θαινθαηξηνχ, φκσο, πνιιέο
απφ απηέο ηηο δπλαηφηεηεο δελ ήηαλ ιεηηνπξγηθέο θαη νη ρξήζηεο δε κπνξνχζαλ λα
ζπκκεηέρνπλ θαη λα ελεκεξψλνληαη.
Ο Obama είρε παξαηεξήζεη φηη ηα πην ζεκαληηθά κέξε ηεο θακπάληαο ηνπ ήηαλ ε
ηζηνζειίδα ηνπ θη έηζη δεκηνχξγεζε έλα site, γη‟ απηφ ην «My.BarackObama.com»
απνηέιεζε θαη ην επίθεληξν ζε φιε ηε δηαδηθαζία απηή. Με απηφ ηνλ ηξφπν μφδεπε
ιηγφηεξα γηα ηηο πξνεθινγηθέο αλάγθεο, δεκηνπξγψληαο έλα έμππλν site.
Υξεζηκνπνίεζε, επίζεο, ιίζηεο κε email, νη νπνίεο πεξηείραλ πάλσ απφ 13
εθαηνκκχξηα δηεπζχλζεηο. θνπφο ήηαλ λα ζηαινχλ πεξηζζφηεξα απφ 7.000
δηαθνξεηηθά κελχκαηα, πνιιά απφ απηά απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα επίπεδα
δσξεάο (άλζξσπνη πνπ έδσζαλ ιηγφηεξν απφ $ 200, γηα παξάδεηγκα, ή ζε εθείλνπο
πνπ έδσζαλ πάλσ απφ $ 1.000).
Σα κελχκαηα θεηκέλνπ (SMS) ήηαλ έλα κέζν δηάδνζεο θαη ελεκέξσζεο. Γηα
παξάδεηγκα, έλα εθαηνκκχξην άλζξσπνη έιαβαλ ην πξφγξακκα ηνπ Obama ζε
κήλπκα ζην θηλεηφ. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ ιάκβαλαλ θαηά κέζν φξν απφ πέληε κε
είθνζη κελχκαηα θάζε κήλα, αλεμάξηεηα κε ην πνχ έκελαλ. Σν πξφγξακκα δηέθεξε
αλάινγα κε ηε πνιηηεία, ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ην θσδηθφ πεξηνρήο, νπφηε ν
θαζέλαο ιάκβαλε θαη ην αληίζηνηρν κήλπκα.
Σα SNS απνηέιεζαλ θαηφξζσκα κε ην λα θεξδίδεη ν Obama πέληε εθαηνκκχξηα
ππνζηεξηθηέο κέζσ απηψλ. Τπνζηήξηδε έλα πξνθίι κε πεξηζζφηεξα απφ 15 ηέηνηα,
φπσο BlackPlanet, MySpace, Facebook. Καηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ,
ε ηζηνζειίδα ηνπ Obama ζε κεγάιν βαζκφ, πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιν ππνςήθην
νπνηνπδήπνηε άιινπ θφκκαηνο, νη ππνζηεξηθηέο θαη ππνθηλεηέο ηνπ εμχςσλαλ ηνλ
ελζνπζηαζκφ ζηα χςε. [2]
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2.2.3 Γανία
ε αληίζηνηρε έξεπλα [6] γηα ηα SNS θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην Facebook, πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Γαλία ζηηο ηειεπηαίεο εζληθέο εθινγέο ην 2007, ηέζεθαλ δπν
εξσηήκαηα πξνο κειέηε:
 Πνηα ηα επηθνηλσληαθά εξγαιεία θαη θαλάιηα ρξεζηκνπνηνχλ νη social
networks ρξήζηεο γηα λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο πνιηηηθνχο. Πνηα ηα νθέιε πνπ
πξνζδνθνχλ.
 Ζ πνιηηηθή πξνζαξκνγή ησλ ππνςεθίσλ κε ηνπο νπνίνπο ε αιιειεπίδξαζε
εξεπλάηαη, θάλεη ηε δηαθνξά ζηε ρξήζε ησλ social networks απφ ηνπο
ρξήζηεο.
Μειεηήζεθε ε πεξίπησζε ησλ δχν ππνςεθίσλ γηα ηε πξσζππνπξγία ηνπ θξάηνπο ηεο
Γαλίαο, ηνπο Anders Fogh Rasmussen θαη Helle Thorning – Schmidt. Παξαηεξήζεθε
φηη νη «θίινη» ηνπο ζην Facebook ήηαλ 2367 θαη 2134 αληίζηνηρα. Απφ ηελ ελεξγή
απηή ιίζηα ησλ θίισλ ηνπο, νη κειεηεηέο επέιεμαλ έλα δείγκα 210 αηφκσλ ζπλνιηθά
γηα θάζε ππνςήθην θαη έζηεηιαλ ζην θαζέλα κηα ειεθηξνληθή αμηνιφγεζε κε ηξία ζεη
εξσηήζεσλ. Σειηθά αληαπνθξίζεθε ην 69,7% ησλ εξσηεζέλησλ. θνπφο ήηαλ λα
αλαθαιχςνπλ ηε ςεθηαθή επηθνηλσλία πνπ είραλ κε ηνπο ππνςεθίνπο, γηα πνην ιφγν
νη ρξήζηεο επέιεμαλ λα θάλνπλ «θίινπο» ηνπο πνιηηηθνχο απηνχο θαη λα θαηαιάβνπλ
αλ θαη ηη είραλ λα θεξδίζνπλ. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη παξαθάησ αλά εξψηεζε:

ρήκα 2-5 Πνηα ε ζρέζε ησλ πνιηηώλ κε ηνπο ππνςήθηνπο, Γαλία 2007

ρήκα 2.5 Πνηνο ν ηξόπνο επηθνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ κε ηνπο ππνςήθηνπο, Γαλία 2007
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ρήκα 2-6 Πνηα ηα νθέιε πνπ πξνζδνθνύλ νη πνιίηεο από ηνπο ππνςήθηνπο, Γαλία 2007

Απφ ηελ πξψηε εξψηεζε πξνθχπηεη ην 94% δελ είρε θακία ζρέζε κε ηνπο
ππνςήθηνπο, αιιά ηνπο ήμεξαλ κέζσ ηνπ θφκκαηνο ή ηνπο είδαλ απιά ηπραία ζην
Facebook. Δπηπιένλ, ε επηθνηλσλία πνπ είραλ, πξαγκαηνπνηνχληαλ είηε κέζσ απφ ην
Facebook είηε θαη θαζφινπ ζε πνζνζηφ 87%, ελψ ηα νθέιε πνπ πξνζδνθνχλ απφ ηε
δηαζχλδεζε απηή, είλαη θάπσο πην κνηξαζκέλα. Σν 45% επηζπκεί λα απμήζεη ηηο
γλψζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηε πνιηηηθή, ην 29% γηα ηελ επηζθεςηκφηεηα ζην δηαδίθηπν
ελψ έλα 19% θαη θνηλσληθφ θχξνο.
Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο πεξίπησζεο απηήο ήηαλ φηη νη ρξήζηεο ηνπ Facebook
ζηηο εθινγέο απηέο είραλ έλα ρψξν αλνηρηφ ζε δηάινγν ψζηε λα εθθξάδεηαη ε γλψκε
ηνπο, άξα λα κελ έρνπλ πηα έλαλ παζεηηθφ ξφιν. ηε ζρέζε κεηαμχ πνιηηψλ θαη
πνιηηηθψλ κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ Facebook δελ εηζάγνληαη αμηνζεκείσηεο αιιαγέο
ζην ηξφπν πνπ ε πνιηηηθή παξαδνζηαθά ιεηηνπξγεί. Με άιια ιφγηα, ε πνιηηηθή ηνπ
Facebook εκθαλίδεηαη λα είλαη «ε ζπλεζηζκέλε πνιηηηθή», ελλνψληαο φηη νη ρξήζηεο
νη νπνίνη απνθάζηζαλ λα ζπλδεζνχλ κε ηνπο ππνςεθίνπο απηνχο, ζπλδένληαη ζηελ
νπζία καδί ηνπο κε ην παξαδνζηαθφ ηξφπν (ρσξίο θαλάιηα) φπσο ηε πξνεγνχκελε
απαζρφιεζε πνιηηηθνχ θφκκαηνο. Δπηπιένλ, ε πξνζδνθία ηνπο εμαζθαιίζνπλ
πιεξνθνξίεο ζηε πνιηηηθή κέζσ ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ κπνξεί λα απνδνζεί ζηε
πξνεγνχκελε γλψζε θαη δίθηπν, θαη φρη ζηηο επηδξάζεηο ησλ ζπλδέζεσλ ηνπ
Facebook απηψλ θαζ‟ απηψλ. Έηζη, νη ρξήζηεο απφ ηε Γαλία ησλ SNS δελ αλακέλνπλ
λα θεξδίζνπλ θάηη απφ ηελ απμαλφκελε επηξξνή ηεο πνιηηηθήο. Σν θαηλφκελν απηφ
ζπκβαίλεη είηε επεηδή νη ρξήζηεο, ηνπ Facebook γηα παξάδεηγκα, δελ ελδηαθέξνληαη
γηα ηελ ελεξγή απαζρφιεζε ζηε πνιηηηθή ζθαίξα είηε ην ππφβαζξν δελ είλαη έηνηκν
θαη θαηάιιειν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ e-Participation.
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2.2.4 Δλλάδα
ε ζρεηηθφ δεκνζηεπκέλν άξζξν [7] έρεη κειεηεζεί ν ξφινο ηνπ Facebook σο
παξάγνληαο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εζληθψλ εθινγψλ ηε 4ε Οθησβξίνπ 2009 ζηελ
Διιάδα. Δμεηάζηεθε ε ρξήζε ηνπ Facebook απφ ηνπο ππνςεθίνπο ησλ πέληε
θπξηφηεξσλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ζε δχν εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, ηε Θεζζαινλίθε θαη
ηα Γξεβελά.
Πξψηα απφ φια αλαθάιπςαλ ηα πξνθίι πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη ζην Facebook θαη
εμεηάζηεθε πφζν ζπρλά ελεκεξψλνληαη. Δπηπιένλ, αλαιχζεθαλ ην ζρφιηα πνπ είραλ
αλαξηεζεί ζηε πεξηνρή ζεκεηψζεσλ (wall) ζε θάζε πξνθίι γηα λα εμαθξηβσζεί ην
επίπεδν αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαη ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπο. Ζ
δηαδηθαζία απηή μεθίλεζε ηξεηο εβδνκάδεο πξηλ ηηο εθινγέο θαη νινθιεξψζεθε έλα
κήλα κεηά απφ απηέο. Σα πξνθίι εμεηάδνληαλ δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα.
Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη κφιηο ην 23,5% ησλ ππνςεθίσλ έρεη θηηάμεη
ινγαξηαζκφ ζην SNS απηφ θαη είραλ θαηά κέζν φξν 1157 θίινπο/ππνζηεξηθηέο.
Γεληθφηεξα, ε ρξήζε ηνπ κέζνπ απηνχ θάλεθε λα είλαη ζε πξψηκν ζηάδην αθφκα κε
απνηέιεζκα, νη Έιιελεο πνιηηηθνί λα θαίλεηαη λα κελ έρνπλ αδξάμεη αθφκα ηελ
επθαηξία λα εθκεηαιιεπηνχλ ηε δπλακηθή πνπ πξνζθέξεη ην Facebook σο έλα
εχρξεζην εξγαιείν.
Παξ‟ φιεο ηηο ελδείμεηο αχμεζεο ρξήζεο ηνπ Facebook απφ ηνπο πνιηηηθνχο,
παξακέλεη αθφκα ζε ρακειά επίπεδα. Ο κέζνο αξηζκφο ησλ θίισλ/ππνζηεξηθηψλ
δηαηεξεί απμεηηθή ηάζε ζε θάζε απνηίκεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζπλερίδεη λα
απμάλεηαη αθφκα θαη κεηά ηηο εθινγέο ηεο 4εο Οθηψβξε, φπνπ ην ελδηαθέξνλ ησλ
πνιηηψλ εμαθνινπζεί λα απνηππψλεηαη θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηα θφκκαηα πνπ
πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν θαζψο επίζεο θαη λα δηαηεξνχλ απηή ηε «ςεθηαθή» ζρέζε
γηα πεξηζζφηεξν θαηξφ, φπσο θαίλεηαη θαη γξαθηθά παξαθάησ:

ρήκα 2-7 Average number of Facebook supporters over time
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3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΤΗ

3.1 ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟ ΤΛΛΟΓΗ
Ζ Διιεληθή Γεκνθξαηία βαζίδεηαη ζε κηα κεγάιε θνηλνβνπιεπηηθή θαη δεκνθξαηηθή
εθπξνζψπεζε πνιηηψλ, φπνπ ν Πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο εγείηαη ηεο θπβέξλεζεο θαη
ελφο πνιχ-θνκκαηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ λνκνζεηηθή δχλακε βξίζθεηαη ππφ ηελ εμνπζία
ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ. Απφ ηε κεηαπνιίηεπζε (1974) θαη
εμήο ε ρψξα θπβεξλάηαη απφ ην ζνζηαιηζηηθφ-δεκνθξαηηθφ θφκκα ΠΑλειιήλην
Οζηαιηζηηθφ Κίλεκα (ΠΑ.Ο.Κ.) θαη απφ ην θηιειεχζεξν-ζπληεξεηηθφ Νέα
Γεκνθξαηία (Ν.Γ.).
Σν Διιεληθφ Κνηλνβνχιην έρεη 300 κέιε, εθπξφζσπνη απφ φια ηα θφκκαηα πνπ
βξίζθνληαη ζηε Βνπιή. Δθιέγνληαη κε ηεηξαεηή ζεηεία απφ έλα ζχζηεκα εληζρπκέλε
αλαινγηθή, απφ 56 εθινγηθέο πεξηθέξεηεο -48 πνιπεδξηθέο θαη 8 κνλνεδξηθέο. ηηο
πξφζθαηεο εθινγέο (Οθηψβξηνο 2009) ζπκκεηείραλ 23 πνιηηηθά θφκκαηα, αιιά κφλν
πέληε θαηάθεξαλ λα κπνπλ ηειηθά: ΠΑλειιήλην Οζηαιηζηηθφ Κίλεκα (ΠΑ.Ο.Κ.),
Νέα Γεκνθξαηία (Ν.Γ.), Κνπκνπληζηηθφ Κφκκα Διιάδνο (Κ.Κ.Δ.), Τλαζπηζκφο
ΡΗΕνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο (Τ.ΡΗΕ.Α.) θαη ΛΑτθφο Οξζφδνμνο πλαγεξκφο
(ΛΑ.Ο..).
Απνζθνπψληαο ζε κία αληηθεηκεληθή θαη πνιχπιεπξε πξνζέγγηζε, νη εθινγηθέο
πεξηθέξεηεο πνπ επηιέρηεθαλ είραλ απηφ αθξηβψο ην ζηφρν: ηελ αλαθάιπςε θνηλψλ
κνηίβσλ ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη φρη ππνζεηηθέο. Ζ εθαξκνγή ησλ κνηίβσλ
απηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, εθηφο Αζελψλ, φπνπ ε αλάπηπμε
λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ δηθηχσζεο βξίζθεηαη ζε
πςειφηεξν επίπεδν, εμαηηίαο ησλ εηαηξεηψλ πιεξνθνξηθήο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηέηνηεο
κεζφδνπο. Οη εθινγηθέο πεξηθέξεηεο δελ πεξηνξίζηεθαλ ζε κία, αιιά ζε ηέζζεξηο κε
δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ην πιεζπζκφ θαη αλ είλαη πνιπεδξηθή ή
κνλνεδξηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα:






ε Θεζζαιολίθε είλαη ε δεχηεξε δσηηθήο ζεκαζίαο ειιεληθή πφιε, ζε
νηθνλνκηθφ, βηνκεραληθφ, εκπνξηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν. Απνηειεί θνκβηθφ
ζεκείν γηα ηηο κεηαθνξέο κεηαμχ Αλαηνιήο θαη Γχζεο (σο λφηην –αλαηνιηθή
Δπξψπε). Έρεη 502.911 εγγεγξακκέλνπο ςεθνθφξνπο θαη εθιέγεη 16
βνπιεπηέο.
ην Ηράθιεηο είλαη ε πέκπηε κεγαιχηεξε πφιε κεηά ηελ Αζήλα, Θεζζαινλίθε,
Πεηξαηά θαη ηε Πάηξα κε πιεζπζκφ 142.112 θάηνηθνη. Απνηειεί ηελ
πξσηεχνπζα πφιε ηεο Κξεηηθήο λήζνπ. Γηαζέηεη ην αεξνδξφκην "Νίθνο
Καδαληδάθεο", έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζε θίλεζε αεξνδξφκηα ηεο ρψξαο
θαη ην κεγαιχηεξν ιηκάλη ηνπ λεζηνχ κε κεγάιε θίλεζε επηβαηψλ θαη
εκπνξεπκάησλ. Κχξηνη νηθνλνκηθνί άμνλεο ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ είλαη ν
ηνπξηζκφο, ε γεσξγία θαη ην εκπφξην.
ε Σάκος είλαη κηα λεζησηηθή εθινγηθή πεξηθέξεηα ζην Αλαηνιηθφ Αηγαίν, κε
ζαθψο κηθξφηεξν πιεζπζκφ 33.814 θαηνίθνπο. Σν λεζί είλαη ζήκεξα γλσζηφ
γηα ην θξαζί ηνπ θαη ηα ηνπξηζηηθά αμηνζέαηά ηνπ, αιιά θαη γηα ηηο
πξνζσπηθφηεηεο πνπ παξείρε ζηελ ειιεληθή ηζηνξία.
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πλνιηθά, νη ππνςήθηνη ησλ πέληε απηψλ θνκκάησλ, πνπ εηζήιζαλ ηειηθά ζηε
Βνπιή, ήηαλ 215 θαη απφ απηνχο επηιέρζεθαλ κφιηο εμήληα (60). Ζ επηινγή απηή
νινθιεξψζεθε κηα εβδνκάδα αξγφηεξα αθφηνπ αλαθνηλψζεθαλ ηα νλφκαηα ησλ
ππνςεθίσλ, ε νπνία δηαθνξνπνηήζεθε ειάρηζηα κεηά ηα απνηειέζκαηα, κηαο θαη νη
πεξηζζφηεξνη ήηαλ αλακελφκελνη γηα ηελ εθινγή ηνπο, αιιά ππήξραλ θαη εθπιήμεηο,
αμηφινγεο γηα κειέηε. Σν δείγκα, ινηπφλ, πεξηιακβάλεη, φινπο φζνπο ηειηθά
εθιέρηεθαλ, αιιά θαη κεξηθνί αθφκα επηιαρφληεο, νη νπνίνη δε θαηάθεξαλ λα
εηζέιζνπλ ζηε Βνπιή ιφγσ εθινγηθνχ λφκνπ (ζπκπιήξσζαλ δειαδή πεξηζζφηεξνπο
ςήθνπο απφ θάπνηνπο άιινπο δηαθνξεηηθνχ θφκκαηνο, αιιά θάζε θφκκα αλά
εθινγηθή πεξηθέξεηα εθπξνζσπείηαη απφ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ βνπιεπηψλ). Αλά δέθα
εκέξεο ν πίλαθαο-κνηίβν κε ηα ζηνηρεία ηνπ θάζε ππνςεθίνπ ειεγρφηαλ γηα ηπρφλ
ελεκεξψζεηο θαη έσο ηα ηέιε Ννέκβξε, είραλ πξαγκαηνπνηεζεί έμη κε εθηά έιεγρνη ζε
θάζε πξνζσπηθή ζειίδα ηνπ ππνςεθίνπ.
Θέινληαο, ινηπφλ, ηα ζπκπεξάζκαηα λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην αληηπξνζσπεπηηθά
θαη αληηθεηκεληθά, ην δείγκα, ην νπνίν επηιέρηεθε, θαζνξίζηεθε απφ ηε γεσγξαθηθή
πεξηνρή θαη αλεμάξηεηα απφ ην πνηνη εθιερηήθαλ ηειηθά ή φρη. Δπηιέρηεθαλ, ινηπφλ,
εμήληα (60) ππνςήθηνη βνπιεπηέο απφ ηέζζεξηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο: Α‟ θαη Β‟
Θεζζαινλίθεο, Ζξαθιείνπ θαη άκνπ, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζε έλα απφ ηνπο πέληε
ζπλδπαζκνχο: ΠΑ.Ο.Κ. (ΠΑλειιήλην Οζηαιηζηηθφ Κίλεκα), Ν.Γ. (Νέα
Γεκνθξαηία), Κ.Κ.Δ. (Κνπκνπληζηηθφ Κφκκα Διιάδνο), Τ.ΡΗΕ.Α. (Τλαζπηζκφο
ΡΗΕνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο) θαη ΛΑ.Ο. (ΛΑτθφο Οξζφδνμνο πλαγεξκφο).
Παξαθάησ θαίλεηαη κηα πξψηε πξνζέγγηζε θαηακεξηζκνχ ηνπ δείγκαηνο αλά
γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη πνιηηηθφ θφκκα θαη αθνινπζεί γξαθηθή απεηθφληζε ησλ
δεδνκέλσλ απηψλ σο πξνο ην πνιηηηθφ θφκκα ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη ππνςήθηνη
θαη ησλ ηεζζάξσλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ, εθηφο Αζελψλ. ην δείγκα αλήθνπλ φινη
νη ππνςήθηνη, νη νπνίνη ηειηθά εθιέρηεθαλ ζηηο πεξηθέξεηεο απηέο, ζπλ θάπνηνη νη
νπνίνη δελ ηα θαηάθεξαλ ηειηθά ιφγσ εθινγηθνχ λφκνπ, (φπνπ ήηαλ δπλαηφ θαη
ρξήζηκν).

Πίλαθας 3-1 Αρηζκός σπουεθίφλ βοσιεσηώλ αλά θόκκα θαη εθιογηθή περηθέρεηα

ρήκα 3-1 Πνζνζηό ζπκκεηνρήο πνιηηηθώλ ζην δείγκα, αλά πνιηηηθό θόκκα
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Αο δνχκε ηψξα πην αλαιπηηθά, πνηνη ππνςήθηνη επηιέρηεθαλ ηειηθά γηα ηε κειέηε ηεο
εξγαζίαο αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη ζηε ζπλέρεηα ζα κειεηήζνπκε ην πξνθίι ηνπ
εθάζηνηε πνιηηηθνχ εθηελέζηεξα, ζρεηηθά κε ηε πνιηηηθή ηνπο πνξεία, αιιά θαη ηε
ζρέζε ηνπο κε ηα θνηλσληθά κέζα επηθνηλσλίαο (social networks):
*κε έληολε γραθή ζεκεηώλοληαη ηα ολόκαηα ηφλ εθιεγκέλφλ βοσιεσηώλ έηζη όπφς
δηακορθώζεθαλ κεηά ηης εθιογές ηοσ Οθηώβρε 2009, ηα σπόιοηπα ολόκαηα είλαη
ησταία επηιογή σπουεθίφλ από ηελ ίδηα εθιογηθή αλακέηρεζε, οη οποίοη δε θαηάθεραλ
λα κποσλ ζηε Βοσιή.

Α’ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Πίλαθαο 3-2 Τα ολόκαηα ηφλ σπουεθίφλ βοσιεσηώλ αλά θόκκα ζηελ Θεζζαιολίθες

Β' ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

28

Πίλαθαο 3-3 Τα ολόκαηα ηφλ σπουεθίφλ βοσιεσηώλ αλά θόκκα ζηελ Θεζζαιολίθες
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ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ

Πίλαθαο 3-4 Σα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ βνπιεπηώλ αλά θόκκα ζην Ζξάθιεην

ΑΜΟΤ

Πίλαθαο 3-5 Σα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ βνπιεπηώλ αλά θόκκα ζηε άκν
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3.2 ΣΡΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ
Σν παξαπάλσ δείγκα ππνςεθίσλ ζα κειεηεζεί κε βάζε θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά
ζηνηρεία. Σα ζηνηρεία απηά δηαθξίλνληαη ζε ραξαθηεξηζηηθά 1εο θαη 2εο γεληάο:
 1εο γεληάο θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο ζεσξνχληαη ην site, ην forum θαη blog.
Τπάξρεη δπλαηφηεηα αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κε ηε κνξθή θεηκέλνπ. Με ηα
κέζα «forum» θαη «blog», ε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ πνιηηψλ κε
ηνπο ππνςεθίνπο είλαη ακθίδξνκε, γηαηί βαζίδεηαη ζην δηάινγν θαη ζηελ
αληαιιαγή ησλ απφςεσλ. Ο πνιίηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζέζεη εξσηήκαηα
ζηνλ ππνςήθην θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ λα απαληήζεη, άξα αλαπηχζζεηαη
κηα κνξθή ζπλερνχο επηθνηλσλίαο. Μπνξεί φκσο λα ζεσξεζεί θαη σο
κνλφδξνκε, θαζψο απιά αλαξηνχληαη πιεξνθνξίεο πξνο ελεκέξσζε ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ (π.ρ. ζην site ηνπ ππνςεθίνπ – εθεί δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα
ν πνιίηεο λα κπνξεί λα ζρνιηάζεη ή λα ππνβάιιεη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην
αλαξηεκέλν πιηθφ).
 2εο γεληάο θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο ζεσξνχληαη ηα Facebook, Twitter,
YouTube θαη Flickr, ηα νπνία έρνπλ αλαιπζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. Γελ
αληαιιάζζνληαη κφλν απφςεηο, αιιά θπξίσο θσηνγξαθίεο, βίληεν θαη ήρν.
Έηζη ε ζρέζε κεηαμχ πνιηηψλ – ππνςεθίσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ζε απηή
ηε πεξίπησζε ακθίδξνκε, κηαο θαη πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο
απφςεσλ. Σψξα ην αληηθείκελν ζπδήηεζεο δελ απνηειείηαη κφλν απφ
«θείκελν» , αιιά θαη θσηνγξαθηθφ, θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ.
Θα κειεηήζνπκε πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπο κε ηα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο (SNS) θαη
θαηά πφζν ζπκκεηέρνπλ ζε απηά θαη ηα ρξεζηκνπνηνχλ. Γεκηνπξγήζεθε έλαο
πίλαθαο, θνηλφο γηα φινπο ηνπο ππνςεθίνπο, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ:
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Πίλαθαο 3-6 Φόξκα πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ

Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα πάξνπλ είηε πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο ηηκέο:
Sites: ε πξνζσπηθή ζειίδα ηνπ ππνςεθίνπ (αλ απηφο έρεη). Απφ ην πξνζσπηθφ site
απηφ, αληινχκε πιεξνθνξίεο γηα:














ην βηνγξαθηθφ ηνπ
ην e-mail ηνπ
πξνεθινγηθφ πνιηηηθφ κήλπκα
ην αλ έρεη αλαξηεζεί ή φρη ην πξνεθινγηθφ πξφγξακκα θαη νη πνιηηηθέο
ζέζεηο ηνπ
δπλαηφηεηα Τπεξεζίαο Δλεκέξσζεο
Γειηία Σχπνπ (Newsletter, άξζξα, ζπλεληεχμεηο, δειψζεηο, νκηιίεο)
Φσηνγξαθηθφ πιηθφ, (πνηνηηθά: αλ ππάξρεη – πνζνηηθά: ην πιήζνο)
Ζρεηηθφ πιηθφ, (πνηνηηθά: αλ ππάξρεη – πνζνηηθά: ην πιήζνο)
Videos, (πνηνηηθά: αλ ππάξρεη – πνζνηηθά: ην πιήζνο)
πλδέζκνπο κε άιια sites (πνιηηηθά, θνηλσληθά θ.ά.)
Γπλαηφηεηα εγγξαθήο ηνπ ρξήζηε θαη γηα ηελ είζνδφ ηνπ απαηηείηαη
θαη θσδηθφο ρξήζηε
RSS FEED
Φφξκα επηθνηλσλίαο, ν ηξφπνο δειαδή κε ηνλ νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί
λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ ππνςήθην

Forum: πξνζσπηθή ηζηνζειίδα ζπδεηήζεσλ θαη δηαιφγνπ, φπνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα
εγγξαθήο λέσλ κειψλ, νπφηε κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε ην πιήζνο κειψλ ή
επηζθεπηψλ, αλ απηφ έρεη νξηζηεί απφ ην δηαρεηξηζηή.
Blog: επίζεκνο ρψξνο ζπδεηήζεσλ ζην δηαδίθηπν, κε πνζνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνλ
αξηζκφ ησλ πξνβνιψλ ηνπ πξνθίι.
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Facebook: θνηλσληθφ κέζσ δηθηχσζεο, επξέσο δηαδεδνκέλν. πιιέγνπκε θπξίσο ην
πιήζνο θίισλ (friends), αιιά θαη θσηνγξαθηψλ θαη videos.
Twitter: θνηλσληθφ κέζν δηθηχσζεο, αζξνίδνπκε ην πιήζνο ησλ ππνζηεξηθηψλ
(followers), ησλ αθφινπζσλ (followings) θαη αξηζκφ κελπκάησλ (tweets).
YouTube: θνηλσληθφ κέζν δηθηχσζεο, φπνπ σο πνζνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ
ιακβάλεηαη ππφςε ην πιήζνο ησλ πξνβνιψλ ηνπ video.
Vimeo: θνηλσληθφ κέζν δηθηχσζεο, φρη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν, φπνπ ππνζηεξίδεη
νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, δηάθνξα άικπνπκ, θαλάιηα, επαθέο θ.ά. Απεπζχλεηαη θπξίσο
ζε λεφηεξνπο ζε ειηθία ρξήζηεο
wordPress.com: θνηλσληθφ κέζσ δηθηχσζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο έλα blog γηα
δηάθνξεο δεκνζηεχζεηο
Linkedin: θνηλσληθφ κέζσ δηθηχσζεο, επαγγεικαηηθήο – αθαδεκατθήο θχζεσο.
Livesstream: θνηλσληθφ κέζσ δηθηχσζεο, φπνπ ππνζηεξίδεη θπξίσο
νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ

3.3 ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΣΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ
Γηα λα ζπκπιεξσζεί απηφο ν πίλαθαο γηα ηνλ εθάζηνηε ππνςήθην, αξρηθά
αλαδεηήζεθε θαη ζηε ζπλέρεηα ειέρζε ε πξνζσπηθή ζειίδα ηνπ. Έηζη, ζπκπιεξψζεθε
ν παξαπάλσ πίλαθαο, ν νπνίνο αλαλεσλφηαλ θάζε 10 εκέξεο πεξίπνπ, φπσο
αλαιχζακε εθηελέζηεξα ζηε παξάγξαθν γηα ηε Μεζνδνινγία.
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4

ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γηα θάζε ππνςήθην, ζα παξαηίζεηαη έλα χληνκν Βηνγξαθηθφ εκείσκα θαη ζηε
ζπλέρεηα ν Πίλαθαο 3-6 κε ζπκπιεξσκέλα ηα πεδία.

4.1 Βουλευτϋσ Πανελλόνιου οςιαλιςτικού Κινόματοσ (ΠΑ.Ο.Κ.)
4.1.1 Α’ Θεζζαλονίκηρ
ΒΔΝΗΕΔΛΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην 1957. Δίλαη παληξεκέλνο απφ ην 1980 κε ηε
Βαζηιηθή Απνζη. Μπαθαηζέινπ, δηθεγφξν κε ηελ νπνία έρεη κία θφξε, θνηηήηξηα
Ννκηθήο. Σν επηέκβξην ηνπ 1974, εηζάγεηαη ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ Αξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζπκκεηείρε
ελεξγά ζην θνηηεηηθφ θίλεκα θαη δηεηέιεζε κέινο ηνπ πιιφγνπ Φνηηεηψλ Ννκηθήο
θαη ησλ πκβνπιίσλ ηεο Φνηηεηηθήο Έλσζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη
ηεο Δζληθήο Φνηηεηηθήο Έλσζεο Διιάδνο.
Πξαγκαηνπνίεζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Παξηζηνχ ΗΗ.
Σν 1980 αλαγνξεχζεθε Γηδάθησξ Ννκηθήο ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ Αξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, φπνπ ην 1984 εθιέρζεθε πθεγεηήο θαη ζηε ζπλέρεηα
θαζεγεηήο ηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ. Παξάιιεια άζθεζε ην ιεηηνχξγεκα ηνπ
δηθεγφξνπ ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη ζηνλ Άξεην Πάγν.
Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1993 εθιέρζεθε βνπιεπηήο ηεο Α‟ Πεξηθέξεηαο Θεζζαινλίθεο.
Δθιέρζεθε πάιη βνπιεπηήο ζηηο εθινγέο ηνπ 1996, ηνπ 2000, ηνπ 2004, ηνπ 2007 θαη
ηνπ 2009. Γηεηέιεζε ζε δηάθνξεο πεξηφδνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ Πνιηηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ ΠΑΟΚ. Γηεηέιεζε Τθππνπξγφο Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη
Κπβεξλεηηθφο Δθπξφζσπνο, Τπνπξγφο Σχπνπ θαη ΜΜΔ, Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ θαη
Δπηθνηλσληψλ, Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο, Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ θαη Τπνπξγφο
Αλάπηπμεο (Δλέξγεηαο, Βηνκεραλίαο, Δκπνξίνπ, Σνπξηζκνχ θαη Σερλνινγίαο). Ο
Δπάγγεινο Βεληδέινο ήηαλ ν εηζεγεηήο ηεο εθηεηακέλεο Αλαζεψξεζεο ηνπ
Διιεληθνχ πληάγκαηνο πνπ άξρηζε ην 1996 θαη νινθιεξψζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ
2001. Σν Ννέκβξην ηνπ 2007 ν Δπάγγεινο Βεληδέινο ήηαλ ππνςήθηνο Πξφεδξνο ηνπ
ΠΑΟΚ θαη ζηε ζπλέρεηα αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηνπ Κνηλνβνπιεπηηθνχ
Δθπξνζψπνπ κέρξη ηελ πξνθήξπμε ησλ εθινγψλ ηεο 4.10.2009. ηηο 7.10.2009
αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο.

Αρηζκός Ψήθφλ Οθηώβρηος 2009: 65.348
http://www.evenizelos.gr/biography
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Υαξαθηεξηζηηθά
Site
e-mail address
Forum

Πνηνηηθά
http://www.evenizelos.gr/home
info@evenizelos.gr
http://clubs.pathfinder.gr/venizelos

Blog
Μήνςμα
Ππόγπαμμα – Θέζειρ
Τπηπεζία
Δνημέπυζηρ
Neswletter
Γεληία Σύπος
Άπθπα
ςνενηεύξειρ
Γηλώζειρ
Ομιλίερ

http://evenizelos.blogspot.com/
« ινη καδί κπνξνχκε!»
Ναη, http://www.evenizelos.gr/presskit
Ναη

Facebook

Τπάξρνπλ δειηία ηχπνπ, αιιά απαηηείηαη εγγξαθή
http://www.evenizelos.gr/press-interviews
http://www.evenizelos.gr/articlesinthepress
http://www.evenizelos.gr/interviews
http://www.evenizelos.gr/statements
http://www.evenizelos.gr/speeches
Πνιηηηθέο Οκηιίεο
Οκηιίεο ζε πλέδξηα/Δθδειψζεηο
Παξνπζηάζεηο Βηβιίσλ
http://www.facebook.com/pages/EvaggelosVenizelos/80258823622?ref=mf

Πνζνηηθά
Αξηζκφο ζειίδσλ: 7
Μέιε : 7
Δπηζθέςεηο : 1.284

Αξηζκφο Άξζξσλ: 10
Αξηζκφο Άξζξσλ: 164
Αξηζκφο Άξζξσλ: 65
Αξηζκφο Άξζξσλ: 58
Αξηζκφο Άξζξσλ:
64
64
17
Αξηζκφο Friends: 2,413
Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: 9
Αξηζκφο Βίληεν: 3
Αξηζκφο Following: 410
Αξηζκφο Followers: 553
Αξηζκφο tweets: 211
Channel Views: 851

Twitter

http://twitter.com/EVENIZELOS

YouTube

http://www.youtube.com/user/Venizelos2009

vimeo

http://www.vimeo.com/evenizelos

flickr
Φυηογπαθικό Τλικό

http://www.flickr.com/photos/venizelos/
http://www.flickr.com/photos/venizelos

Videos

http://www.evenizelos.gr/video

Πξνζσπηθέο: 23
1.289 views
Πνιηηηθέο: 45
720
views
Παηδηθέο/Δθεβηθέο: 12 959 views
Αξηζκφο videos : 65

Ζσογπ/νο
Τλικό(Audio)
ύνδεζμοι

http://www.evenizelos.gr/sounddocuments

Αξηζκφο Audios : 43

Κυδικόρ Υπήζηη
RSS Feed
Φόπμα Δπικοινυνίαρ

http://www.evenizelos.gr/programproposals
~RSS ~ Ζ Βνπιή ησλ Διιήλσλ ~ΠΑΟΚ
http://www.evenizelos.gr/login
http://www.evenizelos.gr/index.php?format=feed&type
=rss
http://www.evenizelos.gr/contact
Πίλαθαο 4-1 Βεληδέιος Δσάγγειος
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Videos: 113
Contacts: 0
Channels: 0

Likes: 0
Groups: 0
Albums: 0

ΚΑΣΑΝΗΓΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην 1956. πνχδαζε ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ
Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Έρεη θάλεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην
Πνηληθφ Γίθαην. Δίλαη παληξεκέλνο κε ηελ θαζεγήηξηα ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ ζηε
Ννκηθή ρνιή Θεζζαινλίθεο Διηζάβεη πκεσλίδε θαη έρνπλ δχν θφξεο. Δίλαη κέινο
ηνπ ΠΑΟΚ απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1974. Τπήξμε απφ ηα εγεηηθά ζηειέρε ηνπ
θνηηεηηθνχ θηλήκαηνο ηελ πεξίνδν ηεο κεηαπνιηηεπηηθήο έθξεμεο θαη ηεο
απνρνπληνπνίεζεο. Δπηθεθαιήο ηνπ θηλήκαηνο ζηε Ννκηθή ρνιή ηεο
Θεζζαινλίθεο, απφ ηηο ηάμεηο ηεο θνηηεηηθήο παξάηαμεο ηνπ ΠΑΟΚ. Τπεχζπλνο γηα
ζέκαηα ηδενινγίαο θαη δηαθψηηζεο ζηε Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή πφιεο Θεζζαινλίθεο,
πξηλ ηελ εθινγή ηνπ σο βνπιεπηή ην 1981. Δθιέγεηαη βνπιεπηήο ηεο πξψηεο (Α/)
πεξηθέξεηαο Θεζζαινλίθεο ζπλερψο απφ ην 1981, φηαλ εμειέγε γηα πξψηε θνξά ζε
ειηθία 25 ρξνλψλ. Μέινο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο απφ ην 1984. Γηεηέιεζε
Τθππνπξγφο Δζσηεξηθψλ ηελ πεξίνδν 1985 - 1986 ζε ειηθία 29 εηψλ. Τθππνπξγφο
Παηδείαο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ην 1988. πκκεηείρε ζηελ ηειεπηαία
Κπβέξλεζε ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ σο αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ,
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. Με ηελ εθινγή ηνπ Κψζηα εκίηε σο
πξσζππνπξγνχ, αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ
ζηηο 22/1/1996 έσο 2/9/1997 νπφηε θαη ππέβαιε ηελ παξαίηεζή ηνπ. Απφ ηνλ
Οθηψβξην ηνπ 2001 κέρξη ηηο 4 Ηνπιίνπ 2003 δηεηέιεζε Κνηλνβνπιεπηηθφο
Δθπξφζσπνο ηνπ ΠΑΟΚ. Απφ 7/7/2003 έσο 7/3/2004 δηεηέιεζε Τπνπξγφο
Μαθεδνλίαο - Θξάθεο. Απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2004 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2008
δηεηέιεζε Κνηλνβνπιεπηηθφο Δθπξφζσπνο ηνπ ΠΑΟΚ. Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2008
δηεηέιεζε Πνιηηηθφο Δθπξφζσπνο ηνπ ΠΑΟΚ γηα ζέκαηα Δζσηεξηθψλ θαη
πληνληζηήο ησλ Πνιηηηθψλ Δθπξνζψπσλ ηνπ Κηλήκαηνο. Απφ ηηο 7 Οθησβξίνπ 2009
είλαη Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ.

Αρηζκός Ψήθφλ Οθηώβρηος 2009: 61.018
http://www.kastanidisharis.gr/index.php?action=constant&id=15
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Υαξαθηεξηζηηθά
Site

Πνηνηηθά
http://www.kastanidisharis.gr/

e-mail address

kastanidis@parliament.gr
kastanh@otenet.gr
-----

Forum
Blog
Μήνςμα
Ππόγπαμμα – Θέζειρ
Τπηπεζία
Δνημέπυζηρ
Neswletter
Facebook

Πνζνηηθά

--------http://www.kastanidisharis.gr/index.php?action=type&i
d=17
Ναη

Twitter
YouTube

----http://www.facebook.com/people/HarisKastanidis/1242228099
---------

flickr

-----

Φυηογπαθικό Τλικό

http://www.flickr.com/search/?ss=2&w=all&q=Kastani
dis&m=text

Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: 21

Videos

http://www.kastanidisharis.gr/index.php?action=materia
l
http://www.kastanidisharis.gr/
----http://www.kastanidisharis.gr/index.php?action=constan
t&id=33

Αξηζκφο videos : 38

ύνδεζμοι
RSS Feed
Φόπμα Δπικοινυνίαρ

Πίλαθαο 4-2 Καζηαλίδεο Υαξάιακπνο
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Αξηζκφο Friends: 1.486

Πιήζνο πλδέζκσλ: 8

ΑΡΑΠΟΤΓΛΟΤ ΥΡΤΑ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ζηηο 14-7-1961. Ο παηέξαο γελλήζεθε ζηελ Αξέηζνπ
ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ε κεηέξα ηεο ζην Αδάκ ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο. Απφθνηηνο
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ - Σκήκα
Βηνινγίαο). Μεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο - πκκεηνρή ζε επηζηεκνληθέο νκάδεο ζε
ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα κειέηεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ησλ Ηακαηηθψλ
Πεγψλ ηεο Βφξεηαο Διιάδαο. Δίλαη Γεκνζηνγξάθνο απφ ην 1986, Μέινο ηεο Έλσζεο
πληαθηψλ Ζκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, Αξρηζπληάθηεο,
παξαγσγφο θαη παξνπζηάζηξηα δειηίσλ εηδήζεσλ, θαζεκεξηλψλ θαη εβδνκαδηαίσλ
εθπνκπψλ θαζψο θαη εηδηθψλ αθηεξσκάησλ ζηελ ΔΡΣ3. Δξγάζηεθε ζε
ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ζην "Μαθεδνληθφ Πξαθηνξείν
Δηδήζεσλ" , ζηηο εθεκεξίδεο "Θεζζαινλίθε" θαη "Μαθεδνλία" θαη ζην πεξηνδηθφ
"Δπηινγέο", ζε ζεκαηηθά πεξηνδηθά: "Γηαζπνξά", "Tobacco", "Θεξκαιηζκφο", Γίδαμε
"Πνιηηηζηηθφ Ρεπνξηάδ" ζε εηδηθά ηκήκαηα δεκνζηνγξαθίαο Γήκσλ ηεο
Θεζζαινλίθεο θαη ζε ηδησηηθέο ζρνιέο. ήκεξα είλαη Βνπιεπηήο ηνπ Διιεληθνχ
Κνηλνβνπιίνπ, είλαη κέινο ηνπ ηνκέα γηα ηε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηηθήο
δηαθπβέξλεζε θαη γηα ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο.

Αρηζκός Ψήθφλ Οθηώβρηος 2009: 46800
http://www.arapoglou.gr/main_biografiko.html
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Υαξαθηεξηζηηθά
Site

Πνηνηηθά
http://www.arapoglou.gr/
http://www.arapoglou.gr/index1.html
chrysaar@otenet.gr

Πνζνηηθά

Forum

http://www.arapoglou.gr/main_dialogos_thessaloniki.ht
ml
http://www.arapoglou.gr/main_dialogos_perifereia.html

Μέιε : 22
Δπηζθέςεηο: 685
Μέιε : 22
Δπηζθέςεηο : 84

Blog
Μήνςμα

Αξηζκφο δειηίσλ Σχπνπ: 282
Αξηζκφο Άξζξσλ: 68
Αξηζκφο πλεληεχμεσλ: 94

Twitter

----«Πάκε»
«Μαδί Μπνξνχκε»
«πκκεηέρνπκε… γηα κηα θαιχηεξε δσή»
«πκκεηέρνπκε γηα έλα θαιχηεξν Μέιινλ»
http://www.arapoglou.gr/main_nea.html
http://www.arapoglou.gr/main_nea.html
http://www.arapoglou.gr/main_nea.html
http://www.arapoglou.gr/main_nea.html
----http://www.arapoglou.gr/main_drastirioti es.html
http://www.facebook.com/people/ArapoglouXrysa/1658605271
http://twitter.com/XrysaArapoglou

YouTube

-----

flickr

-----

Φυηογπαθικό Τλικό

http://www.arapoglou.gr/main_fotografiko.html

Videos

-----

ύνδεζμοι
RSS Feed
Φόπμα Δπικοινυνίαρ

http://www.arapoglou.gr/sindesmoi.gif
----http://www.arapoglou.gr/epikoinonia.html

e-mail address

Ππόγπαμμα – Θέζειρ
Γεληία Σύπος
Άπθπα
ςνενηεύξειρ
Ομιλίερ
Γπαζηηπιόηηηερ
Facebook

Πίλαθαο 4-3 Αξάπνγινπ Υξύζα
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Αξηζκφο Γξαζηεξηνηήησλ: 111
Αξηζκφο Friends:3,384
Αξηζκφο Followers: 3
Αξηζκφο tweets: 2

Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: 174

Αξηζκφο πλδέζκσλ: 12

ΜΑΓΚΡΗΧΣΖ ΓΗΑΝΝΖ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Ζ πνιηηηθή ζίγνπξα δελ ήηαλ ε θπζηθή απφιεμε ελφο λένπ πνπ εγθαηέιεηςε ηε
γελέηεηξά ηνπ, ην ηξπκνληθφ εξξψλ γηα λα παξαθνινπζήζεη ην πεξίθεκν Δ΄
Γπκλάζην Αξξέλσλ Θεζζαινλίθεο. Γξακκαηέαο Ννκαξρηαθήο ΠΑΟΚ
Θεζζαινλίθεο, κέινο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο θαη κέινο ηνπ Δθηειεζηηθνχ
Γξαθείνπ ηνπ ΠΑΟΚ, θνηλνβνπιεπηηθφο εθπξφζσπνπο ηνπ θφκκαηνο. Μέινο ηεο
Γηνίθεζεο ηνπ Δκπνξηθνχ πιιφγνπ Θεζζαινλίθεο θαη δεκνηηθφο ζχκβνπινο ηνπ
δήκνπ Θεζζαινλίθεο. Ζ θεληξηθή πνιηηηθή ήηαλ ην επφκελν βήκα κηαο πνξείαο πνπ
ζέιεη λα ζπκβάιεη ζηελ αιιαγή, ζηελ πξφνδν, ζηε ζπιινγηθή επεκεξία. Σνλ Απξίιην
ηνπ 1995 εθιέρηεθε Βνπιεπηήο Δπηθξαηείαο θαη απφ ην 1996 εθιέγεηαη βνπιεπηήο
ζηελ Α΄ Θεζζαινλίθεο. Χο κέινο ηεο Δηδηθήο Μφληκεο Δπηηξνπήο Απνδήκνπ
Διιεληζκνχ, ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Παξαγσγήο – Δκπνξίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο
Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο θαη σο θνηλνβνπιεπηηθφο εθπξφζσπνο ηνπ
ΠΑ.Ο.Κ. ηνπ δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα εθπξνζσπήζεη ηνλ ζπκπνιίηε ηνπ θαη λα
ζπλδηακνξθψζεη ην θνηλνβνπιεπηηθφ έξγν.
ηελ πνιηηηθή ε ζπλεπήο πξνζπάζεηα επηβξαβεχεηαη θαη νη δπλαηφηεηεο λα παξάγεηο
έξγν είλαη αξθεηέο. Ο Πξσζππνπξγφο θ. Κσλζηαληίλνο εκίηεο ηνλ ηίκεζε κε ηελ
εκπηζηνζχλε ηνπ. Σν 1998 ηνπ αλέζεζε ην Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη απφ
ην 2001 ηε ζέζε ηνπ Τθππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ, φπνπ ηνπ δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα
ζπλεξγαζηεί θαη λα γλσξίζεη απφ θνληά ηε ζθέςε θαη ην φξακα ηνπ Γηψξγνπ
Παπαλδξένπ. Ζ δσή ησλ πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ νινθιεξψλεηαη κέζα απφ ηε
δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο, εθφζνλ ν θαζέλαο καο βξεη ηνλ θαηάιιειν άλζξσπφ ηνπ.
Καη γη‟ απηφλ είλαη ε Φσηεηλή Αξακπαηδή, δηθεγφξνο-δεκνζηνγξάθνο, κε ηελ νπνία
είλαη παληξεκέλνη απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2001.

Αρηζκός Ψήθφλ Οθηώβρηος 2009: 37.818
http://www.magriotis.gr/cv.asp
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Χαραθηερηζηηθά

Ποηοηηθά

Site

http://www.magriotis.gr/

e-mail address

magriotis@otenet.gr

Forum

-----

Blog

http://www.magriotis.blogspot.com/

Μήνςμα

«Ζ αιιαγή πνπ ζέινπκε – Ζ αιιαγή πνπ κπνξνχκε»

Ππόγπαμμα – Θέζειρ

http://www.magriotis.gr/theseis.asp
Ναη



Τπηπεζία
Δνημέπυζηρ
Γεληία Σύπος



Άπθπα



ςνενηεύξειρ



Ομιλίερ
Facebook

Ποζοηηθά

Πξνβνιέο Πξνθίι: 1100

http://www.magriotis.gr/contents.asp?Question_T
ype=%C4%E5%EB%F4%DF%E1%20%D4%FD
%F0%EF%F5

Αξηζκφο: 874

http://www.magriotis.gr/contents.asp?Question_T
ype=%C1%F1%E8%F1%E1

Αξηζκφο: 100

http://www.magriotis.gr/contents.asp?Question_T
ype=%D3%F5%ED%E5%ED%F4%E5%FD%E
E%E5%E9%F2

Αξηζκφο: 76

----http://www.facebook.com/pages/MagriotisGiannis/276948220172

Twitter

-----

YouTube

-----

flickr

-----

Φυηογπαθικό Τλικό

http://www.magriotis.gr/photogallery.asp

Videos

-----

ύνδεζμοι

http://www.magriotis.gr/links.asp

RSS Feed

----

Φόπμα Δπικοινυνίαρ

http://www.magriotis.gr/contact.asp
Πίλαθαο 4-4 Μαγθξηώηεο Ησάλλεο
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Αξηζκφο Friends: 640
Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: 2

Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ : 9

Πιήζνο πλδέζκσλ: 4

ΚΑΨΛΖ ΔΤΑ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Γελλήζεθε ζηηο 26 Οθησβξίνπ ζηελ Θεζζαινλίθε. Ο παηέξαο ηεο Αιέμαλδξνο,
γελλήζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, απνθνίηεζε απφ ην Εσγξάθεην θαη είλαη
δηπισκαηνχρνο. Μεραλνιφγνο - Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο ηεο Π.. ηνπ ΑΠΘ, ε
κεηέξα ηεο Μαξία Ηγλαηηάδνπ απφ ηε Μηθξά Αζία κεγάισζε ζηελ Ζκαζία, ελψ ε
κηθξφηεξε αδειθή ηεο Μαληαιέλα, είλαη ηειεηφθνηηε ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ ΑΠΘ.
Σν 2008 έγηλε κέινο ηεο ΔΖΔΑ, Έλσζεο πληαθηψλ Ζκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ
Αζελψλ. Δξγάζηεθε σο δεκνζηνγξάθνο ζηνλ ηνκέα εηδήζεσλ θαη ελεκέξσζεο ηνπ
Mega Channel απφ ην 2004 έσο ην 2007, παξνπζηάδνληαο ηηο κεζεκβξηλέο θαη
απνγεπκαηηλέο εηδήζεηο ηνπ αββαηνθχξηαθνπ. πνχδαζε ζην Δξγαζηήξη
Γεκνζηνγξαθίαο ην 2005. Σν 2008 απέθηεζε ηίηιν Γηεζλνιφγνπ απφ ην κεηαπηπρηαθφ
ηκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά ην 2007. Δίλαη
δηπισκαηνχρνο Αξρηηέθησλ Μεραληθφο, ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο. Φνίηεζε ζην 38ν Γεκνηηθφ, ζην 13ν Γπκλάζην θαη ην 1ν Λχθεην
Θεζζαινλίθεο.
ηηο εζληθέο εθινγέο ηνπ 2007 εθιέρζεθε βνπιεπηήο ηεο Α' Θεζζαινλίθεο θαη είλαη ε
λεφηεξε βνπιεπηήο ηνπ ΠΑΟΚ ζην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην. Δλψ, ην 2004 ήηαλ ε
λεφηεξε ππνςήθηα Βνπιεπηήο πνπ εθιέρζεθε, αιιά δελ αλέιαβε, θαζψο ήηαλ
επηζπκία ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΠΑΟΚ, Γ. Παπαλδξένπ, λα θξαηήζεη ηελ έδξα. Σν 2002
εθιέρζεθε Γεκνηηθή χκβνπινο Θεζζαινλίθεο, σο ε λεφηεξε ππνςήθηα. Γηεηέιεζε
γξακκαηέαο ηνπ πξψηνπ Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ Νέσλ Θεζζαινλίθεο ην 2003.
Πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ Φνηηεηψλ Αξρηηεθηνληθήο ηνπ ΑΠΘ 2001-2002. Απφ ην
1992 ππήξμε κέινο ηεο Νενιαίαο ΠΑΟΚ, κέινο ηεο ΠΑΜΚ, ηεο ΠΑΠ, θαη
γξακκαηέαο ηνπηθήο νξγάλσζεο λενιαίαο θέληξνπ Θεζζαινλίθεο. Δίλαη κέινο ηεο
Δπηηξνπήο Άκπλαο θαη Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο, ηνπ .Α.Δ., πκβνπιίνπ
Απφδεκνπ Διιεληζκνχ, αιιά θαη ηνπ ΟΔΠ, Οξγαληζκνχ πλεξγαζίαο Δπμείλνπ
Πφληνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο σο δεκνηηθήο ζπκβνχινπ Θεζζαινλίθεο,
επηθεληξψζεθαλ ζε ζέκαηα λενιαίαο, αζιεηηζκνχ, αξρηηεθηνληθήο, πνιηηηζκνχ θαη
θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Τπήξμε κέινο ηεο επηηξνπήο Γεκεηξίσλ, αιιά θαη ηνπ
Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο, φπσο θαη ηεο "Παλαγίαο νπκειά", ελψ
παξάιιεια είλαη ηδξπηηθφ κέινο ηνπ πιιφγνπ Νέσλ γηα ηα Ζλσκέλα Έζλε απφ ην
2005, θαη ηεο Μ.Κ.Ο. Κ.Δ.Α.Ν. Κπηηάξνπ Δλαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ
Θεζζαινλίθεο, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη πξάζηλεο
αλάπηπμεο, φπσο θαη λέσλ ηερλνινγηψλ. Πξφζθαηα αλέπηπμε έλα δίθηπν θίισλ κέζσ
δηαδηθηχνπ πνπ ιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα εζεινληηθέο δξάζεηο, κε εξγαιεία ην site,
ην Blog ηεο θαη ην facebook.
Αρηζκός Ψήθφλ Οθηώβρηος 2009: 36,813
http://www.evakaili.gr/index.php/2008-10-01-13-06-06
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Υαξαθηεξηζηηθά
Site

Πνηνηηθά
http://www.evakaili.gr/

e-mail address

eva@evakaili.gr

Forum
Blog
Μήνςμα
Ππόγπαμμα – Θέζειρ

----http://evakaili.blogspot.com/
«Γηα λα θάλνπκε καδί ηα αδχλαηα, δπλαηά»
http://www.evakaili.gr/index.php/2008-12-04-20-4409/19-2008-12-04-13-21-20
http://www.evakaili.gr/index.php/2008-12-04-20-4409/17-2008-12-04-13-17-18
http://www.evakaili.gr/index.php/2008-12-04-20-4409/1-latestnews
http://www.evakaili.gr/index.php/2008-12-04-20-4409/18-2008-12-04-13-17-40
http://www.evakaili.gr/index.php/2008-12-04-20-4409/21-2009-05-10-18-26-59
http://www.evakaili.gr/index.php/2008-12-04-20-4409/22-2009-09-16-14-09-15
-----

Δπυηήζειρ ζηη
Βοςλή
Άπθπα
Ομιλίερ
Γηλώζειρ
Πποεκλογικό Τλικό
Τπηπεζία
Δνημέπυζηρ
Neswletter

http://www.evakaili.gr/index.php/inteviews

Πνζνηηθά

11 Άξζξα
71 Άξζξα
2 Άξζξα
7 Άξζξα
4 Άξζξα
5 Άξζξα

πλεληεχμεηο
26 Άξζξα
Γηα ηελ Δχα
30 Άξζξα
Αξηζκφο Friends: 7.730
Αξηζκφο Following: 19
Αξηζκφο Followers: 226
Αξηζκφο tweets: 71

Facebook
Twitter

http://www.facebook.com/Kaili.Eva
http://twitter.com/evakaili

YouTube

-----

flickr

http://www.flickr.com/photos/eva_g/

13 comments

Φυηογπαθικό Τλικό

http://www.evakaili.gr/index.php/foto

Πξνζσπηθέο: 13
Πνιηηηθέο: 28

Videos
ύνδεζμοι
RSS Feed
Φόπμα Δπικοινυνίαρ

http://www.evakaili.gr/index.php/videos
http://www.evakaili.gr/index.php/links
http://www.evakaili.gr/index.php/-rss
http://www.evakaili.gr/index.php/2008-10-01-10-32-48

Αξηζκφο videos : 23
Πιήζνο πλδέζκσλ: 8

Πίλαθαο 4-5 Κατιή Δύα
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ΒΟΤΓΗΑ ΠΤΡΟ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Σν επάγγεικά ηνπ είλαη Καζεγεηήο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο.
Παληξεκέλνο κε δχν παηδηά.
Πνιηηηθή Γξάζε: Μέινο Δζληθνχ πκβνπιίνπ ΠΑΟΚ (2005-2007), εθπξφζσπνο
Σχπνπ ΠΑΟΚ (2004), Τθππνπξγφο Μεηαθνξψλ (2001-2002), βνπιεπηήο
Δπηθξαηείαο ΠΑΟΚ (2000-2004), ππνςήθηνο Γήκαξρνο Θεζζαινλίθεο
(1998,2002), δεκνηηθφο χκβνπινο Θεζζαινλίθεο (1993-2006).
Κνηλσληθή Γξάζε: Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Παλειιήληνπ πιιφγνπ ΔΓΠ,
αληηπξφεδξνο ΔΓΔΠ ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ),
κέινο Γηνηθνχζαο ΣΔΔ-ΣΚΜ, ηδξπηηθφ Μέινο ηεο Έλσζεο Πνιηηψλ Θεζζαινλίθεο,
αληηπξφεδξνο πιιφγνπ Διιήλσλ πγθνηλσληνιφγσλ.
πνπδέο: Γηδάθησξ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΑΠΘ, κέινο ηνπ ΓΔΠ
Πνιπηερληθήο απφ ην 1980 έσο ζήκεξα, Master of Science ζην ρεδηαζκφ
Μεηαθνξψλ, ζην Λνλδίλν.
Αρηζκός Ψήθφλ Οθηώβρηος 2009: 28.780
http://www.pasok.gr/portal/resource/contentObject/id/77aa35ba-42fc-4a51-b5c1094bb5b35158
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Χαραθηερηζηηθά

Ποηοηηθά

Ποζοηηθά

Site

http://www.vougias.gr/

e-mail address

spyros@vougias.gr

Forum

-----

Blog

http://blog.vougias.gr/

Αξηζκφο Φίισλ: 2.179

http://blog.vougias.gr/?feed=rss2
Μήνςμα

«Πάιη κπξνζηά»

Ππόγπαμμα – Θέζειρ

----Ναη



Τπηπεζία
Δνημέπυζηρ
Γεληία Σύπος



ςνενηεύξειρ

http://www.vougias.gr/#SSI/index.php?p=articles

34 post



Άπθπα

http://www.vougias.gr/#SSI/index.php?p=articles

34 post



Δπίκαιπα

http://www.vougias.gr/#SSI/index.php?p=blog

12 post

http://www.facebook.com/posted.php?id=12799546442
9#/pages/Spyros-Vougias/127995464429?ref=share

Αξηζκφο Friends: 2,177

Facebook
Twitter

http://www.vougias.gr/#SSI/index.php?p=press

http://twitter.com/Vougias

54 post

Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ : 8
Αξηζκφο Following: 419
Αξηζκφο Followers: 228
Αξηζκφο tweets: 22

YouTube

-----

flickr

-----

Φυηογπαθικό Τλικό
Videos
ύνδεζμοι
RSS Feed
Φόπμα Δπικοινυνίαρ

http://www.vougias.gr/#SSI/page.php?p=265&type
=photo

Πνξηξαίηα: 17
Δθδήισζε «ΟΛΤΜΠΗΟ» : 2

----http://www.vougias.gr/#links
----http://www.vougias.gr/#contact
Πίλαθαο 4-6 Βνύγηαο πύξνο
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Πιήζνο πλδέζκσλ: 8

ΡΟΜΠΟΠΟΤΛΟ ΘΧΜΑ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Μέζα ζηελ αγνξά κε ηελ εκπεηξία θαη ηε δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηία πνπ
μεθίλεζε ζηα 18 ηνπ κε έλα πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ θαη ζήκεξα "ηξέρεη" κηα
εηαηξία πνπ ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο 200 πην θεξδνθφξεο επηρεηξήζεηο ζηε ρψξα (ICAP).
ηαλ ν Ρνκπφπνπινο πήξε ηελ αληηπξνζσπεία ηεο RENAULT ην 1983 ήηαλ κφιηο 22
ρξφλσλ. ηα επφκελα 25 ρξφληα δεκηνχξγεζε ηέζζεξα πξαηήξηα βελδίλεο, δχν
μελνδνρεία ζηε Υαιθηδηθή, ηελ εηαηξία θηλεηήο ηειεθσλίαο Tetoma.com, ηα
αληαιιαθηηθά Bosch, ηελ εκπνξία απηνθηλήησλ Citroen Status, Executive Cars,
LAND ROVER, ην εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν θαη αληαιιαθηηθά MERCEDESBENZ, ηελ εηαηξία καθξνρξφλησλ κηζζψζεσλ Roborent θαη ηελ πξψηε, πξφηππε,
θεληξηθή αγνξά απηνθηλήηνπ ζηε Βφξεηα Διιάδα κε πξνζαλαηνιηζκφ ηελ
αλαπηπζζφκελε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε.
Με θνηλσληθή επαηζζεζία ν Θσκάο Ρνκπφπνπινο ζηεξίδεηαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ ηε
ζχδπγφ ηνπ Βάζσ θαη ηα ηξία ηνπ παηδηά Απφζηνιν, Μαξία, Γαλάε θαη ζηε "κεγάιε
νηθνγέλεηα" ησλ δηαθνζίσλ αλζξψπσλ πνπ εξγάδνληαη ζηελ επηρείξεζε ηνπ.
Ο Θσκάο Ρνκπφπνπινο ηειείσζε ην ιχθεην Καιακαξηάο ην 1978, ζπλέρηζε ηηο
ζπνπδέο ηνπ ζηα Κ.Α.Σ.Δ.Δ ζην ηκήκα Ζιεθηξνιφγσλ θαη ηαπηφρξνλα μεθίλεζε ηελ
πξψηε ηνπ επηρείξεζε. "Γελλεκέλνο" γηα δξάζε, ζπκκεηείρε γηα πξψηε θνξά ζηηο
θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο κε ην ςεθνδέιηην ηνπ ΠΑΟΚ ην 2000, πέηπρε λα είλαη
πξψηνο επηιαρψλ βνπιεπηήο -δελ εθιέρζεθε γηα 41 ςήθνπο. Σν 2004 έδσζε θαη πάιη
ηελ κάρε ζην πιεπξφ ηνπ Γηψξγνπ Παπαλδξένπ, αλεβάδνληαο ην δείθηε ηεο
εκπηζηνζχλεο ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπ. Σν 2006 απνδέρηεθε ηελ πξφηαζε θαη εγήζεθε
ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ ΠΑΟΚ "Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε" ζηηο εθινγέο ηνπ
Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο, απ' φπνπ ηψξα, σο κέινο, δίλεη ηνλ
αγψλα γηα ηνλ επαγγεικαηηθφ θφζκν. ηε Θεζζαινλίθε είλαη αθφκα γλσζηφο γηα ηελ
αλαπαιαίσζε ηνπ ηζηνξηθνχ θηηξίνπ ηνπ 1917 κε ίδηα θεθάιαηα θαη γηα ηηο ρνξεγίεο
ηνπ ζην ζχιινγν ΑMΤΜΧΝΖ, ζην ζχιινγν Γνλέσλ Παηδηψλ κε χλδξνκν And,
ζηελ Διιεληθή Δηαηξία Πξνζηαζίαο θαη Απνθαηάζηαζεο Αλαπήξσλ Παίδσλ
(ΔΛΔΠΑΠ) θαζψο θαη γηα ηηο πνιιέο θαη ζπλερείο ρνξεγίεο ηνπ ζε αζιεηηθά
ζσκαηεία θαη ζπιιφγνπο.
Αρηζκός Ψήθφλ Οθηώβρηος 2009: 18.622
http://www.thomasrobopoulos.gr/index.php?page=article&category_id=10
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Υαξαθηεξηζηηθά
Site

Πνηνηηθά
http://www.robopoulos.gr

e-mail address

robopoulos@robo.gr , kentro@robopoulos.gr

Forum
Blog
Μήνςμα
Ππόγπαμμα – Θέζειρ

--------«ηα δχζθνια, κε ηνπο θαιχηεξνπο»
http://www.thomasrobopoulos.gr/index.php?page=articl
e&category_id=12
Ναη

Τπηπεζία
Δνημέπυζηρ
Γεληία Σύπος
Άπθπα
ςνενηεύξειρ
Ομιλίερ
Facebook

Twitter
YouTube
wordPress.com

flickr
Φυηογπαθικό Τλικό
Videos
ύνδεζμοι
RSS Feed
Φόπμα επικοινυνίαρ

http://www.thomasrobopoulos.gr/index.php?page=news
&category_id=13
------------http://www.facebook.com/search/?q=%CE%A1%CE%
BF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%
CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82&init=quick#/pag
es/-THOMASROBOPOULOS/149073154406?ref=search&sid=10000
0184561928.3509776429..1
---------

Πνζνηηθά

Αξηζκφο Άξζξσλ: 11

Αξηζκφο Friends: 56

http://axiologisibouleytwn.wordpress.com/%CF%81%C
E%BF%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%80%CE%B
F%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%82/
----http://www.thomasrobopoulos.gr/index.php?page=albu
m&category_id=16
------------http://www.thomasrobopoulos.gr/index.php?page=articl
e&category_id=14
Πίλαθαο 4-7 Ρνκπόπνπινο Θσκάο
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Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: 24

ΣΔΚΣΟΝΗΓΟΤ ΒΟΤΛΑ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Γελλήζεθε ζην Μαπξνλέξη Κηιθίο ην 1956. Καηνηθεί ζηε Θεζζαινλίθε απφ ην 1963.
Παληξεκέλε κε ηνλ Γεψξγην Σζαρηξίδε κε ηνλ νπνίν έρνπλ απνθηήζεη κηα θφξε θαη
έλα γην. Πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Παληείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Πηπρηνχρνο Παηδαγσγηθψλ πνπδψλ ηεο Αλψηαηεο ρνιήο
Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΑΣΔ – ΔΛΔΣΔ). Μεηαπηπρηαθφ
ζηελ Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε απφ ην Ηλζηηηνχην Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο.
Τπάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ζηνλ ΟΑΔΓ (1984-1993),
Δπξσζχκβνπινο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ EURES (1994 έσο ζήκεξα).
Γεκνηηθή χκβνπινο ζηνλ Γήκν Ακπεινθήπσλ Θεζζαινλίθεο κε ηελ παξάηαμε
ιατθή ζπκκεηνρή ην 2002 – 2006. Τπνςήθηα Γήκαξρνο κε ηελ παξάηαμε Πνξεία
πξνο ηνλ άλζξσπν 2006. Δπηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο Πνξεία πξνο ηνλ
άλζξσπν απφ ην 2006. Πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ Πηπρηνχρσλ Παληείνπ Βνξείνπ
Διιάδνο (1981-1983), Γ. Γξακκαηέαο ζηελ Έλσζε Τπαιιήισλ ΟΑΔΓ Μαθεδνλίαο
1995-1997θ.α.

Αρηζκός Ψήθφλ Οθηώβρηος 2009: 15,027
http://www.tektonidou.gr/tektonidou/index.php?option=com_content&view=article&i
d=67&Itemid=88
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Χαραθηερηζηηθά

Ποηοηηθά

Site

http://www.tektonidou.gr/tektonidou/ ,
http://www.tektonidou.gr

e-mail address

Ktektonidou@gmail.com

Forum

------

Blog

------

Μήνςμα

------

Ππόγπαμμα – Θέζειρ

------

Τπηπεζία
Δνημέπυζηρ
 Γεληία Σύπος

Ναη



Άπθπα

Ποζοηηθά

http://www.tektonidou.gr/tektonidou/index.php?o
ption=com_content&view=category&layout=blog
&id=41&Itemid=93

Αξηζκφο Άξζξσλ: 5

http://www.tektonidou.gr/tektonidou/index.php?o
ption=com_content&view=category&layout=blog
&id=38&Itemid=90

Αξηζκφο Άξζξσλ: 2

Facebook

http://www.facebook.com/people/-/100000294395350

Twitter

-----

YouTube

-----

flickr

-----

Αξηζκφο Friends:1.144

Φυηογπαθικό Τλικό

http://www.tektonidou.gr/tektonidou/index.php?opti
on=com_phocagallery&view=categories&Itemid=9
5

Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: 15

Videos

http://www.tektonidou.gr/tektonidou/index.php?opti
on=com_content&view=article&id=78&Itemid=94

Αξηζκφο videos : 3

ύνδεζμοι

http://www.tektonidou.gr/tektonidou/

RSS Feed

-----

Φόπμα Δπικοινυνίαρ

http://www.tektonidou.gr/tektonidou/index.php?option=
com_content&view=article&id=76&Itemid=91
Πίλαθαο 4-8 Σεθηνλίδνπ Βνύια
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Πιήζνο πλδέζκσλ: 2

ΣΗΚΡΗΚΣΖ ΦΑΝΖ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Γελλήζεθε ζηηο 31 Ηνπιίνπ 1965, ζην Νηίζειληνξθ ηεο Γεξκαλίαο απφ γνλείο κεηαλάζηεο κε
θαηαγσγή απφ ηνλ Ν. Γξάκαο & Ξάλζεο. Μεγάισζε ζηελ Θεζζαινλίθε. Δίλαη παληξεκέλε κε
ηνλ Αζαλάζην Βιαρφπνπιν, Υεκηθφ Μεραληθφ - Διεχζεξν Δπαγγεικαηία θαη έρεη δχν παηδηά,
ηε Γήκεηξα θαη ηνλ Αληψλε, πνπ θνηηνχλ ζην Γπκλάζην.
πνπδέο: Απνθνίηεζε απφ ην 22ν Λχθεην Νεάπνιεο θαη εηζήιζε πξψηε ζην Οηθνλνκηθφ
Σκήκα ηεο ρνιήο Ν.Ο.Δ. ηνπ Α.Π.Θ. φπνπ θαη ζπκκεηείρε ελεξγά ζην θνηηεηηθφ θίλεκα. Απφ
ηελ απνθνίηεζή κνπ κέρξη θαη ζήκεξα εξγάδνκαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε δηνηθεηηθέο θαη
νηθνλνκηθέο ζέζεηο.
Πνιηηηθέο-θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο: Δίλαη κέινο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. απφ δεθαεπηά εηψλ.
πκκεηείρε ελεξγά ζην θνηηεηηθφ θίλεκα. Γηεηέιεζε γξακκαηέαο ηεο Οξγάλσζεο Νενιαίαο
ΠΑ.Ο.Κ. ηνπ Οηθνλνκηθνχ Α.Π.Θ. απφ ην 1985 κέρξη θαη ηελ απνθνίηεζή ηεο, ελψ
ζπκκεηείρε ζην Γ.. ηεο ζρνιήο ηεο. Δίλαη κέινο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο.
Σα ηειεπηαία ρξφληα αζρνιείηαη ελεξγά κε ην γνλετθφ θίλεκα θαη είλαη κέινο ηνπ
Πεξηβαιινληηθνχ πιιφγνπ «ΟΗΚΟΡΑΜΑ».
Ξέλεο γιψζζεο: Αγγιηθά, Γεξκαληθά

Αρηζκός Ψήθφλ Οθηώβρηος 2009: 5,614
http://www.pasok.gr/portal/resource/contentObject/id/1c41dfa9-9db7-4ee4-9641ea25b125c741

Πξνζσπηθή ειίδα: http://www.tsikriktsi.gr

δελ είλαη δηαζέζηκε

Πξνζσπηθφ e-mail: fani@tsikriktsi.gr θαη fani.tsikriktsi@yahoo.gr
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ΑΚΡΗΒΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΗΡΖ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Δπάγγεικα: Γηθεγφξνο, Ζζνπνηφο
Πνιηηηθή Γξάζε: ππνςήθηα ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 2007 κε ην ΠΑ.Ο.Κ.
(έλαηε ζε ζεηξά πξνηίκεζεο)
Κνηλσληθή Γξάζε: εζεινληηθή εξγαζία ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, φπσο ε Κνχβα θαη
ε Απζηξία, θαζψο θαη ζηνλ λνκφ Θεζζαινλίθεο ζε ζπλεξγαζία κε ειιεληθά θαη
γεξκαληθά θηινδσηθά ζσκαηεία. ηδξπηηθφ κέινο θαη γεληθή γξακκαηέαο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο Νέσλ Ννκηθψλ (παξάξηεκα Θεζζαινλίθε)
πνπδέο: πηπρίν Ννκηθήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, πηπρίν
Γξακαηηθήο ρνιήο ηνπ Κξαηηθνχ Θεάηξνπ Βνξείνπ Διιάδνο
Αρηζκός Ψήθφλ Οθηώβρηος 2007: 13,225
Οθηώβρηος 2009: 14,324
http://www.pasok.gr/portal/resource/contentObject/id/8182d99f-2c63-4cae-acc7a01f1c3ae321
Υαξαθηεξηζηηθά
Site

Πνηνηηθά
http://www.mary-a.gr/index.asp

e-mail address

aktarika_@pathfinder.gr

Forum

http://clubs.pathfinder.gr/mairi_akrivopoulou

Blog
Μήνςμα
Ππόγπαμμα – Θέζειρ
Neswletter
Facebook
Twitter
YouTube

--------http://clubs.pathfinder.gr/mairi_akrivopoulou/859434
-----------------

flickr

-----

Φυηογπαθικό Τλικό

http://www.mary-a.gr/photos.htm
http://www.mary-a.gr/magazine_covers.htm

Videos
ύνδεζμοι
RSS Feed
Φόπμα Δπικοινυνίαρ

------------http://www.mary-a.gr/contact.htm
Πίλαθαο 4-9 Αθξηβνπνύινπ Μαίξε
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Πνζνηηθά

Μέιε : 906
Δπηζθέςεηο : 56,764
Comments : 12

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ : 198
Δμψθπιια: 17

Β‟ Θεζζαινλίθεο
ΓΔΡΑΝΗΓΖ ΒΑΗΛΖ

ύληνκν Βηνγξαθηθό
Γελλήζεθε ζηηο 26 Ηαλνπαξίνπ 1953 ζηε Θέξκε Θεζζαινλίθεο. Δίλαη παληξεκέλνο κε
ηε νθία Σνπαιίδνπ θαη έρεη δχν γηνπο.
πνπδέο: Φπζηθφ Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο DEA Physique
Radiologie ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Σνπινχδεο
Δπαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα: Ηαηξνθπζηθφο
Πνιηηηθέο-θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο: Σν 1975 ήηαλ ηδξπηηθφ κέινο ηεο Σνπηθήο
Οξγάλσζεο ηνπ ΠΑ.O.Κ. Θέξκεο Σν 1977-78 δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηελ Κνκκαηηθή
νξγάλσζε ηνπ ΠΑ.O.Κ. Γαιιίαο Απφ ην 1980 ήηαλ κέινο ηεο Ννκαξρηαθήο
Δπηηξνπήο ηνπ ΠΑ.O.Κ Τπαίζξνπ Θεζζαινλίθεο, φπνπ δηεηέιεζε δηαδνρηθά έσο ηνλ
Μάην ηνπ 1989 ππεχζπλνο Νενιαίαο- Πνιηηηζηηθνχ, Γηαθψηηζεο, Οξγαλσηηθνχ, Β΄
θαη Α΄ γξακκαηέαο Σν 1982-86 δηεηέιεζε πάξεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Θέξκεο, αηξεηφο
λνκαξρηαθφο ζχκβνπινο Θεζζαινλίθεο έσο ην 1989 θαη κέινο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Γεληθνχ Πεξηθεξεηαθνχ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο "Ηππνθξάηεην" (1985-87)
Δμειέγε κέινο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΠΑ.O.Κ. ην 1990 θαη επαλεμειέγε ην
1994 θαη ην 1996 Σν 1990, εμειέγε γξακκαηέαο ηνπ Σνκέα Αιιειεγγχεο θαη ην 1994
γξακκαηέαο ηνπ Σνκέα Απφδεκνπ Διιεληζκνχ ηνπ ΠΑ.O.Κ
Πνιηηηθά αμηψκαηα: Γηεηέιεζε πθππνπξγφο Γεσξγίαο απφ 25.9.1996 έσο 30.10.1998
Δμειέγε βνπιεπηήο Β΄ Θεζζαινλίθεο κε ην ΠΑ.O.Κ. ζηηο εθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ θαη
ηνπ Ννεκβξίνπ 1989, ηνπ 1990, ηνπ 1993, ηνπ 1996 θαη ηνπ 2000
Ξέλεο γιψζζεο: Γαιιηθή

Αρηζκός Ψήθφλ Οθηώβρηος 2009: 25,171
http://www.pasok.gr/portal/resource/contentObject/id/14511eb0-1009-4605-92c360bf71a8721e
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Υαξαθηεξηζηηθά
Site

Πνηνηηθά
http://www.geranidis.gr/

e-mail address

info@geranidis.gr

Forum
Blog
Μήνςμα

--------«ΔΛΛΑΓΑ ΑΞΗΧΝ, Ηζφηεηα – Γεκνθξαηία – Γλψζε Γεκηνπξγία»
----Ναη

Ππόγπαμμα – Θέζειρ
Τπηπεζία
Δνημέπυζηρ
http://www.geranidis.gr/index.php?option=com_content
Γεληία Σύπος
&view=category&id=67&Itemid=105
Άπθπα

Πνζνηηθά

Αξηζκφο Άξζξσλ :17

Αξηζκφο Άξζξσλ: 0

Facebook
Twitter
YouTube

http://www.geranidis.gr/index.php?option=com_content
&view=category&id=55&Itemid=92
http://www.geranidis.gr/index.php?option=com_content
&view=category&id=76&Itemid=113
http://www.geranidis.gr/index.php?option=com_content
&view=section&id=9&Itemid=86
-------------

flickr

-----

Φυηογπαθικό Τλικό

http://www.geranidis.gr/index.php?option=com_content
&view=article&id=98:-2009&catid=69:2009-02-17-1134-15&Itemid=107

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ : 12

Videos

http://www.geranidis.gr/index.php?option=com_content
&view=category&id=70&Itemid=108
http://www.geranidis.gr/
----http://www.geranidis.gr/index.php?option=com_contact
&view=contact&id=1&Itemid=65

Αξηζκφο Βίληεν: 0

ςνενηεύξειρ
Ομιλίερ

ύνδεζμοι
RSS Feed
Φόπμα
Δπικοινυνίαρ

Πίλαθαο 4-10 Γεξαλίδεο Βαζίιεο
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Αξηζκφο Άξζξσλ: 5
Αξηζκφο Άξζξσλ:1

Πιήζνο πλδέζκσλ: 6

ΑΡΒΑΝΗΣΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ύληνκν Βηνγξαθηθό
Ο Γηψξγνο Αξβαληηίδεο γελλήζεθε ζηε ίλδν ην 1959. Πηπρηνχρνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ
Σκήκαηνο (Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ) ηεο Ν.Ο.Δ., ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο. πνχδαζε Ννκηθά θαη έθαλε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε Γηνίθεζε
Δπηρεηξήζεσλ, ζηε ρνιή Ν.Ο.Δ. ηνπ Α.Π.Θ., Γεκνηηθφο χκβνπινο ίλδνπ απφ ην
1986 - 1990 θαη ππνςήθηνο γηα ην Γεκαξρηαθφ αμίσκα ην 1990. Γηεηέιεζε γηα κηα
δηεηία (1988-90) Πξφεδξνο ηνπ Αλαπηπμηαθνχ πλδέζκνπ Ησλίαο - ίλδνπ.
Δθιέρζεθε Γήκαξρνο ίλδνπ ην 1995 θαη Γήκαξρνο Δρεδψξνπ ην 2003, αμίσκα ην
νπνίν θαηέρεη κέρξη ζήκεξα. Απφ πνιχ λσξίο αλαπηχζζεη θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ην 1995 ηδξχεη ηελ εηαηξεία «Arvanco Υεκηθά
ΑΒΔΔ» ηεο νπνίαο είλαη Πξφεδξνο έσο ζήκεξα. 'Ήηαλ Τπνςήθηνο Βνπιεπηήο κε ην
ΠΑΟΚ ζηηο Δζληθέο Δθινγέο ηνπ 2000, ζηε Β' Δθινγηθή Πεξηθέξεηα ηεο
Θεζζαινλίθεο. Μέινο ηνπ Γ.. ηεο Σξάπεδαο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο (1997-98).
Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξίαο Ννκνχ Θεζζαινλίθεο Α.Δ., απφ ην
1995 έσο ην 1997 θαη απφ ην 1998 έσο ην 2006. Μέινο ηνπ Γ.. ηεο Αλαπηπμηαθήο
Δηαηξίαο Βνξεηνδπηηθήο Θεζζαινλίθεο Α.Δ. Μέινο ηνπ Γ.. Δλεξγεηαθήο
Θεζζαινλίθεο Α.Δ. θαη ηνπ Γ.. Αεξίνπ Θεζζαινλίθεο Α.Δ. πκκεηείρε γηα ηξία
ρξφληα ζην Γ.. ηεο Έλσζεο Αλαπηπμηαθψλ Δηαηξηψλ ηεο Δπξψπεο «EURADA».
Δίλαη κέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Μέινο ηνπ
Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο. Γηεηέιεζε Αληηπξφεδξνο ηνπ Οξγαληζκνχ
ρνιηθψλ Κηηξίσλ ην 2002 θαη χκβνπινο ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θ. Πέηξνπ
Δπζπκίνπ θαζψο θαη Μέινο ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ ΠΑ.Ο.Κ.. Απφ ην 2003 είλαη
κέινο ηεο Σνπηθήο 'Eλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο.
Δίλαη παληξεκέλνο κε ηελ Καιιηφπε Αξακπαηδή θαη έρεη δχν θφξεο, ηε Μαξία θαη ηε
ηαπξνχια.

Αρηζκός Ψήθφλ Οθηώβρηος 2009: 26,069
http://www.garvanitidis.gr/bio.asp
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Χαραθηερηζηηθά

Ποηοηηθά

Site

http://www.garvanitidis.gr/

e-mail address

info@garvanitidis.gr

Forum

-----

Blog

http://garvanitidis.blogspot.com/

Μήνςμα

«Γηθαίσκα ζε κηα Αλζξψπηλε Κνηλσλία»

Ππόγπαμμα – Θέζειρ

http://www.garvanitidis.gr/proposals.asp

Τπηπεζία
Δνημέπυζηρ
Γεληία Σύπος

-----



Ποζοηηθά

http://www.garvanitidis.gr/newsletter.asp

Αξηζκφο Άξζξσλ : 5

http://www.garvanitidis.gr/pressoffice.asp

Αξηζκφο Άξζξσλ : 53



Άπθπα

http://www.garvanitidis.gr/pressoffice.asp?pid=3

Αξηζκφο Άξζξσλ: 8



ςνενηεύξειρ

http://www.garvanitidis.gr/pressoffice.asp?pid=5

Αξηζκφο Άξζξσλ: 6



Ομιλίερ

http://www.garvanitidis.gr/pressoffice.asp?pid=4

Αξηζκφο Άξζξσλ:5

Facebook

http://el-gr.facebook.com/people/GeorgeArvanitidis/1721991878

Twitter

-----

YouTube

http://www.youtube.com/user/GARVANITIDIS#play/al
l

linkedin

http://www.linkedin.com/pub/dir/georgios/arvanitidis

livessrteam

http://www.livestream.com/arvanitidischannel

Φυηογπαθικό Τλικό

http://www.flickr.com/photos/eikones/

Videos

http://www.livestream.com/arvanitidischannel

ύνδεζμοι

http://www.garvanitidis.gr/links.asp

RSS Feed

-----

Φόπμα
Δπικοινυνίαρ

----Πίλαθαο 4-11 Αξβαληηίδεο Γεώξγηνο
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Αξηζκφο Friends: 1513

Channel Views: 168

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ : 8
Αξηζκφο Βίληεν: 1

Χαραθηερηζηηθά

Ποηοηηθά

Ποζοηηθά

ΣΗΟΚΑ ΘΔΟΥΑΡΖ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Γελλήζεθε ζηηο 14 Ννεκβξίνπ 1955 ζηε Υαιάζηξα, Ν. Θεζζαινλίθεο. Δίλαη
παληξεκέλνο θαη έρεη έλα γηφ. Δίλαη εθπαηδεπηηθφο Μέζεο Δθπαίδεπζεο.
πνπδέο: Πηπρηνχρνο ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο. Πηπρηνχρνο ζπνπδψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηε .Δ.Λ.Μ.Δ.
Ξέλεο γιψζζεο: Αγγιηθή.
Πνιηηηθή – Κνηλσληθή – Κνηλνβνπιεπηηθή Γξάζε: Βνπιεπηήο ηνπ ΠΑΟΚ απφ ην
1996 κέρξη ην 2009. Δθιέγεηαη κε ζπλερψο απμαλφκελν αξηζκφ ςήθσλ. Τπεχζπλνο
γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. ζηηο Μεηαθνξέο &
Δπηθνηλσλίεο (2009) θαη Δηζεγεηήο ηνπο. Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βνπιήο γηα
ζέκαηα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Γεκφζηαο Σάμεο & Απηνδηνίθεζεο. Ννκάξρεο
άκνπ, εξξψλ. Γελ. Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Αλ. Μαθεδνλίαο
– Θξάθεο.
Κνκκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο: Ηδξπηηθφ κέινο ηεο Π.Α..Π. Θεζζαινλίθεο, Μέινο
ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., Γξακκαηέαο ησλ Ν.Δ. ΠΑ.Ο.Κ. Καζηνξηάο & Β‟ Θεζζαινλίθεο,
Αλαπιεξσηήο Γξακκαηέαο Οξγαλσηηθνχ & Απηνδηνίθεζεο ηεο Κ.Δ. θαη ηνπ Δ.. ηνπ
ΠΑ.Ο.Κ., Μέινο ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.

Αρηζκός Ψήθφλ Οθηώβρηος 2009: 24,357
http://www.tsiokas.gr/?page_id=5
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Site

http://www.tsiokas.gr/

e-mail address

tsiokas1@otenet.gr
haris@tsiokas.gr

Forum

-----

Blog

-----

Μήνςμα

«Με γλψζε θαη ζρέδην, αιιάδνπκε επνρή»

Ππόγπαμμα – Θέζειρ

----Ναη



Τπηπεζία
Δνημέπυζηρ
Γεληία Σύπος

http://www.tsiokas.gr/?cat=11

Αξηζκφο Άξζξσλ : 92



Άπθπα

http://www.tsiokas.gr/?cat=10

Αξηζκφο Άξζξσλ: 53



ςνενηεύξειρ

http://www.tsiokas.gr/?cat=9

Αξηζκφο Άξζξσλ: 89



Ομιλίερ

http://www.tsiokas.gr/?cat=14

Αξηζκφο Άξζξσλ: 85

Facebook

http://www.facebook.com/people//1315593109?_fb_noscript=1

Twitter

-----

YouTube

http://www.youtube.com/user/haristsiokas

Flickr

-----

Φυηογπαθικό Τλικό

http://www.tsiokas.gr/?page_id=1688

Videos

http://www.youtube.com/watch?v=nPCyQ7HU_mw
&feature=player_embedded

ύνδεζμοι

http://www.tsiokas.gr/

RSS Feed

http://www.tsiokas.gr/?feed=rss2

Φόπμα
Δπικοινυνίαρ

-----

Πίλαθαο 4-12 Σζηόθαο Θενράξεο
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Αξηζκφο Friends: 2270

Channel Views: 374

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ : 137
Αξηζκφο Βίληεν: 1
Πιήζνο πλδέζεσλ: 1

ΚΗΡΚΟ ΓΔΧΡΓΗΟ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Γελλήζεθε ζηελ Δπαλνκή Θεζ/θεο. ΄Δγγακνο κε ηελ Παξαζθεπή Αλησληάδνπ, έρεη
έλα γηφ θαη κία θφξε.
πνπδέο: Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζ/θεο κε εηδίθεπζε
ζηελ Οξζνπεδηθή.
Δπάγγεικα: Γηαηξφο – Οξζνπεδηθφο
Κνηλνβνπιεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο: Δμειέγε βνπιεπηήο ηεο Β΄ Θεζ/θεο κε ην
ΠΑ.Ο.Κ. ζηηο εθινγέο ηνπ 1993, ηνπ 1996 θαη ηνπ 2000 θαη αζρνιήζεθε κε
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο Θξάθεο, Τγείαο θαη Πξφλνηαο,
Μεηαθνξψλ θαη ηηο ζρέζεο ηεο ρψξαο καο κε ηηο ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ησλ
Βαιθαλίσλ.
Πνιηηηθέο-Κνηλσληθέο Γξαζηεξηφηεηεο: πκκεηείρε ελεξγά σο θνηηεηήο ζηνλ
αληηδηθηαηνξηθφ αγψλα θαη κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε ζηνπο θνηηεηηθνχο αγψλεο κε ηελ
ΠΑΠ., Μέινο ηνπ ΠΑΟΚ απφ ηελ ίδξπζε ηνπ, εθιέρηεθε, επαλεηιεκκέλα, ζηε
.Δ. ηεο Σ.Ο. Δπαλνκήο, ζηε Ν.Δ. Β΄ Θεζζαινλίθεο, ζηε Κ.Δ. ηνπ θηλήκαηνο θαη ζην
Δ.. , αζρνιήζεθε κε ηελ Σ.Α. θαη εθιέρηεθε δεκνηηθφο ζχκβνπινο, δηεηέιεζε
Ννκάξρεο Υαιθηδηθήο. εμειέγε βνπιεπηήο ηεο Β΄ Θεζ/θεο κε ην ΠΑ.Ο.Κ. ζηηο
εθινγέο ηνπ 1993, ηνπ 1996 θαη ηνπ 2000, ζηηο Δζληθέο εθινγέο ηνπ 2007 ήηαλ
πξψηνο επηιαρψλ, αζρνιήζεθε θαη είλαη κέινο πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ θνξέσλ
θαη κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ κε δξάζε εληφο θαη εθηφο Διιάδαο. Με ηειεπηαία
ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε νκάδα Ηαηξηθήο Βνήζεηαο ελ φζν βνκβαξδηδφηαλ ε Γάδα (2009).
Αρηζκός Ψήθφλ Οθηώβρηος 2009: 21,896
http://www.pasok.gr/portal/resource/contentObject/id/e3f05b0a-0a50-4c80-851ac3b3cd366807
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Χαραθηερηζηηθά
Site

Ποηοηηθά
http://gkirkos.blogspot.com

e-mail address

kirkosgeo@yahoo.gr

Forum

-----

Blog

http://gkirkos.blogspot.com/

Μήνςμα

«ινη καδί γηα ηε Νίθε»

60

Ποζοηηθά

Ππόγπαμμα – Θέζειρ

----Ναη



Τπηπεζία
Δνημέπυζηρ
Γεληία Σύπος

-----



Άπθπα

-----



ςνενηεύξειρ

-----



Ομιλίερ

http://gkirkos.blogspot.com/

Facebook

-----

Twitter

-----

YouTube

-----

Flickr

-----

Φυηογπαθικό Τλικό

-----

Videos

-----

ύνδεζμοι

http://gkirkos.blogspot.com/

RSS Feed

-----

Φόπμα
Δπικοινυνίαρ

-----

Πίλαθαο 4-13 Κίξθνο Γεώξγηνο
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Αξηζκφο Άξζξσλ: 22

Πιήζνο πλδέζεσλ: 5

4.1.2 Ζπακλείος

ΚΔΓΚΔΡΟΓΛΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Ο Βαζίιεο Κεγθέξνγινπ γελλήζεθε ζην Αξθαινρψξη Ζξαθιείνπ ην 1961, απφ
παηέξα Μηθξαζηάηε, απφ ηελ Καππαδνθία θαη κεηέξα Ζξαθιεηψηηζζα, απφ ηελ
Παλαγηά Πεδηάδνο. Δίλαη παληξεκέλνο κε ηελ Μαξία Μνπξηδάθε, κε ζπνπδέο
Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη έρνπλ δπν παηδηά ηνλ Αιέμαλδξν 12 εηψλ θαη ην Νηθφια 6
εηψλ. Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ Φπζηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.
Βνπιεπηήο Ζξαθιείνπ απφ ην Μάξηην ηνπ 2004, Μέινο ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο
Παξαγσγήο θαη Δκπνξίνπ ηεο Βνπιήο, Αλαπιεξσηήο Δηζεγεηήο ηνπ ΚΣΔ Αλάπηπμεο
ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., κεηέρεη επίζεο, ζηα ΚΣΔ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Απαζρφιεζεο,
Παηδείαο, Σνπξηζκνχ, Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.
Πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα: πλδηθαιηζηήο ζην Παλεπηζηήκην, κεηείρε
ζηα ζπλέδξηα ηεο ΔΦΔΔ '80, '82, '84, Κνηλνηηθφο χκβνπινο Αξθαινρσξίνπ 19911994, Μέινο ηεο Γ.Δ. ηεο ΣΔΓΚ Ζξαθιείνπ, 1991-1994, Μέινο ηνπ Γ.. ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ Ζξαθιείνπ, 1997-2001, Ννκαξρηαθφο χκβνπινο Ζξαθιείνπ, 19912006, Αληηλνκάξρεο Ζξαθιείνπ 1999-2002, Πξφεδξνο ηνπ Οξγαληζκνχ Αλάπηπμεο
Αλαηνιηθήο Κξήηεο ην 2003.
Κνκκαηηθή δξαζηεξηφηεηα: Δληάρζεθε ζην ΠΑ.Ο.Κ. ην 1978, ζπκκεηείρε θαη ζηα
επηά ζπλέδξηά ηνπ θαη δηεηέιεζε, θαηά θαηξνχο, Γξακκαηέαο ή κέινο ζε πνιιά
θνκκαηηθά φξγαλα. ήκεξα σο βνπιεπηήο κεηέρεη ζην Δζληθφ πκβνχιην ηνπ
ΠΑ.Ο.Κ. θαη ζηνπο Σνκείο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
Δπαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα: Απφ ην 1982 κέρξη ηελ εθινγή ηνπ σο βνπιεπηήο
δξαζηεξηνπνηείηαη επηρεηξεκαηηθά θαη ην δηάζηεκα 1986-92 εξγάζηεθε σο θαζεγεηήο
Φπζηθήο ζηε Φξνληηζηεξηαθή εθπαίδεπζε.

http://www.kegeroglou.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemi
d=26
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Χαραθηερηζηηθά

Ποηοηηθά

Ποζοηηθά
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Site

http://www.kegeroglou.gr/

e-mail address

info@kegeroglou.gr

Forum

-----

Blog

-----

Μήνςμα

«αο Δπραξηζηψ»

Ππόγπαμμα – Θέζειρ

----Ναη



Τπηπεζία
Δνημέπυζηρ
Γεληία Σύπος



Άπθπα



ςνενηεύξειρ



Ομιλίερ

http://www.kegeroglou.gr/index.php?optio
n=com_content&task=category&sectionid
=4&id=14&Itemid=30

Αξηζκφο Άξζξσλ: 556

http://www.kegeroglou.gr/index.php?optio
n=com_content&task=category&sectionid
=4&id=16&Itemid=31

Αξηζκφο Άξζξσλ: 185

http://www.karaoglou.gr/index.php?option
=com_content&task=section&id=5&Itemid
=36

Αξηζκφο Άξζξσλ: 71

-----

Facebook

-----

Twitter

-----

YouTube

-----

Flickr

-----

Φυηογπαθικό Τλικό

http://www.kegeroglou.gr/index.php?option=
com_wrapper&Itemid=8

Videos

-----

ύνδεζμοι

http://www.kegeroglou.gr/index.php?option=com
_bookmarks&Itemid=29

RSS Feed

-----

Φόπμα Δπικοινυνίαρ

http://www.kegeroglou.gr/index.php?option=com
_wrapper&Itemid=28

Πίλαθαο 4-14 Κεγθέξνγινπ Βαζίιεηνο

64

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ : 18

Χαραθηερηζηηθά

Ποηοηηθά

Ποζοηηθά

ΑΡΝΑΟΤΣΑΚΖ ΣΑΤΡΟ

ύληνκν Βηνγξαθηθό
Γελλήζεθε ζηηο 25 Μαΐνπ 1956 ζηηο Αξράλεο. Δίλαη παληξεκέλνο κε ηελ Δηξήλε
Σδσξηδαθάθε θαη έρεη δχν θφξεο. Δίλαη Οηθνλνκνιφγνο.
Πνιηηηθή Γξάζε: Γήκαξρνο Αξραλψλ Ζξαθιείνπ Κξήηεο (01.01.1991-25.05.2004),
Πξφεδξνο ηεο Αλαπηπμηαθήο Ζξαθιείνπ Α.Δ. (01.01.1991-25.05.2004), ζηέιερνο
επηρείξεζεο (01.01.1981-30.12.91), Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην(2004-2009)
Κνηλσληθή Γξάζε: Ο ηαχξνο Αξλανπηάθεο απφ ηα λεαληθά ηνπ ρξφληα επέδεημε
έληνλε θνηλσληθή δξάζε, θαζψο δξαζηεξηνπνηήζεθε ζε πνιινχο ζπιιφγνπο θαη
καδηθνχο θνξείο. Γηα αξθεηά ρξφληα δηεηέιεζε Πξφεδξνο Αζιεηηθνχ σκαηείνπ.
Καηά ηελ πεξίνδν ηεο ζεηείαο ηνπ ζην Γήκν Αξραλψλ θαη ζηελ Αλαπηπμηαθή
Δηαηξεία Ζξαθιείνπ, πξνρψξεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο πνπ ζηφρν είραλ
ηελ ελίζρπζε εππαζψλ θνηλσληθά νκάδσλ, αλέξγσλ θαη αιινδαπψλ.
Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην: Μέινο ζηελ Δπηηξνπή Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ζηελ
Δπηηξνπή Αιηείαο θαη ζηελ Αληηπξνζσπεία γηα ηηο ζρέζεηο κε ηε Λατθή Γεκνθξαηία
ηεο Κίλαο. Αλαπιεξσηήο ζηελ Δπηηξνπή Γηεζλνχο Δκπνξίνπ θαη αληηπξφζσπνο ζηελ
Δπηηξνπή Κνηλνβνπιεπηηθήο πλεξγαζίαο Δ.Κ. - Οπθξαλίαο

http://www.arnaoutakis.gr/general/cv.html
http://www.pasok.gr/portal/resource/contentObject/id/0184e6b4-f0dd-4ffd-abf5b65bd7c90d5e
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Site

http://www.arnaoutakis.gr/

e-mail address

sarnaout@otenet.gr
stavros.arnaoutakis@europarl.europa.eu

Forum

-----

Blog

-----

Μήνςμα

«Έθηαζε ε ψξα ηεο κεγάιεο αιιαγήο»

Ππόγπαμμα – Θέζειρ

http://www.arnaoutakis.gr/ekloges-2009/programmaperiodeiwn.html
Ναη



Τπηπεζία
Δνημέπυζηρ
Γεληία Σύπος



Ομιλίερ/ Άπθπα



ςνενηεύξειρ

-----



Ομιλίερ

-----

Facebook

http://www.arnaoutakis.gr/newsletter.html

Αξηζκφο Άξζξσλ: 556

http://www.arnaoutakis.gr/ekloges-2009/omilies-arthra.html

Αξηζκφο Άξζξσλ: 12

http://www.facebook.com/group.php?gid=13020000741
7

Twitter

-----

YouTube

-----

Flickr

-----

Φυηογπαθικό Τλικό
/ Videos

http://www.arnaoutakis.gr/ekloges-2009/videophoto.html

ύνδεζμοι

http://www.arnaoutakis.gr/links.html

RSS Feed

-----

Φόπμα
Δπικοινυνίαρ

http://www.arnaoutakis.gr/contact.html

Πίλαθαο 4-15 Αξλανπηάθεο ηαύξνο
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Αξηζκφο Friends: 1.313
Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: 42

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ : 21
Αξηζκφο πλδέζκσλ: 10

ύληνκν Βηνγξαθηθό
Πξνζσπηθά ζηνηρεία: Ο Φξαγθίζθνο Γ. Παξαζχξεο γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζην
Ζξάθιεην Κξήηεο. Δίλαη γηνο ηνπ Γεσξγίνπ Παξαζχξε θαη ηεο Δπαγγειίαο
Μαξηηκηαλάθε . Απνθνίηεζε απφ ην Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελψλ θαη ζήκεξα είλαη θνηηεηήο ζην Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ηνπ
Χαραθηερηζηηθά

Ποηοηηθά

Ποζοηηθά

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Μηιάεη Αγγιηθά θαη Ηηαιηθά, ελψ έρεη ζπνπδάζεη
δεκνζηνγξαθία ζην «Δξγαζηήξη Γεκνζηνγξαθίαο» ζηελ Αζήλα. Απφ ην 2002 κέρξη
ζήκεξα είλαη κέηνρνο ζην Φαξκαθείν ηνπ Γηψξγνπ Παξαζχξε ζηελ νδφ
Καινθαηξηλνχ. Δπίζεο έρεη ηδξχζεη θαη ιεηηνπξγεί Φαξκαθείν έλαληη ηνπ λένπ
θεληξηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ Η.Κ.Α. ζηνλ Δζηαπξσκέλν.
πλδηθαιηζηηθή - Κνηλσληθή Γξάζε: Δίλαη κέινο ηνπ Παλειιήληνπ πιιφγνπ
Φαξκαθνπνηψλ θαη ηνπ Φαξκαθεπηηθνχ πιιφγνπ Ζξαθιείνπ. Δπίζεο είλαη κέινο
ηνπ Οκίινπ Νέσλ γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε. Τπήξμε ηδξπηηθφ κέινο ηνπ
Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ Νενιαίαο Ζξαθιείνπ. ηελ πξψηε Γ.. εθιέγεηαη
νκφθσλα, κέρξη ην 2007, ζπληνληζηήο ηνπ Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ Νενιαίαο
Ζξαθιείνπ. Απφ ηελ ζέζε απηή ζπκβάιιεη θαηαιπηηθά ζηελ δηνξγάλσζε ηνπ 1νπ
Πεξηθεξεηαθνχ πλεδξίνπ Γεκνηηθψλ θαη Ννκαξρηαθψλ πκβνπιίσλ Νενιαίαο ηεο
Κξήηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ζξάθιεην.
Πνιηηηθή - Κνκκαηηθή Γξάζε: Σν 1996 εληάρζεθε ζην ΠΑ.Ο.Κ. Καηά ηε θνηηεηηθή
πεξίνδν ππήξμε κέινο ηεο ΠΑΠ Φαξκαθεπηηθήο Αζελψλ. ηα ηέιε ηνπ 2002
εμειέγε Γξακκαηέαο ηεο Ννκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Ζξαθιείνπ ηεο Νενιαίαο
ΠΑ.Ο.Κ. Απφ ηε ζέζε απηή, ζπκκεηείρε ελεξγά ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ ππνζηήξημε
ησλ δηαδηθαζηψλ αλάδεημεο ηνπ Γηψξγνπ Α. Παπαλδξένπ ζηελ εγεζία ηνπ ΠΑΟΚ,
θαη ζηηο εθζηξαηείεο ησλ Δζληθψλ θαη Δπξσθνηλνβνπιεπηηθψλ Δθινγψλ. Παξάιιεια
επί ηεο Γξακκαηείαο ηνπ ε Ν.Δ. Ζξαθιείνπ ηεο Ν. ΠΑ.Ο.Κ. πξνρψξεζε ζε ζεηξά
πνιηηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξάζεσλ γηα δηάθνξα δεηήκαηα πνιηηηθνχ θαη ηνπηθνχ
ελδηαθέξνληνο. Σν 2005 εθιέγεηαη δεχηεξνο ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Κξήηεο
ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. φπνπ είλαη ππεχζπλνο Πνιηηηθψλ Νενιαίαο. Με απηή ηελ ηδηφηεηα
ζπκκεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο επαλίδξπζεο ηεο Νενιαίαο ΠΑ.Ο.Κ., σο: Μέινο ηνπ
Δζληθνχ πκβνπιίνπ Έκπλεπζεο & Γηαιφγνπ γηα ηε Νέα Γεληά θαη σο Μέινο ηεο
Κεληξηθήο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο πλεδξίνπ ηεο Ν. ΠΑ.Ο.Κ. Με απηφλ ηνλ ξφιν
έξρεηαη ζε επαθή κε λένπο απ φιε ηελ Κξήηε θαη κε αθνξκή ηηο θηλεηνπνηήζεηο ησλ
λέσλ γηα ηελ δεκφζηα παηδεία νξγαλψλνπλ ηελ 'Πξσηνβνπιία Νέσλ Κξήηεο'.
ηηο ηειεπηαίεο εζληθέο εθινγέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ςεθνδέιηην ηνπ ΠΑΟΚ
ζηνλ Ννκφ Ζξαθιείνπ φπνπ ζε πνιχ κηθξφ δηάζηεκα ιακβάλεη 21.000 ζηαπξνχο
πξνηίκεζεο. Έπεηηα ζπκκεηέρεη ζηνλ πξνζπλεδξηαθφ δηάινγν σο κέινο ηεο
Γξακκαηείαο ηνπ Σνκέα Νέσλ Δπηρεηξεκαηηψλ ηεο Κεληξηθήο Οξγαλσηηθήο
Δπηηξνπήο πλεδξίνπ. ην ηειεπηαίν ζπλέδξην εθιέρζεθε κέινο ηνπ Δζληθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ ΠΑΟΚ.
http://www.fparasiris.gr/whoami
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Site

http://www.fparasiris.gr/

e-mail address

freddy.parasiris@pasok.gr

Forum

-----

Blog

-----

Μήνςμα

-----

Ππόγπαμμα – Θέζειρ

http://www.fparasiris.gr/beliefs

Τπηπεζία Δνημέπυζηρ
 Γεληία Σύπος

http://www.fparasiris.gr/newsletter



Άπθπα



ςνενηεύξειρ



Ομιλίερ
Facebook
Twitter

http://www.fparasiris.gr/drasi/deltiatypou

Αξηζκφο Άξζξσλ: 34

http://www.fparasiris.gr/arthra

Αξηζκφο Άξζξσλ: 47

http://www.fparasiris.gr/drasi/ineterviews

Αξηζκφο πλεληεχμεσλ: 1

http://www.fparasiris.gr/drasi/speeches

Αξηζκφο Οκηιηψλ: 1
Αξηζκφο Friends: 2330

http://www.facebook.com/group.php?gid=144201
348155&ref=share

Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ:13

http://twitter.com/fparasiris

Αξηζκφο Following: 1
Αξηζκφο Followers: 5
Αξηζκφο tweets: 11

YouTube

http://www.youtube.com/freddyparasiris

Flickr

-----

Channel Views: 150

Φυηογπαθικό Τλικό

http://www.fparasiris.gr/photos

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ : 273

Videos

http://www.fparasiris.gr/videos

Αξηζκφο Videos : 6

ύνδεζμοι

http://www.fparasiris.gr/links

RSS Feed

http://twitter.com/statuses/user_timeline/7177735
8.rss

Φόπμα Δπικοινυνίαρ

http://www.fparasiris.gr/contactfreddy

Πίλαθαο 4-16 Παξαζύξεο Φξαγθίζθνο
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ΣΡΑΣΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Γελλήζεθε ζηηο 20 Ηνπλίνπ 1946 ζηε Παλαγηά Πεδηάδνο Ννκνχ Ζξαθιείνπ. Δίλαη
παληξεκέλνο κε ηελ Παλαγηψηα ηηβαρηάξε θαη έρεη δχν γηνπο.
πνπδέο: Σκήκα Γεσπνλίαο ηεο Γεσπνλνδαζνινγηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.
Δπαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα: Τπεξέηεζε σο Γεσπφλνο ζηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα
ζηα θαηαζηήκαηα Μνηξψλ, Α‟ Ζξαθιείνπ θαη Πεηξαηά κε ηδηαίηεξε επηηπρία.
Δξγάζηεθε ζε φιε ζρεδφλ ηελ χπαηζξν ηνπ Ν. Ζξαθιείνπ θαη ζπλέβαιε ζηελ
αλάπηπμε πνιιψλ πεξηνρψλ. Αζρνιήζεθε ζπζηεκαηηθά θαη κε εληππσζηαθά
απνηειέζκαηα ζηελ επίιπζε πνιιψλ πξνβιεκάησλ ηνπ Αγξνηηθνχ Σνκέα. Γηεηέιεζε
Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ πιιφγνπ Γεσπφλσλ Αλαηνιηθήο Κξήηεο („78-„80) θαη
Πξφεδξνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο πιιφγσλ Γεσπφλσλ („91-„94). Ήηαλ γηα
πνιιά ρξφληα κέινο ηεο αληηπξνζσπείαο ηνπ ΓΔΧ.ΣΔ.Δ. Σελ πεξίνδν 1984-1985,
νξγάλσζε θαη δηεχζπλε ηνλ Κνηλφ Φνξέα Δμαγσγψλ Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ, κε
ζεακαηηθά απνηειέζκαηα γηα ηα εμαγφκελα αγξνηηθά πξντφληα.
Πνιηηηθέο- Κνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο: Χο θνηηεηήο ήηαλ κέινο ηεο Νενιαίαο ηεο
ΔΓΖΝ θαη είρε αληηδηθηαηνξηθή δξάζε. ην ΠΑΟΚ εληάρζεθε απφ ηελ ίδξπζή ηνπ
θαη δξαζηεξηνπνηήζεθε ζε φια ηα φξγαλα ηεο θνκκαηηθήο ηεξαξρίαο, πάληα σο
εθιεγκέλν κέινο. Ννκαξρηαθφο χκβνπινο απφ ην 1992 κέρξη ην 1998 (πξψηνο ζην
λνκφ Ζξαθιείνπ, κε 15.000 ζηαπξνχο ζηηο εθινγέο ηνπ 1994). Πξφεδξνο ηεο
Δπηηξνπήο ηνπ Πξσηνγελνχο Σνκέα ηνπ Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ. ηηο εθινγέο ηνπ
1996, εθιέρζεθε γηα πξψηε θνξά Βνπιεπηήο, αιιά απψιεζε ηελ έδξα κεηά απφ
έλζηαζε. Δπαλεμειέγε βνπιεπηήο Ζξαθιείνπ ην 2000, ην 2004, ην 2007 θαη ην 2009.
Απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2002 κέρξη ηνλ Μάξηην ηνπ 2004, δηεηέιεζε Τθππνπξγφο
Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, κε θαζνξηζηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηα ζέκαηα
αξκνδηφηεηάο ηνπ. εκαληηθέο επηηπρίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειιεληθήο Πξνεδξίαο
ζηελ Δ.Δ., σο πξνεδξεχσλ ηνπ πκβνπιίνπ Τπνπξγψλ Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Δ.Δ., κε
απνηέιεζκα ηελ ίδξπζε ζηε Υψξα καο ηνπ πνιχ ζεκαληηθνχ Δπξσπατθνχ
Οξγαληζκνχ Αζθάιεηαο Γηθηχσλ θαη Πιεξνθνξηψλ, κε έδξα ην Ζξάθιεην. Γηεηέιεζε
κέινο πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ πιιφγσλ θαη Πξφεδξνο πιιφγνπ Γνλέσλ θαη
Κεδεκφλσλ.
Ξέλεο γιψζζεο: Αγγιηθά

http://www.mstratakis.gr/str/cv.asp
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Χαραθηερηζηηθά

Ποηοηηθά

Site

http://www.mstratakis.gr/

Ποζοηηθά

http://www.mstratakis.gr/str/
e-mail address

mstratak@otenet.gr
e.stratakis@parliament.gr

Forum

-----

Blog

http://vo.pasok.gr/mstratakis

Μήνςμα

«Γχλακε Δκπηζηνζχλεο, Γχλακε Πξννπηηθήο»

Ππόγπαμμα – Θέζειρ

-----

Τπηπεζία Δνημέπυζηρ
 Γεληία Σύπος



Άπθπα/ Ομιλίερ/

ςνενηεύξειρ
Facebook

Ναη
http://www.mstratakis.gr/str/Classifieds.asp
?FormName=Search&FormAction=search
&search=&ad_category_id=16

Αξηζκφο Άξζξσλ: 20

http://www.mstratakis.gr/str/Classifieds.asp
?FormName=Search&FormAction=search
&search=&ad_category_id=15

Αξηζκφο Άξζξσλ:40

http://www.facebook.com/profile.php?id=117424
6835

Αξηζκφο Friends: 1463
Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ:13

Twitter

-----

YouTube

http://www.youtube.com/stratak

Channel Views: 823

Flickr

http://www.flickr.com/photos/stratakis

Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ:563

Φυηογπαθικό Τλικό

http://www.mstratakis.gr/str/photos.asp

Videos

http://www.mstratakis.gr/str/Classifieds.asp?F
ormName=Search&FormAction=search&sear
ch=&ad_category_id=20

ύνδεζμοι

http://www.mstratakis.gr/str/Links.asp

RSS Feed

http://vo.pasok.gr/mstratakis/?feed=rss2

Φόπμα Δπικοινυνίαρ

http://www.mstratakis.gr/str/contact.asp
Πίλαθαο 4-17 ηξαηάθεο Δκκαλνπήι
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Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ : 53
Αξηζκφο Videos : 20

Πιήζνο πλδέζκσλ: 4

ΚΡΑΦΝΑΚΖ ΜΑΡΗΑ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Γελλήζεθε ζηηο Βνχηεο Μαιεβπδίνπ ην έηνο 1960 θαη θαηνηθεί κφληκα ζηελ πφιε ηνπ
Ζξαθιείνπ Κξήηεο. Δίλαη παληξεκέλε κε ηνλ Μαλψιε Αλδξνπιάθε, Πνιηηηθφ
Μεραληθφ θαη έρνπλ 2 παηδηά ηελ Αγγειηθή θαη ηνλ Μηράιε πνπ ζπνπδάδνπλ ζην
Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν. πνχδαζε ζηελ Ννκηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελψλ. Δίλαη Γηθεγφξνο παξ‟ Αξείν Πάγσ θαη αζθεί ην επάγγεικά ηεο Γηθεγφξνπ
ζην Ζξάθιεην απφ ην έηνο 1987.
Τπεξέηεζε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κε καρεηηθφηεηα, ζπλέπεηα, επζχλε,
αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο, πξνηάζεηο, παξεκβάζεηο θαη δεκηνπξγηθφ έξγν.
Δηδηθφηεξα δηεηέιεζε : Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Βνπηψλ Ζξαθιείνπ απφ ην έηνο
1991 έσο ην 1998 (2 ηεηξαεηίεο), Πξφεδξνο ηνπ πλδέζκνπ Όδξεπζεο Κνηλνηήησλ
Μαιεβπδίνπ θαηά ηα έηε 1993 έσο θαη 1998. Γεκνηηθή χκβνπινο ηνπ Γήκνπ
Ζξαθιείνπ, απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο 1999 έσο ην ηέινο ηνπ Απξηιίνπ 2001, κε
αξκνδηφηεηεο ζηελ Πνιενδνκία, ηα Σερληθά Έξγα θαη ηηο Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο,
Γεληθή Γξακκαηέαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο απφ ηηο αξρέο Μαΐνπ ηνπ
2001 έσο ην ηέινο Μαξηίνπ ηνπ 2004, είλαη Ηδξπηηθφ κέινο ηεο Παγθξήηηαο
πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο, κέινο ηνπ πξψηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απηήο θαη
απφ ην έηνο 1994 κέρξη ην έηνο 2000, πξφζθεξε ηηο ππεξεζίεο ηεο σο Γεληθή
Γξακκαηέαο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο, είλαη Αληηπξφεδξνο ηνπ
Ηδξχκαηνο Γηαθνλίαο Νεφηεηαο ηεο Δλνξίαο Αγίνπ Σίηνπ, έρεη ελεξγφ δξάζε θαη
ζπκκεηνρή ζε πιιφγνπο θαη σκαηεία ηνπ Ζξαθιείνπ, πνπ επηηεινχλ θνηλσληθφ
έξγν, φπσο ην «Λχθεην Διιελίδσλ», ε «Γέθπξα ηεο Αγάπεο»¨, ε «Ζιηαρηίδα», ν
«χιινγνο Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο Ζξαθιείνπ», ν νξνπηηκηζηηθφο κηινο
Ζξαθιείνπ «Αξεηνχζα» θηι

http://www.heraklio-protevousapoli.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=87
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Χαραθηερηζηηθά

Ποηοηηθά

Site

http://www.skrafnaki.gr/

Ποζοηηθά

ςπό καηαζκεςή
e-mail address

skrafnaki@parliament.gr

Forum

-----

Blog

-----

Μήνςμα

«Ζξάθιεην, Πξσηεχνπζα Πφιε»

Ππόγπαμμα – Θέζειρ

---------



Τπηπεζία
Δνημέπυζηρ
Γεληία Σύπος

-----



Ομιλίερ/ Άπθπα

-----



ςνενηεύξειρ

-----



Ομιλίερ

-----

Facebook

http://www.facebook.com/people//100000233428213#/profile.php?id=100000233428213

Twitter

-----

YouTube

-----

Flickr

-----

Φυηογπαθικό Τλικό

-----

Videos

-----

ύνδεζμοι

-----

RSS Feed

-----

Φόπμα Δπικοινυνίαρ

http://www.heraklio-protevousapoli.gr/index.php?option=com_contact&Itemid=3

Πίλαθαο 4-18 θξαθλάθε Μαξία
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Αξηζκφο Friends: 1.966

ΒΓΟΝΣΕΑ ΑΝΣΧΝΗΟ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Ο παηέξαο ηνπ γελλήζεθε ζην Καπίζηξη, έλα κηθξφ ρσξηφ ζηηο ξίδεο ησλ
Λαζεζηψηηθσλ βνπλψλ.
πνχδαζε Ννκηθά, Οηθνλνκηθά θαη Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά ζηελ Διιάδα θαη ην
εμσηεξηθφ. Αζθεί ηε δηθεγνξία απφ ην 1971.
Δπηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο απφ ην 1976 ζηνλ Σνκέα Πνηληθνχ Γηθαίνπ ηεο Ννκηθήο
ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Ννκηθφο χκβνπινο θαη Γηεπζπληήο ηνπ
Ννκηθνχ Γξαθείνπ ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ ζηελ ηειεπηαία ηνπ ζεηεία σο
Πξσζππνπξγνχ (1993-1996).πκκεηείρε σο ππεξαζπηζηήο ζε δίθεο πνπ δηεθδίθεζαλ
έλαλ ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δσή ηνπ ηφπνπ. πκκεηέρεη γηα
πνιιέο δεθαεηίεο ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο λνκνζεζίαο σο κέινο ζεκαληηθψλ
λνκνπαξαζθεπαζηηθψλ επηηξνπψλ. πκκεηείρε ζηε ζχιιεςε θαη πινπνίεζε κεγάισλ
έξγσλ ππνδνκήο: Γηεζλέο Αεξνδξφκην «Διεπζέξηνο Βεληδέινο», «Αηηηθή νδφο»,
«Γέθπξα Ρίνπ - Αληίξξηνπ», «Δζληθή νδφο Αζελψλ - Θεζζαινλίθεο», «Πξναζηηαθφο
ηδεξφδξνκνο ζηελ Αηηηθή», «Εεχμε ηνπ Μαιιηαθνχ Κφιπνπ» (1993-2004).
Βαζηθφο ζπληάθηεο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ δηεζλνχο
αεξνδξνκίνπ ζην «Καζηέιη Πεδηάδνο» ζηελ Κξήηε (2003-2004). Τπεξέηεζε σο
Γεληθφο Γξακκαηέαο ζηα Τπνπξγεία Τγείαο θαη ΠΔΥΧΓΔ, Ννκηθφο χκβνπινο ζηα
Τπνπξγεία Γηθαηνζχλεο, Πξνεδξίαο, Παηδείαο θαη Τγείαο. Γηεηέιεζε κέινο ηνπ
Δζληθνχ πκβνπιίνπ Ραδηνηειεφξαζεο, Πξφεδξνο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Ηαηξηθήο
Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο. πκκεηείρε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε & ζε δηεζλείο
νξγαληζκνχο θαη πξνψζεζε ηηο Διιεληθέο ζέζεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ θφζκν σο Πξφεδξνο Δπηηξνπψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ.
Αξζξνγξαθεί, ζρνιηάδεη θαη γξάθεη ζε ηαθηηθή βάζε ζηε «ΝΔΑ ΚΡΖΣΖ» θαη
έθηαθηα ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά παλειιαδηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο θπθινθνξίαο.
Έρεη ζπγγξάςεη έμη βηβιία, ην ηειεπηαίν κε ηίηιν «... αλάκεζα ζηε κηθρή θαη κεγάιε
ηζηορία ...»

http://www.vgontzas.gr/
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Χαραθηερηζηηθά

Ποηοηηθά
http://www.vgontzas.gr/

Site
e-mail address
Forum
Blog
Μήνςμα
Ππόγπαμμα – Θέζειρ
Τπηπεζία
Δνημέπυζηρ
Γεληία Σύπος
Άπθπα

info@vgontzas.gr
a_vgontzas@vgontzaslaw.gr
--------«Τπεξαζπίδνκαη ηνλ άλζξσπν Γηεθδηθψ γηα ην πνιίηε»
Ναη
-----

Πνιηηηθά
Κνηλσληθά
Παηδεία
Τγεία
http://www.vgontzas.gr/
--------http://twitter.com/vgontzas

YouTube

http://www.youtube.com/user/vgon1

Flickr

-----

Φυηογπαθικό Τλικό

http://www.vgontzas.gr/new/index.php?page=gal&l
ang=1

Videos

http://www.vgontzas.gr/new/index.php?page=2&cat
=16&lang=1#b1
--------http://www.vgontzas.gr/

ύνδεζμοι
RSS Feed
Φόπμα
Δπικοινυνίαρ

ε 5 ζέκαηα εθθξάδεη ζέζεηο

Αξηζκφο Άξζξσλ: 41

http://www.vgontzas.gr/
http://www.vgontzas.gr/





ςνενηεύξειρ
Ομιλίερ
Facebook
Twitter

Ποζοηηθά

Πίλαθαο 4-19 Βγόληδαο Αληώληνο

74






Αξηζκφο Άξζξσλ: 134
Αξηζκφο Άξζξσλ: 7
Αξηζκφο Άξζξσλ: 4
Αξηζκφο Άξζξσλ: 7
Αξηζκφο Άξζξσλ: 30

Αξηζκφο Following: 102
Αξηζκφο Followers: 126
Αξηζκφο listed: 2
Αξηζκφο Tweets: 132
Channel Views: 414

Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: 25
Αξηζκφο Videos: 40

ΜΠΔΛΗΒΑΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Γελλήζεθε ζην Ζξάθιεην Κξήηεο ην 1957. Απνθνίηεζε ην 1974 απφ ην Β‟ Γπκλάζην
Αξξέλσλ Ζξαθιείνπ θαη ην 1979 απφ ηε ρνιή Υεκηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Δζληθνχ
Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ. Γλσξίδεη πνιχ θαιά Αγγιηθά. Δίλαη παληξεκέλνο κε ηε
θαξκαθνπνηφ Αζελά Υησηάθε θαη έρνπλ δχν παηδηά, ην Μαλφιε θαη ηνλ Αιέμαλδξν.
Γηαηεξεί γξαθείν κειεηψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζην Ζξάθιεην θαη απφ ην
1981 έρεη εξγαζζεί ζηε Βηνκεραλία θαη ην Διιεληθφ Κέληξν Παξαγσγηθφηεηαο. Έρεη
εθπνλήζεη πιήζνο κειεηψλ, έρεη επηβιέςεη ηερληθά έξγα θαη έρεη ζπληνλίζεη
Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα. Δίλαη ελεξγφ κέινο ηνπ ΠΑΟΚ απφ ην 1976 θαη ζηε
δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ έρεη εθιεγεί Αληηπξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ ηεο ρνιήο
Υεκηθψλ Μεραληθψλ (1977-1978), θαη κέινο ηνπ ηξηκεινχο Γξαθείνπ Πνιπηερλείνπ
ηεο Ν. ΠΑΟΚ (1978-1979) ζην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν. ηα πιαίζηα ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζην ΠΑΟΚ ηνπ Ν. Ζξαθιείνπ, κεηαμχ ησλ άιισλ έρεη εθιεγεί
κέινο ηεο Ννκαξρηαθήο Δπηηξνπήο (1986-1990), κέινο θαη Γξακκαηέαο ηνπ
Σνκεαθνχ Γξαθείνπ Δπηζηεκφλσλ (1985-1986), κέινο επηηξνπψλ αλαζπγθξφηεζεο
ηνπ Κηλήκαηνο, θιπ. Έρεη εθιεγεί Πξφεδξνο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο
Σκήκαηνο Αλ. Κξήηεο („94-2000) θαη κέινο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ηκήκαηνο (8487). Έρεη δηαηειέζεη κέινο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Κξήηεο (1995-2000), ηνπ
Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ Ζξαθιείνπ (1994) θαη ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο
ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (ΠΔΠ ΗΗ) Κξήηεο (1994-1998).
Έρεη δηαηειέζεη Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο (2000-2003).
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ ε Πεξηθέξεηα θαηέθηεζε ηελ πξψηε ζέζε ζηελ
απνξξφθεζε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ Γ΄ ΠΔΠ, κεηαμχ ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο. Έρεη
εθιεγεί Αληηπξφεδξνο ηεο Γηακεζνγεηαθήο Δπηηξνπήο ησλ Παξάθηησλ Πεξηθεξεηψλ
ηεο Δπξψπεο (2002-2003). Έρεη εθιεγεί Ννκαξρηαθφο χκβνπινο Ζξαθιείνπ
(πξψηνο ζε ζεηξά πξνηίκεζεο) κε ην ζπλδπαζκφ «Ζξάθιεην Πνιηηψλ Ννκαξρία», ηεο
Ννκάξρνπ θ. Δ. ρνηλαξάθε Ζιηάθε, ζηηο εθινγέο Οθη.2006. Έρεη δηαηειέζεη
Αληηλνκάξρεο ππεχζπλνο αγξνηηθψλ ζεκάησλ (2008-2009) θαη κέινο ηνπ Γ.. ηνπ
Οξγαληζκνχ Αλάπηπμεο Αλαηνιηθήο Κξήηεο. ηα πιαίζηα ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ
ζην Ν. Ζξαθιείνπ έρεη ζπκβάιεη ζηελ ηεθκεξίσζε θαη έρεη αγσληζζεί γηα ηελ
δηεθδίθεζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο θαη ησλ αηηεκάησλ ηνπ παξαγσγηθνχ θφζκνπ.
Παξάιιεια είλαη παξψλ, δηαξθψο θαη ελεξγά ζηνπο αγψλεο γηα ηα δίθαηα ησλ
αγξνηψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ κηθξνκεζαίσλ, ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ηνπ Ν.
Ζξαθιείνπ.

http://vo.pasok.gr/belivanis/?page_id=3
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Χαραθηερηζηηθά

Ποηοηηθά

Ποζοηηθά

Site

http://vo.pasok.gr/belivanis/#

e-mail address

nbeli@tee.gr
belivanis@gmail.com

Forum

-----

Blog

-----

Μήνςμα

«Μαδί κπνξνχκε λα ρηίζνπκε κηα αλζξψπηλε θνηλσλία»

Ππόγπαμμα – Θέζειρ

---------



Τπηπεζία
Δνημέπυζηρ
Γεληία Σύπος



Άπθπα

-----



ςνενηεύξειρ

-----



Ομιλίερ

http://vo.pasok.gr/belivanis/?cat=201

http://vo.pasok.gr/belivanis/?cat=205

Facebook

http://www.facebook.com/group.php?gid=1346357452
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Twitter

-----

YouTube

-----

Flickr

-----

Φυηογπαθικό Τλικό

http://vo.pasok.gr/belivanis/?cat=410

Videos

-----

ύνδεζμοι

-----

RSS Feed

-----

Φόπμα
Δπικοινυνίαρ

http://vo.pasok.gr/belivanis/?page_id=2
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Αξηζκφο Άξζξσλ: 1

Αξηζκφο Άξζξσλ: 5
Αξηζκφο Friends: 443

Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: 25

ΚΟΤΛΑ ΗΧΑΝΝΖ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Γελλήζεθε ζην Ζξάθιεην Κξήηεο ζηηο 08/03/1962. Έγγακνο κε ηελ Ησάλλα
Μηραιάθε. Έρεη έλα γην 8 εηψλ κηα θφξε 3 εηψλ θαη έλα γην ηξηψλ κελψλ.
Δπάγγεικα: Ηαηξφο Χ.Ρ.Λ. – Δπηκειεηήο Α΄ ΔΤ Βεληδέιεην Ννζνθνκείν Ζξαθιείνπ.
Δπηζθέπηεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηαηξηθήο ζην University of Texas - Houston
Medical School.
πνπδέο: Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ PAVIA. Πηπρίν 20/10/1987. Δηδίθεπζε ζην
Α‟ Υεηξνπξγηθφ ηκήκα θαη ζην Χ.Ρ.Λ. ηκήκα ηνπ Βεληδειείνπ Ννζνθνκείνπ
Ζξαθιείνπ, φπνπ θαη απέθηεζε ηελ εηδηθφηεηα ζηηο 06.05.1995. Δμεηδίθεπζε απφ
01/03/1999-01/11/1999 ζην University of Texas, Medical School of Houston ζηελ
ελδνζθνπηθή ρεηξνπξγηθή ξηλφο θαη ζην University of Virginia – Charlottesville 2000.
Ξέλεο Γιψζζεο: Αγγιηθά θαη Ηηαιηθά (άπηαηζηα).
Κνηλνβνπιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: Α΄ επηιαρψλ ππνςήθηνο ζηηο εθινγέο ηεο 7εο
Μαξηίνπ 2004 κε 17.243 ζηαπξνχο. Αλέιαβε ηα θνηλνβνπιεπηηθά ηνπ θαζήθνληα ηελ
9ε Ηαλνπαξίνπ 2007 κεηά απφ ηελ παξαίηεζε ηεο Βνπιεπηνχ Ζξαθιείνπ Δ.
ρνηλαξάθε ε νπνία εμειέγε Ννκάξρεο Ζξαθιείνπ. Δπαλεμειέγε ζηηο εθινγέο ηεο
16εο επηεκβξίνπ 2007 (3νο) κε 28.677 ζηαπξνχο. Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2007 είλαη
Αλαπιεξσηήο Δηζεγεηήο ηνπ ΚΣΔ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ.
Πνιηηηθέο – θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο: Δληάρζεθε ζην ΠΑΟΚ ην 1981 θαη έρεη
αλαπηχμεη έληνλε πνιηηηθή θαη ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε ηδηαίηεξα ζην ρψξν ηεο πγείαο.
Γηεηέιεζε Αληηπξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ Δξγαδνκέλσλ ηνπ Βεληδειείνπ Ννζνθνκείνπ
Ζξαθιείνπ. Γξακκαηέαο ηεο νξγάλσζεο ΠΑΟΚ Βεληδειείνπ Ννζνθνκείνπ
Ζξαθιείνπ απφ ην 2002-2006 θαη Ννκαξρηαθφο χκβνπινο Ζξαθιείνπ Κξήηεο απφ
Οθηψβξην 2002-Οθηψβξηνο 2006. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Ννκαξρηαθήο ηνπ Θεηείαο
ππήξμε Δληεηαικέλνο Βνεζφο ηνπ Ννκάξρε Ζξαθιείνπ ζε ζέκαηα Τγείαο θαη
Πξφλνηαο, Αληηπξφεδξνο ηεο Ννκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο θαζψο θαη Τπεχζπλνο πληνληζκνχ ηεο αλζξσπηζηηθή βνήζεηαο ζην
Ηξάθ ην 2003. Έρεη ζπγγξάςεη πιήζνο επηζηεκνληθψλ κειεηψλ ζε ηαηξηθά πεξηνδηθά
ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθφ.
Δπηηξνπέο ηεο Βνπιήο ΗΑ΄ Κνηλνβνπιεπηηθή Πεξίνδνο: Γηαξθήο Δπηηξνπή
Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ (Μέινο), Δηδηθή Μφληκε Δπηηξνπή Απφδεκνπ Διιεληζκνχ
(Μέινο)
Δπηηξνπέο ηεο Βνπιήο ΗΒ΄ Κνηλνβνπιεπηηθή Πεξίνδνο: Γηαξθήο Δπηηξνπή
Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ (Μέινο), Δηδηθή Μφληκε Δπηηξνπή Απφδεκνπ Διιεληζκνχ
(Μέινο)

http://www.jskoulas.gr/index.php?jsk=04
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Χαραθηερηζηηθά

Ποηοηηθά

Ποζοηηθά

Site

http://www.jskoulas.gr/index.php

e-mail address

j.skoulas@parliament.gr
info@jskoulas.gr

Forum

-----

Blog

http://www.jskoulas.blogspot.com/

Μήνςμα

«Γλψζε, Πξάμε, Πξννπηηθή»

Ππόγπαμμα – Θέζειρ

----Ναη



Τπηπεζία
Δνημέπυζηρ
Γεληία Σύπος

http://www.jskoulas.gr/index.php?jsk=15

Αξηζκφο Άξζξσλ: 1



Άπθπα

http://www.jskoulas.gr/index.php?jsk=11

Αξηζκφο Άξζξσλ: 436



ςνενηεύξειρ



Ομιλίερ



http://www.jskoulas.gr/index.php?jsk=07
Κνηλνβνχιην



Αξηζκφο Άξζξσλ: 14
Αξηζκφο Άξζξσλ: 41



Γεληθά



Αξηζκφο Άξζξσλ: 2

http://www.jskoulas.gr/index.php?jsk=09&categi
d=1
Facebook

http://elgr.facebook.com/profile.php?id=100000250170561

Twitter

-----

YouTube

http://www.youtube.com/user/gskoulas

Flickr

http://www.flickr.com/photos/skoulas/

Φυηογπαθικό Τλικό

http://www.jskoulas.gr/index.php?jsk=14

Videos

-----

ύνδεζμοι

http://www.jskoulas.gr/index.php?jsk=13

RSS Feed

-----

Φόπμα
Δπικοινυνίαρ

http://www.jskoulas.gr/index.php?jsk=17
Πίλαθαο 4-21 θνπιάο Ησάλλεο
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Αξηζκφο Friends: 858

Channel Viewer: 210

Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: 26

4.1.3 άμος

ΒΑΡΓΗΚΟ ΠΤΘΑΓΟΡΑ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Γελλήζεθε ζην Ππζαγφξεην ηεο άκνπ ην 1950. Με ηε ζχδπγφ ηνπ, Θεαλψ
Υξπζνρφνπ, θαηνηθνχλ ζην Ππζαγφξεην ηεο άκνπ. Σα 2 παηδηά ηνπο, ν Υαξάιακπνο
θαη ε Δπηπρία, δνπλ ζηελ Αζήλα. ηε άκν, ζηα Υαληά ηεο Κξήηεο θαη ζηελ
Αζήλα νινθιήξσζε ηηο εγθχθιηεο ζπνπδέο ηνπ. πνχδαζε ζηε Μαζεκαηηθή ρνιή
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Χο θαζεγεηήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έρσ δηδάμεη
ζην Λχθεην Δπδήινπ (1978-1980) θαη απφ ην 1980, ζην Γπκλάζην Ππζαγνξείνπ.
Απφ πνιχ λσξίο αζρνιήζεθα κε ηα θνηλά. Γηεηέιεζα Πξφεδξνο ηνπ ζπιιφγνπ
Ππζαγνξείσλ Αζελψλ θαη Πεηξαηψο (1976-1978), ηνπ Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ
Ππζαγνξείνπ “ΛΤΚΟΤΡΓΟ” (1982-1994) θαη ηεο ΔΛΜΔ άκνπ (1980-1982).
Μέινο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. απφ ην 1977, αλαδείρζεθα Α΄ Γξακκαηέαο ηεο Ννκαξρηαθήο
Οξγάλσζεο ηεο άκνπ απφ ην 1986 κέρξη ην 1994. Ννκαξρηαθφο χκβνπινο θαη
Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Παηδείαο ηνπ Ννκνχ άκνπ απφ ην 1982 κέρξη ην 1984. Σν
1994 εθιέρηεθα πξψηνο αηξεηφο Ννκάξρεο άκνπ γηα ην δηάζηεκα 1995-1998. Απφ
ην 1998 έσο ην 2000 εθπξνζψπεζα ηε ρψξα καο ζηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηηο εθινγέο ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 2000 εθιέρηεθα Βνπιεπηήο
άκνπ. ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην, σο κέινο ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Μνξθσηηθψλ
Τπνζέζεσλ, εηζεγήζεθα λνκνζρέδηα θαη πξνψζεζα θάζε ηη πνπ είρε ζρέζε κε ηελ
αλάπηπμε ηνπ λνκνχ καο. Σν Μάξηην ηνπ 2004, επέζηξεςα ζηε δνπιεηά κνπ, γηα δχν
ρξφληα ζην Γπκλάζην Πχξγνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζην Γπκλάζην Ππζαγνξείνπ. Απφ ην
2008 έσο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009, ήκνπλ ππεχζπλνο Οξγαλσηηθνχ ηεο ΝΔ άκνπ,
αθνχ ήξζα πξψηνο ζε ζηαπξνχο πξνηίκεζεο ζηηο αληίζηνηρεο εζσθνκκαηηθέο
εθινγέο. ηηο Δζληθέο Δθινγέο ηεο 4εο Οθησβξίνπ 2009, εθιέρηεθα Βνπιεπηήο
άκνπ.

http://pythagorasvardikos.wordpress.com/about/
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Χαραθηερηζηηθά

Ποηοηηθά

Site

http://pythagorasvardikos.wordpress.com/

e-mail address

pvardikos@yahoo.gr

Forum

-----

Blog

-----

Μήνςμα

«Με πάζνο γηα ηε άκν, ηελ Ηθαξία θαη ηνπο
Φνχξλνπο»

Ππόγπαμμα – Θέζειρ

Ναη

Τπηπεζία Δνημέπυζηρ
 Γεληία Σύπος

-----



Άπθπα

-----



ςνενηεύξειρ

-----



Ομιλίερ

-----

-----

Facebook

-----

Twitter

-----

YouTube

-----

Flickr

-----

Φυηογπαθικό Τλικό

Ποζοηηθά

http://pythagorasvardikos.wordpress.com/

Videos

-----

ύνδεζμοι

-----

RSS Feed

http://www.samosblogs.gr/%CE%A0%CF%85
%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%
81%CE%B1%CF%82_%CE%A7._%CE%92%
CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CE%B
A%CE%BF%CF%82/

Φόπμα Δπικοινυνίαρ

http://pythagorasvardikos.wordpress.com/%CE
%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF
%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE
%AF%CE%B1/
Πίλαθαο 4-22 Βαξδίθνο Ππζαγόξαο
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Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: 12

4.2 Βουλευτϋσ Νϋασ Δημοκρατύασ (Ν.Δ.)
4.2.1 Α’ Θεζζαλονίκηρ
ΓΚΗΟΤΛΔΚΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε. Καηάγεηαη απφ εκπνξηθή νηθνγέλεηα ηεο
Θεζζαινλίθεο, ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Πέηξνπ θαη ηεο Μαγδαιελήο Γθηνπιέθα. Δίλαη
παληξεκέλνο κε ηελ ζπκβνιαηνγξάθν Έιελα Εαθεηξίνπ, απφ ηηο έξξεο, θαη έρνπλ
έλα γην, 9 ρξφλσλ, ηνλ Πέηξν – Γξεγφξε. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009, αλέιαβε
θαζήθνληα Τθππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, αξκφδηνπ γηα ζέκαηα Μέζσλ Μαδηθήο
Δλεκέξσζεο.
πνπδέο: Πηπρηνχρνο Ννκηθήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο,
Πηπρηνχρνο Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ηνπ ΑΠΘ, Γηπισκαηνχρνο
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζην Πνηληθφ Γίθαην ηνπ ΑΠΘ, Τπνςήθηνο Γηδάθησξ ζην
πληαγκαηηθφ Γίθαην, ζηελ έδξα ηεο Πνιηηηθήο Ηζηνξίαο, ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ
ΑΠΘ. Γλσξίδεη Αγγιηθά, Γαιιηθά θαη Ηηαιηθά.
Κνηλνβνπιεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο: Δθπξφζσπνο ηεο Ν.Γ. ζην Δζληθφ πκβνχιην
Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο, σο Κνηλνβνπιεπηηθφ Μέινο. Γηεηέιεζε Σνκεάξρεο
Γηθαηνζχλεο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Πξφεδξνο ηεο Οκάδαο Φηιίαο ηεο Βνπιήο ησλ
Διιήλσλ κε ην Κνηλνβνχιην ηεο Μ. Βξεηαλίαο θαη Γξακκαηέαο ηεο Οκάδαο Φηιίαο
κε ην Κνηλνβνχιην ηεο Αιβαλίαο. Μέινο ησλ Οκάδσλ Φηιίαο ηεο Βνπιήο ησλ
Διιήλσλ κε ηα Δζληθά Κνηλνβνχιηα: Ζ.Π.Α., Ηξάλ, Ηζξαήι, Βνπιγαξίαο. Μέινο ηεο
Διιεληθήο Αληηπξνζσπίαο ζηελ Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε ηνπ ΝΑΣΟ
Δπαγγεικαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο: Γηθεγφξνο παξ Δθέηαηο, σο δηθεγφξνο (κέινο ηνπ
Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Θεζζαινλίθεο) εηδηθεχηεθε ζην Πνηληθφ Γίθαην θαη ζε
ζέκαηα Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο, άζθεζε Γηθεγνξία απφ ην 1985 έσο ην Μάξηην ηνπ
2004. Χο δεκνζηνγξάθνο δίδαμε πνιιά ρξφληα ζε ρνιέο δεκνζηνγξαθίαο ηεο
Θεζζαινλίθεο.
Πνιηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: είλαη ην ηξίην ηδξπηηθφ κέινο ηεο λενιαίαο ηεο Ν.Γ. ζηε
Βφξεην Διιάδα, κέινο ηεο ΜΑΚΗ, κέινο ηεο ΟΝΝΔΓ, κέινο ηεο ΓΑΠ-ΝΓΦΚ απφ ην
1974, ηδξπηηθφ κέινο ησλ Δηδηθψλ Κνκκαηηθψλ Οξγαλψζεσλ (ΔΚΟ) Γηθεγφξσλ θαη
(ΔΚΟ) Πνιηηηζηηθψλ Φνξέσλ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο.
Κνηλσληθέο Γξαζηεξηφηεηεο: είλαη κέινο ζε πνιιά σκαηεία θαη Φνξείο. ε θάπνηα
απφ απηά ππήξμε Πξφεδξνο θαη Μέινο ησ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ηνπο.
πιινγή: επί ηξηάληα ρξφληα ζπιιέγεη ληνθνπκέληα θαη θεηκήιηα απφ ηηο πεξηφδνπο
ησλ εζληθψλ Αγψλσλ. Πεξηιακβάλεη έγγξαθα, εθεκεξίδεο, αλέθδνηεο θσηνγξαθίεο,
επηζηνιηθά δειηάξηα, δηαηαγέο, ράξηεο, ζηνιέο θαη φπια απφ δηάθνξεο πεξηφδνπο ηεο
λεφηεξεο ζηξαηησηηθήο ηζηνξίαο καο, απφ ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 έσο θαη ηηο
εκέξεο καο. Σελ έθζεζε εγθαηλίαζε ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο θ. Κάξνινο
Παπνχιηαο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2005.

http://www.gioulekas.gr/gr/el/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE
%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C.aspx
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Χαραθηερηζηηθά

Ποηοηηθά

Ποζοηηθά

Site

http://www.gioulekas.gr/

e-mail address

info@gioulekas.gr

Forum

http://news.pathfinder.gr/greece/news/545772.html

Blog

----

Μήνςμα

«Σψξα ψξα επζχλεο»

Ππόγπαμμα –
Θέζειρ

----

Τπηπεζία
Δνημέπυζηρ

Ναη

Neswletter

http://www.gioulekas.gr/gr/el/%CE%93%CF
%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF
%CE%BF%CE%A4%CF%8D%CF%80%C
E%BF%CF%85/%CE%94%CE%B5%CE%
BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%CE%A4
%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85.aspx

Αξηζκφο Άξζξσλ : 19

Facebook

http://www.facebook.com/pages/-Konstantinos-PGioulekas/106154588106

Αξηζκφο Friends: 777
Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: 3
Αξηζκφο Βίληεν: 15

Twitter

-----

YouTube

-----

flickr

-----

Φυηογπαθικό
Τλικό

http://www.gioulekas.gr/gr/el/%CE%A0%CE%
BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%AD%
CF%83%CE%B1.aspx

Videos

http://www.gioulekas.gr/gr/el/%CE%A0%CE%
BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%AD%
CF%83%CE%B1/tabid/73/lgid/-1/Default.aspx

ύνδεζμοι

http://www.gioulekas.gr/

RSS Feed

-----

Φόπμα
Δπικοινυνίαρ

http://www.gioulekas.gr/gr/el/%CE%95%CF%80%
CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD
%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1.aspx
Πίλαθαο 4-23 Γθηνπιέθαο Κσλ/λνο
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Γηάθνξεο: 29
πιινγή: 9
Παξνπζίαζε Βηβιίνπ: 27
Αξηζκφο videos : 1

Πιήζνο πλδέζκσλ: 1

ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΓΖΜ. ΗΧΑΝΝΖ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Γελλήζεθε ζηελ Θεζζαινλίθε. Παληξεκέλνο κε ηελ Παλαγηψηα Γθηνπδεινπνχινπ.
Έρεη κία θφξε, ηελ Διέλε-Θενδψξα.
Δπάγγεικα:
Πξνπνλεηήο
–
Τπάιιεινο
ηεο
Αγξνηηθήο
Σξάπεδαο.
πνπδέο: Πηπρηνχρνο ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο. Ξέλεο Γιψζζεο: Αγγιηθή
Δξγάζηεθε σο Γεσπφλνο ζηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδαο θαη ππεξέηεζε θαηά
ζεηξά ζηα αληίζηνηρα θαηαζηήκαηα: Λαγθαδά, νρνχ, Θεζζαινλίθεο, ζηελ Δ΄
Γεσηερληθή Δπηζεψξεζε, ζηελ Φπηηθή Παξαγσγή ζηελ Αζήλα θαη ζηελ Γηεχζπλζε
Πξνζσπηθνχ. Γηαθξίζεθε γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηηο Τπεξεζίεο πνπ εξγάζζεθε θαη
ηδηαίηεξα ζην νρφ φηαλ παξέιαβε κηθξή ζπξίδα θαη ηελ κεηέηξεςε ζε θαηάζηεκα.
Δξγάζζεθε σο πξνπνλεηήο ζηελ Δζληθή Οκάδα Καιαζνζθαίξηζεο, ζηελ
Καιαζνζθαηξηθή Οκάδα ηνπ ΑΡΖ Θεζζαινλίθεο, ηνπ Οιπκπηαθνχ Πεηξαηψο θαη ηεο
ΑΔΚ. Δίλαη ν πιένλ πνιπλίθεο πξνπνλεηήο, αθνχ θαηέθηεζε 12 πξσηαζιήκαηα
Διιάδνο, 6 θχπειια, ζπκκεηείρε ζε 6 FINAL FOUR θαη κε ηηο ηξεηο νκάδεο (ΑΡΖΟιπκπηαθφ-ΑΔΚ) θαη έπαημε ζε ηξεηο ηειηθνχο.
Κνηλνβνπιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: Δθιέρζεθε βνπιεπηήο ηεο Α΄ Θεζζαινλίθεο κε
ην ςεθνδέιηην ηεο Ν.Γ. ζηηο εθινγέο ηνπ 2004. Δίλαη κέινο ζηηο παξαθάησ επηηξνπέο
ηεο Βνπιήο: Γηαξθήο Δπηηξνπή Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ, Δηδηθή Μφληκε Δπηηξνπή
Ηζφηεηαο θαη Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, Γηαθνκκαηηθή Δπηηξνπή γηα ηε
Γηακφξθσζε Θεζκηθνχ Πιαηζίνπ Δγγπήζεσλ Γηαθάλεηαο ζηνλ Αζιεηηζκφ.
Δπαλεθιέρζεθε βνπιεπηήο ηεο Α΄ Θεζζαινλίθεο κε ην ςεθνδέιηην ηεο Ν.Γ. ζηηο
εθινγέο ηνπ 2007 θαη ζηηο 19 επηεκβξίνπ 2007, αλέιαβε Τθππνπξγφο Πνιηηηζκνχ,
αξκφδηνο γηα ζέκαηα Αζιεηηζκνχ.
http://www.giannisioannidis.gr/site/
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Υαξαθηεξηζηηθά

Πνηνηηθά

Site

http://www.giannisioannidis.gr/site/

e-mail address

gioannidis@otenet.gr

Forum

-----

Blog

-----

Μήνςμα

«Μαδί ζηε πξψηε γξακκή»
«Αζπκβίβαζηα!»
http://www.giannisioannidis.gr/site/content/blogcategor
y/30/44/
Ναη

Ππόγπαμμα – Θέζειρ
Τπηπεζία
Δνημέπυζηρ
Γεληία Σύπος

Ποζοηηθά

Facebook

http://www.giannisioannidis.gr/site/content/category/15/
21/63/
http://www.giannisioannidis.gr/site/content/blogcategor
y/27/46/
http://www.giannisioannidis.gr/site/content/blogcategor
y/28/47/
http://www.giannisioannidis.gr/site/content/category/10/
14/49/
-----

Twitter

-----

YouTube

-----

flickr

-----

Φυηογπαθικό Τλικό

http://www.giannisioannidis.gr/site/content/view/211/27
/

Άπθπα
ςνενηεύξειρ
Δίπαν-Έγπαταν

Αξηζκφο Άξζξσλ: 272
Αξηζκφο Άξζξσλ : 22
Αξηζκφο Άξζξσλ : 35
Αξηζκφο Άξζξσλ : 122

Πξνζσπηθέο: 6
Πνιηηηθέο: 25
Αζιεηηθέο: 26

Videos

-----

ύνδεζμοι

http://www.giannisioannidis.gr/site/component/option,c
om_weblinks/Itemid,9/
Γεληθέο
Σνπηθέο
Πνιηηηθέο

RSS Feed

-----

Φόπμα Δπικοινυνίαρ

http://www.giannisioannidis.gr/site/component/option,c
om_contact/Itemid,62/
Πίλαθαο 4-24 Ησαλλίδεο Ησάλλεο
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Αξηζκφο πλδέζκσλ: 10
Αξηζκφο πλδέζκσλ: 9
Αξηζκφο πλδέζκσλ: 23
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ΚΑΛΑΦΑΣΖ ΣΑΤΡΟ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ζηηο 15.5.1965. Έγγακνο κε ηε Βίθπ Μσπζηάδνπ θαη
έρεη κηα θφξε θαη έλα γην.
πνπδέο: Απνθνίηεζε απφ ην Ακεξηθαληθφ Κνιιέγην Αλαηφιηα ην 1983. Πηπρηνχρνο
ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (1988).
Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ζηνλ Σνκέα
ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ ην 1991. Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην University of Maryland
ησλ Ζ.Π.Α ζην Sports Management κε εηδίθεπζε ζηε Γηνίθεζε Αζιεη. Οξγαληζκψλ.
Ξέλεο γιψζζεο: Αγγιηθά
Δπαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα: Δίλαη δηθεγφξνο απφ ην 1990. Καηά ην ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2000 σο ην Γεθέκβξην ηνπ 2002 εξγάζηεθε σο
Γηεπζπληήο-Τπεχζπλνο Δπηθνηλσλίαο εθεκεξίδσλ Θεζζαινλίθεο. Απφ ηνλ Ηαλνπάξην
1995 κέρξη ηνλ Απξίιην 2000 δηεηέιεζε χκβνπινο Οξγάλσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο ηεο
Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. Θεζζαινλίθεο. πκκεηείρε ζε παλειιήληα αζιεηηθά ζπλέδξηα,
ζεκηλάξηα θαη εκεξίδεο σο νκηιεηήο. Γίδαμε ηελ επηζηήκε ηνπ αζιεηηθνχ
Management ζε ηδησηηθά ΗΔΚ.
Πνιηηηθή Γξάζε: Τπνπξγφο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο (απφ 9/1/2009), Τθππνπξγφο
Αλάπηπμεο (απφ 19/9/2007 έσο 8/1/2009. Σν 1998 εθιέρζεθε Γεκνηηθφο χκβνπινο
ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο κε ην ζπλδπαζκφ ηνπ Βαζίιε Παπαγεσξγφπνπινπ. Απφ ηνλ
Ηαλνπάξην ηνπ 1999 σο ην 2006 είρε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνχινπ ζην
Γήκν Θεζζαινλίθεο. Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2001 σο ην Γεθέκβξην ηνπ 2002 θαηείρε
ηε ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο.
Παξάιιεια νξίζηεθε αληηπξφεδξνο ζηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Αζιεηηθψλ
Γξαζηεξηνηήησλ (Γ.Δ.Α.Γ.) θαη πξφεδξνο ηνπ Δ‟ ΚΑΠΖ Θεζζαινλίθεο.
Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2001 σο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2005 δηεηέιεζε Δληεηαικέλνο
χκβνπινο επί Θεκάησλ Αδειθνπνηεκέλσλ Πφιεσλ θαη Γηθηχνπ Βαιθαληθψλ
Υσξψλ ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο.
Κνηλσληθέο Γξαζηεξηφηεηεο: Δίλαη ηδξπηηθφ κέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο
Γηνίθεζεο Αζιεηηζκνχ. Τπήξμε κέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο
«WASHINGTON 94»(Μνπληηάι). Σν 82 θαη ην 84 ππήξμε κέινο ηεο Δζληθήο
Οκάδαο Υεηξνζθαίξηζεο Νέσλ. Δίλαη κέινο ηνπ AHEPA Chapter “Alexander the
Great” HJ3, ηνπ πλδέζκνπ Θεζζαινληθέσλ Αζελψλ, ηνπ πιιφγνπ Απνθνίησλ
Κνιιεγίνπ ΑΝΑΣΟΛΗΑ, ηνπ πιιφγνπ Απνθνίησλ Κνιιεγίνπ ΑΝΑΣΟΛΗΑ ελ
Αζήλαηο θαη ηεο Δπμείλνπ Λέζρεο Θεζζαινλίθεο. Δίλαη Δπίηηκν Μέινο ηεο
Διιεληθήο Δηαηξίαο θιήξπλζεο Καηά Πιάθαο, ηδξπηηθφ κέινο ηεο Διιεληθήο
Δηαηξίαο Γηνίθεζεο Αζιεηηζκνχ. Γηεηέιεζε πξνπνλεηήο ηεο νκάδαο ρεηξνζθαίξηζεο
ηεο ΥΑΝ Καιακαξηάο (Α‟ Δζληθή θαηεγνξία) 1986-1987 θαη ζπκκεηείρε ζε
εξαζηηερληθέο νκάδεο πνδνζθαίξνπ ηεο Θεζζαινλίθεο

http://www.stavroskalafatis.gr/(S(qzbj2v55xdn13e55sk4rju45))/KALAFATIS/StaticP
age2.aspx?pagenb=19726
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Υαξαθηεξηζηηθά
Site
e-mail address

Πνηνηηθά
http://www.stavroskalafatis.gr/
info@stavros-kalafatis.gr

----Forum
http://kalafatisblog.gr/
Blog
«Έρσ ιφγν, έρσ έξγν!»
Μήνςμα
----Ππόγπαμμα – Θέζειρ
Ναη
Τπηπεζία
Δνημέπυζηρ
http://www.stavroskalafatis.gr/(S(qzbj2v55xdn13e55sk4rj
Γεληία Σύπος
u45))/KALAFATIS/DeltiaTupou.aspx?pagenb=19977
http://www.stavroskalafatis.gr/(S(qzbj2v55xdn13e55sk4rj
Άπθπα
u45))/KALAFATIS/Arthra.aspx?pagenb=19981
http://www.stavroskalafatis.gr/(S(qzbj2v55xdn13e55sk4rj
ςνενηεύξειρ
u45))/KALAFATIS/Interviews.aspx?pagenb=19979
http://www.stavroskalafatis.gr/(S(qzbj2v55xdn13e55sk4rj
Ομιλίερ
u45))/KALAFATIS/Omilies.aspx?pagenb=19982
http://www.facebook.com/pages/Stavros-KalafatisFacebook
/67197153507?v=wall
----Twitter
----YouTube
flickr

-----

Φυηογπαθικό Τλικό

http://www.stavroskalafatis.gr/(S(qzbj2v55xdn13e55sk4rj
u45))/KALAFATIS/Multimedia.aspx?pagenb=20090

Πνζνηηθά

Αξηζκφο Άξζξσλ :149
Αξηζκφο Άξζξσλ: 43
Αξηζκφο Άξζξσλ: 5
Αξηζκφο Άξζξσλ: 2
Αξηζκφο Friends: 312
Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: 1

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ : 36

Videos
Τπφ θαηαζθεπή
http://www.stavroskalafatis.gr/(S(qzbj2v55xdn13e55sk4rj
u45))/KALAFATIS/StaticPage2.aspx?pagenb=19734
http://kalafatisblog.gr/?feed=rss2
RSS Feed
Φόπμα Δπικοινυνίαρ http://www.stavroskalafatis.gr/(S(qzbj2v55xdn13e55sk4rj
u45))/KALAFATIS/StaticPage7.aspx?pagenb=19765
ύνδεζμοι

Πίλαθαο 4-25 Καιαθάηεο ηαύξνο
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Πιήζνο πλδέζκσλ: 2

ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην επηέκβξην ηνπ 1956. Φνίηεζε ζην Πεηξακαηηθφ ρνιείν
Αζελψλ. πνχδαζε ζηε Ννκηθή ρνιή Αζελψλ θαη έθαλε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο
ζην Fletcher School of Law and Diplomacy ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Tufts ησλ ΖΠΑ.
Δίλαη κέινο ηεο Δηαηξίαο Μαθεδνληθψλ πνπδψλ θαη ηζφβην κέινο – ζχκβνπινο ηνπ
Ηδξχκαηνο «Κσλζηαληίλνο Γ. Καξακαλιήο». Σν δηάζηεκα 1974-1979 ππήξμε εγεηηθφ
ζηέιερνο ηεο Οξγάλσζεο Νέσλ Νέαο Γεκνθξαηίαο (Ο.Ν.ΝΔ.Γ) θαη εμειέγε πνιιέο
θνξέο ζηα θνηηεηηθά ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα κε ηελ παξάηαμε ηεο ΓΑΠ-ΝΓΦΚ.
Σν 1986 αλέιαβε πξφεδξνο ηεο εηξεληζηηθήο θίλεζεο ΚΗΠΔΑ θαη ηνπ Διιεληθνχ
Κέληξνπ Πξνψζεζεο ηεο Δπξσπατθήο Δλνπνίεζεο «Δπξψπε „92». Απφ ην 1984 έσο
ην 1989 άζθεζε ηε δηθεγνξία θαη παξάιιεια ζπλεξγάζηεθε κε ην πεξηνδηθφ
«Οηθνλνκηθφο Σαρπδξφκνο». Σνλ Ηνχλην ηνπ 1989 εμειέγε γηα πξψηε θνξά
βνπιεπηήο ζηελ Α‟ εθινγηθή πεξηθέξεηα Θεζζαινλίθεο κε ην ςεθνδέιηην ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο. Έρεη δηαηειέζεη γξακκαηέαο ηνπ πξνεδξείνπ ηεο Βνπιήο ην 1989 θαη
γξακκαηέαο Πνιηηηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Σν 1994 εμειέγε κέινο
ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. ηηο 21 Μαξηίνπ ηνπ 1997, εμειέγε
Πξφεδξνο ηνπ θφκκαηνο, απφ ην 4ν πλέδξην. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1999 εμειέγε
αληηπξφεδξνο ηνπ Δπξσπατθνχ Λατθνχ Κφκκαηνο (ΔΛΚ) ζέζε ζηελ νπνία
επαλεμειέγε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2002. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2002, εμειέγε αληηπξφεδξνο ηεο
Γηεζλνχο Γεκνθξαηηθήο Δλψζεσο. Σν 2001 νξίζηεθε απφ ην Δ.Λ.Κ. επηθεθαιήο ηεο
Πξσηνβνπιίαο γηα ηε Γεκνθξαηία ζηα Γπηηθά Βαιθάληα. Σν 2003, ην ΔΛΚ,
αλαγλσξίδνληαο ην έξγν ηνπ, ηνλ φξηζε Πξφεδξν ηνπ Forum γηα ηελ ΝΑ Δπξψπε.
ηηο 7 Μαξηίνπ ηνπ 2004, σο αξρεγφο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, αλαδείρζεθε ληθεηήο
ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο κε πνζνζηφ 45,36% εμαζθαιίδνληαο θνηλνβνπιεπηηθή
πιεηνςεθία 164 εδξψλ επί ζπλφινπ 300. Έιαβε εληνιή ζρεκαηηζκνχ θπβέξλεζεο
απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ζηηο 10 Μαξηίνπ νξθίζηεθε Πξσζππνπξγφο
θαη Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ. ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηεο 16εο επηεκβξίνπ ηνπ 2007,
ε Νέα Γεκνθξαηία, κε πνζνζηφ 41,83% εμαζθάιηζε θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία
152 εδξψλ θαη έιαβε εληνιή ζρεκαηηζκνχ λέαο θπβέξλεζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο
Γεκνθξαηίαο. ηηο 19 επηεκβξίνπ 2007 νξθίζηεθε θαη πάιη Πξσζππνπξγφο.
Δίλαη λπκθεπκέλνο κε ηε Ναηάζα Παδατηε θαη παηέξαο ελφο γηνπ θαη κηαο θφξεο.
http://www.nd.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=139
Δίλαη αξρεγφο θφκκαηνο, νπφηε δελ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζην δείγκα. Σν πιηθφ
πνπ βξέζεθε αθνξά ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο πξφεδξνο θφκκαηνο θαη φρη σο απινχ
ππνςήθηνπ βνπιεπηή. Έηζη, γηα ιφγνπο αληηθεηκεληθφηεηαο, εμαηξείηαη απφ ηελ
έξεπλά καο.
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ΡΑΠΣΖ ΔΛΔΝΖ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζηε Θεζζαινλίθε. Απνθνίηεζε απφ ην Αξζάθεην
Θεζζαινλίθεο. πνχδαζε Φπρνινγία θαη Μεηαπηπρηαθφ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ.
ήκεξα ζπνπδάδεη Διιεληθφ Πνιηηηζκφ ζην Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην. Δξγάζηεθε σο
ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο ζην ρψξν ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ ζπζηεκάησλ
επηθνηλσλίαο. Δθιέγεηαη γηα πξψηε θνξά πξψηε Γεκνηηθή χκβνπινο Θεζζαινλίθεο
ην 1998. Δπαλεθιέγεηαη Γεκνηηθή χκβνπινο Θεζζαινλίθεο ην 2002, πξψηε ζε
ζηαπξνχ πξνηίκεζεο. Δθιέγεηαη γηα πξψηε θνξά Βνπιεπηήο Α΄ Θεζζαινλίθεο κε ηε
Νέα Γεκνθξαηία ην 2004. Δπαλεθιέγεηαη Βνπιεπηήο Α΄ Θεζζαινλίθεο κε ηε Νέα
Γεκνθξαηία ην 2007. Απφ ην 2004 έσο ζήκεξα εθιέγεηαη Γξακκαηέαο ηνπ
Πξνεδξείνπ ηεο Βνπιήο.
Οξίδεηαη Μέινο ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Δζληθήο Άκπλαο & Δμσηεξηθψλ
Τπνζέζεσλ, ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ, ηεο Δηδηθήο
Δπηηξνπήο Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ, ησλ Οκάδσλ Φηιίαο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ
κε ηα Δζληθά Κνηλνβνχιηα Ηηαιίαο, Ηζπαλίαο, Ηζξαήι θαη Σζερίαο, ησλ Οκάδσλ ησλ
Γηαξθψλ Δπηηξνπψλ Δζληθήο Άκπλαο & Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ / Σνκέαο
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ / Σνκέαο Πνιηηηζκνχ, Παξαγσγήο
& Δκπνξίνπ / Σνκέαο Σνπξηζκνχ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Γεκφζηαο Σάμεο &
Γηθαηνζχλεο / Σνκέαο Γεκφζηαο Σάμεο, Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ / Σνκέαο
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο

http://www.elenarapti.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=46%3A2
009-08-01-13-31-35&catid=37%3A2009-08-01-13-33-06&Itemid=54&lang=el
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Χαραθηερηζηηθά

Ποηοηηθά

Site

http://www.elenarapti.gr/

e-mail address

elenarapti.gr@gmail.com

Forum

-----

Blog

http://elenarapti.blogspot.com/

Μήνςμα

-----

Ππόγπαμμα – Θέζειρ

http://www.elenarapti.gr/index.php?option=com_content
&view=section&layout=blog&id=9&Itemid=57&lang=el
Ναη



Τπηπεζία
Δνημέπυζηρ
Γεληία Σύπος



Άπθπα



ςνενηεύξειρ



Ομιλίερ
Facebook
Twitter

Ποζοηηθά

Πξνβνιέο πξνθίι: 91

http://www.elenarapti.gr/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=61&Itemid=58&lang=el

Αξηζκφο Άξζξσλ :71

http://www.elenarapti.gr/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=130&Itemid=58&lang=el

Αξηζκφο Άξζξσλ: 2

http://www.elenarapti.gr/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=156&Itemid=58&lang=el

Αξηζκφο Άξζξσλ: 47

http://www.elenarapti.gr/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=126&Itemid=58&lang=el

Αξηζκφο Άξζξσλ: 13
Αξηζκφο Friends: 1.865

http://www.facebook.com/pages/ElenaRapti/127813413748

Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: 16

http://twitter.com/Elena_Rapti

Αξηζκφο Following: 0
Αξηζκφο Followers: 24
Αξηζκφο tweets: 9

YouTube

http://www.youtube.com/elenarapti

flickr

-----

Φυηογπαθικό Τλικό

http://www.elenarapti.gr/

Videos

http://www.elenarapti.gr/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=221&Itemid=60&lang=el

ύνδεζμοι

http://www.elenarapti.gr/index.php?option=com_content
&view=article&id=50&Itemid=1&lang=el

RSS Feed

http://twitter.com/statuses/user_timeline/70973903.rss

Φόπμα Δπικοινυνίαρ

-----
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Channel Views: 110
Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ : 8
Αξηζκφο βίληεν: 15
Πιήζνο πλδέζκσλ: 4

Πίλαθαο 4-26 Ράπηε Διέλε

ΑΒΡΑΜΗΓΖ ΔΤΣΑΘΗΟ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Δίλαη παληξεκέλνο κε ηξία παηδηά. Αζρνιήζεθε κε ηνλ αζιεηηζκφ, δηαθξίζεθε σο
αζιεηήο ηεο πάιεο κε ηηο νκάδεο ηεο Υ.Α.Ν.Θ θαη ηνπ ΖΡΑΚΛΖ. Τπεξέηεζε ηελ
ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία σο Έθεδξνο Αλζππνινραγφο ηνπ Μεραληθνχ. πνχδαζε ζην
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Γλσξίδεη Αγγιηθά θαη Ηηαιηθά
Πνιηηηθή δξάζε: Δθιέγεηαη γηα ηέζζεξηο ζπλερφκελεο ηεηξαεηίεο (19942010)Ννκαξρηαθφο ζχκβνπινο Θεο/λίθεο. Τπεξέηεζε ηελ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε
Θεζζαινλίθεο απφ ην 2002 κέρξη ην 2004 σο Αληηλνκάξρεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ,
Πνιενδνκίαο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. Καη θαηά ηε δηεηία 2004-2006 σο
Αληηλνκάξρεο Πνιενδνκίαο θαη ρσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ. Καηά ηε δηεηία 2007-2008
ππεξέηεζε ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Θεζ/λίθεο σο Δληεηαικέλνο χκβνπινο
ζηε Γ/λζε Τδάηηλσλ Πφξσλ θαη Δγγείσλ Βειηηψζεσλ. Δίλαη κέινο ηεο Κεληξηθήο
Δπηηξνπήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο.

http://www.nd.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=54718&Itemid=46
9

Πξνζσπηθφ e-mail: avramidis@tee.gr
Γελ έρεη πξνζσπηθή ζειίδα
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ΓΗΑΛΤΝΑ ΑΡΣΔΜΖ

ύληνκν Βηνγξαθηθό
Γελλήζεθε ην 1984 ζηε Θεζζαινλίθε, είλαη ην πξψην παηδί ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ
Νίθνπ θαη ηεο Γέζπνηλαο Γηαιπλά. Δίλαη απφθνηηνο ηεο Γεξκαληθήο ρνιήο
Θεζζαινλίθεο, πηπρηνχρνο ηνπ ηκήκαηνο Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ, φπσο ν αδεξθφο ηεο Νάζνο θαη ζήκεξα ζπλερίδεη ηεο ζπνπδέο ηεο
ζην 4ν έηνο ηεο Ννκηθήο ρνιήο. Μηιάεη άπηαηζηα ηελ αγγιηθή θαη ηε γεξκαληθή
γιψζζα.
Ξεθίλεζε ηελ πνιηηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ ΓΑΠ-ΝΓΦΚ θαη είλαη κέινο ηεο
ηνπηθήο νξγάλσζεο Ηππνδξνκίνπ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. ην θνηλσληθφ ρψξν
δξαζηεξηνπνηείηαη σο εζειφληξηα κέζα απφ αληίζηνηρεο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο. Οη
κεγαιχηεξεο αμίεο είλαη νη γλψζεηο θαη ε εξγαηηθφηεηα, πνπ θιεξνλφκεζε απφ ην
παηέξα ηεο, ελψ απφ ηε βιάρηθεο θαηαγσγήο κεηέξα ηεο, ην ήζνο, ηελ πίζηε ζηελ
νηθνγέλεηα θαη ηε παξάδνζε. ήκεξα απαζρνιείηαη ζην δηθεγνξηθφ γξαθείν ηνπ
παηέξα ηεο.

http://artemisdialyna.gr/index_files/Page403.htm
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Χαραθηερηζηηθά
Site

Ποηοηηθά
http://artemisdialyna.gr/

e-mail address

artemis.dialyna@gmail.com

Forum
Blog
Μήνςμα
Ππόγπαμμα – Θέζειρ
Τπηπεζία
Δνημέπυζηρ
 Γεληία Σύπος
 Άπθπα
 ςνενηεύξειρ
 Ομιλίερ
Facebook

--------«Νέα πξφζσπα, λέα πλνή»
http://artemisdialyna.gr/index_files/Page514.htm
ρη
----------------http://www.facebook.com/group.php?gid=13029947499
9&ref=search&sid=1131663158.893616773..1

Twitter
YouTube

---------

flickr

-----

Φυηογπαθικό Τλικό
Videos
ύνδεζμοι
RSS Feed
Φόπμα Δπικοινυνίαρ

http://artemisdialyna.gr/index_files/Page738.htm
----http://artemisdialyna.gr/
----http://artemisdialyna.gr/index_files/Page626.htm
Πίλαθαο 4-27 Γηαιπλά Άξηεκηο

93

Ποζοηηθά

Αξηζκφο Friends: 946

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ : 8
Πιήζνο πλδέζκσλ: 2

ΟΡΦΑΝΟ ΓΔΧΡΓΗΟ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ζηηο 11.6.1953. Έγγακνο κε ηε Μεξφπε Καξαληαιή.
Έρεη δχν θφξεο, ηελ Ζξψ θαη ηελ Γεσξγία, θαη έλα γην, ηνλ Γεκήηξε.
πνπδέο: Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Πνιπηερληθήο
ρνιήο Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Α.Π.Θ.). Γλσξίδεη Αγγιηθά
θαη Γεξκαληθά.
Κνηλνβνπιεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο: Βνπιεπηήο Α΄ Θεζζαινλίθεο κε ηε Ν.Γ. ην
1996, 2000, 2004 θαη 2007. Τθππνπξγφο Αζιεηηζκνχ (2004-2007). Μεηείρε ζηηο
επηηξνπέο Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ, Σνκέαο Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ - Σνκέαο
Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ. Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ - Σνκέαο Μεηαθνξψλ θαη
Δπηθνηλσληψλ, Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ - Σνκέαο ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ., Απνηίκεζεο
Σερλνινγίαο ηεο Βνπιήο, Πξνζηαζίαο Σειεπηθνηλσληψλ, Δζληθήο Άκπλαο θαη
Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ, Δηδηθή Μφληκε Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο, Τπνεπηηξνπή
Τδάηηλσλ Πφξσλ.
Πνιηηηθέο – Κνηλσληθέο Γξαζηεξηφηεηεο: Μέινο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Ν.Γ.
(1998-2001),Μέινο Πνιηηηθνχ πκβνπιίνπ Ν.Γ. (2001- 2004), Μέινο Κεληξηθήο
Δπηηξνπήο Ν.Γ. εθιεγκέλνο ζηα ζπλέδξηα ηνπ 94, 97, 2001, 2004. Τπεχζπλνο Σνκέα
Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, αξκφδηνο γεληθήο ζεψξεζεο θαη πνιηηηθήο Οιπκπηαθψλ
Αγψλσλ (2001 - 2004). Αξκφδηνο Ο.Σ.Δ. θαη ππεξεζηψλ ππνπξγείνπ ΜεηαθνξψλΔπηθνηλσληψλ Β. Διιάδνο. Τπεχζπλνο Αζιεηηζκνχ θαη Αζιεηηθψλ Έξγσλ - Σνκέαο
Πνιηηηζκνχ θαη Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, Πξφεδξνο Ο.Κ.Δ. γηα ηνλ Αζιεηηζκφ,
Αληηπξφεδξνο Ο.Κ.Δ. γηα ην Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. θαη Μέινο Ο.Κ.Δ. Μεηαθνξψλ θαη
Δπηθνηλσληψλ. Αζρνιήζεθε ελεξγά κε ην θνηηεηηθφ ζπλδηθαιηζκφ. Ηδξπηηθφ ζηέιερνο
Γξακκαηείαο θαη Ννκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Ν.Γ. Μέινο
Ννκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Ν.Γ. Γπηηθνχ Σνκέα Θεζζαινλίθεο (1987-1991), ππεχζπλνο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Γεκνηηθφο χκβνπινο Γήκνπ πθεψλ επί ηξεηο ηεηξαεηίεο.
Μέινο πκβνπιίνπ Υσξνηαμίαο Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο Θεζζαινλίθεο (9096). Ηδξπηηθφ κέινο θαη Πξφεδξνο Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ "Αδέζκεπηε Αλαλεσηηθή
Κίλεζε πθεψλ".

http://orfanos.gr/orfanos/server/cv_gr.asp
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Χαραθηερηζηηθά

Ποηοηηθά

Site

http://orfanos.gr/orfanos/

e-mail address

info@orfanos.gr

Forum

-----

Blog

-----

Μήνςμα

«Έξγν κε πξφζσπν»

Ππόγπαμμα – Θέζειρ

-----



Τπηπεζία
Δνημέπυζηρ
Γεληία Σύπος



Άπθπα



ςνενηεύξειρ



Ομιλίερ
Facebook
Twitter

Ποζοηηθά

----http://orfanos.gr/orfanos/server/programs.a
sp?cat=1

Αξηζκφο Άξζξσλ :134

http://orfanos.gr/orfanos/server/programs.a
sp?cat=11

Αξηζκφο Άξζξσλ: 15

http://orfanos.gr/orfanos/server/programs.a
sp?cat=10

Αξηζκφο Άξζξσλ: 31

http://orfanos.gr/orfanos/server/programs.a
sp?cat=17

Αξηζκφο Άξζξσλ: 6
Αξηζκφο Friends: 175

http://www.facebook.com/pages/OrfanosGeorgios/109034535945

Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: 61

http://twitter.com/georgeorfanos

Αξηζκφο Following: 15
Αξηζκφο Followers: 27
Αξηζκφο listed: 3
Αξηζκφο tweets: 39

YouTube

-----

flickr

-----

Φυηογπαθικό Τλικό

http://orfanos.gr/orfanos/server/programs.asp?
cat=3&sub=9

Videos

http://orfanos.gr/orfanos/server/programs.asp?
cat=18

ύνδεζμοι

http://orfanos.gr/orfanos/server/programs.asp?cat
=8

RSS Feed

-----

Φόπμα Δπικοινυνίαρ

http://orfanos.gr/orfanos/server/contact_gr.asp
Πίλαθαο 4-28 Οξθαλόο Γεώξγηνο
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Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ : 69

Αξηζκφο βίληεν: 1

4.2.2 Β’ Θεζζαλονίκηρ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΤ ΘΔΟΓΧΡΟ

ύληνκν Βηνγξαθηθό
Γελλήζεθε ζην Εαγθιηβέξη ηεο Θεζζαινλίθεο ην 1960. Δίλαη Οηθνλνκνιφγνο,
πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηεο Αλψηαηεο Βηνκεραληθήο
ρνιήο Θεζζαινλίθεο. Τπεξέηεζε ηε ζηξαηησηηθή ηνπ Θεηεία σο έθεδξνο
αμησκαηηθφο ηνπ ππξνβνιηθνχ. Πξηλ ηελ εθινγή ηνπ σο βνπιεπηήο, εξγάζζεθε σο
ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο (θνξνηέρλεο - ινγηζηήο), ελψ ζηε ζπλέρεηα εξγαδφηαλ ζην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, σο εθνξηαθφο ζηε Γ.Ο.Τ. Ησλίαο Ννκνχ Θεζζαινλίθεο.
Απφ ην 1986 είλαη κέινο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηζηεκνληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο.
Δίλαη παληξεκέλνο κε ηελ νηθνλνκνιφγν εθνξηαθφ Γηψηα Μαληαλίθα θαη έρνπλ δχν
παηδηά, ηνλ Γηψξγν θαη ηε Βαλέζζα, θνηηεηέο.
Πνιηηηθή Γξάζε: Σν 1986 θαη ην 1990 εθιέγεηαη πξφεδξνο ηεο θνηλφηεηαο
Εαγθιηβεξίνπ. Σν 1991 εθιέγεηαη Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Σνπηθήο Έλσζεο Γήκσλ
θαη Κνηλνηήησλ Θεζζαινλίθεο. Σν 1994 εθιέγεηαη γηα πξψηε θνξά λνκαξρηαθφο
ζχκβνπινο εθπξνζσπψληαο ηελ επαξρία Λαγθαδά ζην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην
Θεζζαινλίθεο. Σν 1995 εθιέγεηαη κε ηε ςήθν ησλ λνκαξρψλ θαη λνκαξρηαθψλ
ζπκβνχισλ ηεο Διιάδαο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Έλσζεο
Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ Διιάδαο, ηεο γλσζηήο Δ.Ν.Α.Δ. πξψηνο ζε ςήθνπο
απφ ην ςεθνδέιηην ηεο παξάηαμεο ηνπ. Σν 1998 επαλεθιέγεηαη λνκαξρηαθφο
ζχκβνπινο Θεζζαινλίθεο. ηηο ηειεπηαίεο Ννκαξρηαθέο εθινγέο ηνπ 2002 εθιέγεηαη
θαη πάιη Ννκαξρηαθφο χκβνπινο κε ξεθφξ ςήθσλ 34.000 ζηαπξνχο.
Κνηλσληθή Γξάζε: Αληηπξφεδξνο ηνπ Κνηλσληθνχ Κέληξνπ Οηθνγέλεηαο Νεφηεηαο
(1991-1993), Μέινο ηνπ Γ. ηνπ ηδξχκαηνο Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ Γεκνζίσλ
Τπαιιήισλ(1993 - 1994), Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ
Θεζζαινλίθεο (1998-1999), Ηδξπηήο ηεο πξψηεο ηνπηθήο εβδνκαδηαίαο εθεκεξίδαο
«Παξέκβαζε ζηελ επαξρία Λαγθαδά» (Απξίιηνο 2002). Δθδφηεο ηνπ βηβιίνπ
"Γεκφζηα Παξέκβαζε" (Μάηνο 2007)

http://www.karaoglou.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid
=27
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Χαραθηερηζηηθά

Ποηοηηθά

Site

http://www.karaoglou.gr/

e-mail address

info@karaoglou.gr

Forum

-----

Blog

-----

Μήνςμα

«Γχλακε Δκπηζηνζχλεο»

Ππόγπαμμα – Θέζειρ

-----

Τπηπεζία Δνημέπυζηρ
 Γεληία Σύπος

Ναη



Άπθπα



ςνενηεύξειρ



Ομιλίερ

----http://www.karaoglou.gr/index.php?option
=com_content&task=section&id=4&Itemid
=35

Αξηζκφο Άξζξσλ: 113

http://www.karaoglou.gr/index.php?option
=com_content&task=section&id=5&Itemid
=36

Αξηζκφο Άξζξσλ: 71

http://www.karaoglou.gr/index.php?option
=com_content&task=section&id=6&Itemid
=39

Αξηζκφο Άξζξσλ: 77

Facebook

-----

Twitter

-----

YouTube

-----

Flickr

-----

Φυηογπαθικό Τλικό

Ποζοηηθά

http://www.karaoglou.gr/index.php?option=c
om_content&task=category&sectionid=1&id
=1&Itemid=43

Videos

-----

ύνδεζμοι

http://www.karaoglou.gr/index.php?option=com_
weblinks&catid=2&Itemid=23

RSS Feed

-----

Φόπμα Δπικοινυνίαρ

http://www.karaoglou.gr/index.php?option=com_
contact&Itemid=3
Πίλαθαο 4-29 Καξάνγινπ Θεόδσξνο
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Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ : 84

ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΑΒΒΑ
Γελ έρεη πξνζσπηθή ζειίδα
e-mail: savanast@otenet.gr

ΓΑΛΑΜΑΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ
Γελ έρεη πξνζσπηθή ζειίδα
e-mail: agalamat@parliament.gr

ΛΑΠΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ
Γελ έρεη πξνζσπηθή ζειίδα
e-mail: evilappa@yahoo.gr
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4.2.3 Ζπακλείος

ΑΤΓΔΝΑΚΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Ο Λεπηέξεο Απγελάθεο γελλήζεθε ζηε Μεζζαξά Ζξαθιείνπ, ζην ρσξηφ Κακάξεο, ην
1972. Δίλαη γηνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Απγελάθε θαη ηεο Αξρφληηζζαο αξηδάθεΚνπηεληάθε θαη κέινο πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2004 έγηλε
παηέξαο ηνπ κηθξνχ Κσλζηαληίλνπ. πνχδαζε Γνκηθφο Κηηξηαθψλ Έξγσλ ζηε
ηβηηαλίδεην ρνιή θαη Σνπνγξάθνο Mεραληθφο ζην ΣΔΗ Αζελψλ. πλέρηζε ηηο
ζπνπδέο ηνπ, φπνπ θαη ηειείσζε πξφγξακκα κεηεθπαίδεπζεο ζηε Γηαρείξηζε θαη
Σερλνινγία
Πεξηβάιινληνο
θαη
ιίγν
αξγφηεξα
(2003),
Αλάπηπμε
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (e-learning) ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελψλ. Μηιά Αγγιηθά.
Έρεη εξγαζηεί σο Δξγνδεγφο Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη Σξαπεδηθφ ζηέιερνο ζηελ
Παγθξήηηα πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα. ηε ζπλέρεηα ίδξπζε ηελ εηαηξεία πκβνχισλ
επηρεηξήζεσλ «Δπηρεηξείλ Ο.Δ.- χκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ θαη Σερληθψλ Μειεηψλ»
θαη κεηέπεηηα ηελ «Δπηρεηξείλ Αλαπηπμηαθή ΟΔ». Έρεη αλαπηχμεη έληνλε πνιηηηθή θαη
θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα. Τπήξμε κέινο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΟΝΝΔΓ,
αλαπιεξσηήο ππεχζπλνο ηεο ΓΑΠ-Ν.Γ.Φ.Κ. Σ.Δ.Η. θαη κέινο ηνπ Κεληξηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Δζληθήο πνπδαζηηθήο Έλσζεο Διιάδαο (ΔΔΔ) γηα δχν πεξηφδνπο.
Τπεξέηεζε ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία ζην Μεραληθφ. Έρεη δηαηειέζεη Πξφεδξνο ηεο
Φνηηεηηθήο Έλσζεο Κξεηψλ Αηηηθήο, κέινο ηνπ Γ.. ηεο Παγθξήηηαο Έλσζεο
Αζελψλ, ηδξπηηθφ κέινο θαη Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο Παγθξήηηαο Νενιαίαο, κέινο ηεο
Γ.Δ. ηεο Δπηηξνπήο Κξεηψλ Νέαο Γεκνθξαηίαο Αζελψλ θαη Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ
Παγθφζκηνπ πκβνπιίνπ Κξεηηθψλ Νενιαηψλ. Έρεη αλαπηχμεη πινχζηα ζπγγξαθηθή
δξαζηεξηφηεηα ζηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν ηεο εθινγηθήο ηνπ πεξηθέξεηαο,
ελψ ην 2007 εμέδσζε ην πξψην ηνπ βηβιίν κε ηνλ ηίηιν Πνιηηηθά Θέκαηα (εθδφζεηο
Διιεληθά Γξάκκαηα). Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πιήζνο εκεξίδσλ, ζπλεδξίσλ,
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζεκηλαξίσλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Σνλ
Ηνχιην ηνπ 2007, εμειέγε κέινο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Σν
επηέκβξην ηνπ 2007 εμειέγε Βνπιεπηήο Ζξαθιείνπ κε ηε Ν.Γ.. πκκεηέρεη ζηελ
Γηαξθή Δπηηξνπή Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ ζηελ Γηαξθή Δπηηξνπή Κνηλσληθψλ
Τπνζέζεσλ θαη ζηελ Δηδηθή Μφληκε Δπηηξνπή Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο.

http://www.avgenakis.gr/bio
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Χαραθηερηζηηθά
Site

Ποηοηηθά
http://www.avgenakis.gr/

e-mail address
Forum
Blog
Μήνςμα
Ππόγπαμμα – Θέζειρ
Τπηπεζία
Δνημέπυζηρ
 Γεληία Σύπος
 Άπθπα
 ςνενηεύξειρ
 Ομιλίερ
Facebook
Twitter
YouTube

info@avgenakis.gr
----------------Ναη

Flickr

http://www.avgenakis.gr/press
http://www.avgenakis.gr/articles
http://www.avgenakis.gr/interviews
-----------------

Ποζοηηθά

Αξηζκφο Άξζξσλ: 21
Αξηζκφο Άξζξσλ: 122
Αξηζκφο Άξζξσλ: 17

-----

Φυηογπαθικό Τλικό

http://www.avgenakis.gr/photos

Videos
ύνδεζμοι
RSS Feed
Φόπμα
Δπικοινυνίαρ

http://www.avgenakis.gr/videos
http://www.avgenakis.gr/links
http://www.avgenakis.gr/contact
Πίλαθαο 4-30 Απγελάθεο Διεπζέξηνο
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Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ : 161
Αξηζκφο Videos: 86

Χαραθηερηζηηθά

Ποηοηηθά

Ποζοηηθά

ΚΔΦΑΛΟΓΗΑΝΝΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ

ύληνκν Βηνγξαθηθό
Γελλήζεθε ην 1959 ζηελ Κξήηε. πνχδαζε Οηθνλνκηθέο Δπηζηήκεο ζην
Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη έθαλε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηα Παλεπηζηήκηα ηνπ
Reading (masters) θαη London School of Economics (Msc) ζε ζέκαηα Δπξσπατθήο
Δλνπνίεζεο, ηξαηεγηθήο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δπξψπε θαη Πνιηηηθή Δπξσπατθήο
Ηζηνξίαο. Γεκνζίεπζε ηηο κειέηεο: «Πξνβιήκαηα Γεκνθξαηίαο» (2000), «Διιεληθή
Οηθνλνκία ζε θξίζε. Μία πνιηηηθή πξνζέγγηζε» (1989), θαη «πγθξηηηθή Μειέηε ηεο
Πνιηηηθήο ηνπ Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ θαη ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή ζην
Κππξηαθφ Εήηεκα κέρξη ηελ Αλεμαξηεζία ηεο Κχπξνπ» (1986). Ξεθίλεζε ηελ
πνιηηηθή ηνπ δξάζε σο κέινο ηεο ΟΝΝΔΓ ην 1974 θαη δηεηέιεζε Πξφεδξνο ηεο ΓΑΠΝΓΦΚ ζηε Μεγάιε Βξεηαλία.
Σν 1990 πνιηηεχζεθε γηα πξψηε θνξά θαη εμειέγε βνπιεπηήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο
ζην Ννκφ Ζξαθιείνπ. Απφ ηφηε εθιέγεηαη ζπλερψο ζηηο εθινγέο ηνπ 1993, 1996,
2000, 2004, 2007 θαη 2009. Δπίζεο, ζπλέηαμε ην θείκελν απφθαζεο ηεο Διιεληθήο
Βνπιήο γηα ην Μάαζηξηρη, ε νπνία απνηέιεζε ηελ ειιεληθή ζπκβνιή ζηε
δηαθνηλνβνπιεπηηθή δηάζθεςε ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνβνπιίσλ ζηε Ρψκε. Καζψο θαη
ηελ πξφηαζε ηνπ Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο πλζήθεο ηνπ
Μάαζηξηρη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο ηνπ ζεηείαο θαηέζεζε 5
πξνηάζεηο λφκνπ: «Γηα ηε δηαθάλεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ θνκκάησλ θαη ππνςεθίσλ
Βνπιεπηψλ», «Γηα ηε δηαθάλεηα ζηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ», «Γηα ηε
δηαθάλεηα ζην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ησλ ΜΜΔ», «Γηα ηε δηαθάλεηα ζηνλ ηξφπν
δηεμαγσγήο θαη παξνπζίαζεο ησλ δεκνζθνπήζεσλ», «Γηα ηελ πξνβνιή ησλ
ππνςεθίσλ βνπιεπηψλ απφ ηα ΜΜΔ θαηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν».
Γηεηέιεζε Γεληθφο Δηζεγεηήο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 1995 θαη ππήξμε ν
εηζεγεηήο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ γηα ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρ.
Γηεηέιεζε Τπνπξγφο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, απφ ην Μάξηην ηνπ 2004 έσο ην
επηέκβξην ηνπ 2007. Δίλαη κέινο ηεο εηδηθήο δηαξθνχο επηηξνπήο επξσπατθψλ
ππνζέζεσλ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. Απφ ην 2007 εθπξνζσπεί ηελ Διιάδα ζηε
δηαθνηλνβνπιεπηηθή δηάζθεςε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη είλαη Πξφεδξνο ηεο
Δπηηξνπήο Διιελναξαβηθήο θηιίαο.
http://www.m-k.gr/2009-08-25-13-43-31
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Site

http://www.m-k.gr/

info@kefaloyannis.gr
e-mail address
----Forum
----Blog
----Μήνςμα
----Ππόγπαμμα – Θέζειρ
----Τπηπεζία
Δνημέπυζηρ
http://www.avgenakis.gr/press
 Γεληία Σύπος
http://www.m-k.gr/2009-08-25-13-44-53/2009
 Άπθπα/
ςνενηεύξειρ
---- Ομιλίερ
http://www.facebook.com/note.php?note_id=140090507
Facebook
262#/pages/Manolis-Kefaloyannis/51638783172
----Twitter
----YouTube
Flickr
Φυηογπαθικό Τλικό
Videos
ύνδεζμοι
RSS Feed
Φόπμα
Δπικοινυνίαρ

Αξηζκφο Άξζξσλ: 21
Αξηζκφο Άξζξσλ: 34

Αξηζκφο Friends: 903
Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: 24

----http://www.m-k.gr/multimedia/2009-09-01-06-2956
----http://www.kefalogiannis.gr/links
----http://www.kefalogiannis.gr/2009-08-26-08-25-05
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Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ : 25

ΑΝΓΡΔΑΚΖ ΑΝΣΗΓΟΝΖ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Γελλήζεθε ζην Ζξάθιεην Κξήηεο θαη είλαη δεκνζηνγξάθνο.
πνπδέο: Απνθνίηεζε απφ ην Λχθεην Αγίνπ Μχξσλα Μαιεβπδίνπ (1993), ζπνχδαζε
Γεκνζηνγξαθία ζην North College DA (1994-1997), Γεκνζηνγξαθία Πηπρίν
“BTEC“ HIGHER NATIONAL DIPLOMA (1995-1997), MEDIA Training
programme Management & Legal Aspects a TV Channel (2002), παξαθνινχζεζε
ζεηξέο καζεκάησλ ζρεηηθά κε ηε ςπρνινγία, ζην Deere College, κηιάεη άπηαηζηα ηελ
Αγγιηθή γιψζζα (θάηνρνο Proficiency) θαη Ηηαιηθά. Έρεη παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα
πνπ αθνξνχλ ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο, δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη αξρψλ
Marketing. Έρεη νινθιεξψζεη ηελ θνίηεζή ηεο ζην Γεκφζην ΗΔΚ πνπ εδξεχεη ζην
Ζξάθιεην Κξήηεο ζην αληηθείκελν: ηέιερνο Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ.
Δξγαζηαθή εκπεηξία: εξγάδεηαη σο δεκνζηνγξάθνο ζηνλ ηειενπηηθφ ζηαζκφ
KΡHTH TV (1995-1997), παξαθνινχζεζε ηελ επηθαηξφηεηα εξγαδφκελε ζην ηκήκα
δεκνζηνγξαθίαο ηνπ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ, ην 1998 αλέιαβε ηελ αξρηζπληαμία θαη
ηελ παξνπζίαζε ηνπ ηειενπηηθνχ θαζεκεξηλνχ Magazino κε ηίηιν «Καιφ Μεζεκέξη»
ην νπνίν θαη ζπλέρηζε λα παξνπζηάδεη θαη λα επηκειείηαη γηα 8 νιφθιεξα ρξφληα, ην
2006 αλέιαβε ηελ επηκέιεηα θαη παξνπζίαζε ηεο Καζεκεξηλήο εηδεζενγξαθηθήο
εθπνκπήο «Δηδηθή Έθδνζε» ηνπ KΡHTH TV., ην 2007 παξνπζηάδεη ηελ εβδνκαδηαία
παξαγσγή κε ηίηιν «Άιια Λφγηα» φπνπ θαη θηινμελεί πξνζσπηθφηεηεο απφ ηνλ
πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ βίν ηνπ ηφπνπ, αξζξνγξαθεί ζηελ θαζεκεξηλή Παγθξήηηα
εθεκεξίδα «Νέα Κξήηε» (2001-2007), ξαδηνθσληθή εθπνκπή ζην Radio 98,4 θαη ζην
“Ράδην Κξήηε”, εηδεζενγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ (2006).
Κνηλσληθή πκκεηνρή: ην 2009 βξαβεχζεθε απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ηελ εζεινληηθή ηεο πξνζθνξά ζηελ πξνζπάζεηα
αλέγεξζεο ηνπ μελψλα: «Σν πίηη ησλ Αγγέισλ» κε ην Βξαβείν Οηθνγέλεηαο, απφ ην
2007 ζπκκεηέρεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ( Τπεχζπλε Γεκνζίσλ ρέζεσλ ) ηνπ
πλδέζκνπ Γπλαηθείσλ σκαηείσλ Ννκνχ Ζξαθιείνπ, ζηε δηάξθεηα ησλ
πξνεγνχκελσλ εηψλ (1998 – 2006) αλέιαβε ηε εηήζηα δηνξγάλσζε θαη παξνπζίαζε
ηειεκαξαζσλίσλ.
Πνιηηηθή Γξάζε: Σν 2006 ζπκκεηείρε ζηηο Γεκνηηθέο εθινγέο ζην Γήκν Ζξαθιείνπ
κε ην ςεθνδέιηην ηεο παξάηαμεο: «Ζξάθιεην Πξσηεχνπζα Πφιε» ηνπ Γηάλλε
Κνπξάθε. Δθιέρζεθε Γεκνηηθή χκβνπινο, ζηηο Δζληθέο εθινγέο ηεο 16εο
επηεκβξίνπ 2007 κεηείρε σο ππνςήθηα βνπιεπηήο κε ηελ ΝΓ ζηνλ Ννκφ Ζξαθιείνπ
φπνπ θαη απέζπαζε 14.000 ζηαπξνχο απφ ην εθινγηθφ ζψκα ηνπ Ννκνχ παξφιν ην
ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πξνεθινγηθήο ηεο εθζηξαηείαο, ηνλ Οθηψβξην ηνπ
2007 παξαηηήζεθε γηα ιφγνπο εζηθήο θαη πνιηηηθήο επζημίαο απφ κέινο ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ζξαθιείνπ. πκκεηείρε κε ην ςεθνδέιηην ηεο Ν.Γ. ζην Ννκφ
Ζξαθιείνπ ζηηο εθινγέο ηεο 4εο Οθησβξίνπ 2009.
http://www.andreaki.gr/bio.htm
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Χαραθηερηζηηθά

Ποηοηηθά

Ποζοηηθά

Site

http://www.andreaki.gr/

e-mail address

info@andreaki.gr
antigoniandreaki@hotmail.com

Forum

-----

Blog

-----

Μήνςμα

«Μαδί κπνξνχκε, Μαδί δηεθδηθνχκε»

Ππόγπαμμα – Θέζειρ

---------



Τπηπεζία
Δνημέπυζηρ
Γεληία Σύπος



Άπθπα



ςνενηεύξειρ

-----



Ομιλίερ

-----

----http://www.andreaki.gr/keimena.htm

Facebook

-----

Twitter

-----

YouTube

-----

Flickr

-----

Φυηογπαθικό Τλικό

http://www.m-k.gr/multimedia/2009-09-01-06-2956

Videos

-----

ύνδεζμοι

http://www.andreaki.gr/

RSS Feed

-----

Φόπμα
Δπικοινυνίαρ

http://www.andreaki.gr/contact.htm
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Αξηζκφο Άξζξσλ: 3

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ : 25

Πιήζνο πλδέζκσλ: 13

4.2.4 άμος
ΘΑΛΑΗΝΟ ΘΑΛΑΗΝΟ

ύληνκν Βηνγξαθηθό
Γελλήζεθε ζην Καξιφβαζη άκνπ ην 1951. Έγγακνο κε ηελ Μαξία Μαδαξάθε. Έρεη
κηα θφξε. Δπάγγεικα: Γηθεγφξνο. Ξέλεο γιψζζεο: Αγγιηθή.
πνπδέο: Πηπρηνχρνο ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο θαη ηειεηφθνηηνο ηνπ ηκήκαηνο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ηεο ρνιήο
Ννκηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο.
Κνηλνβνπιεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο: Δμειέγε Βνπιεπηήο ηνπ Ννκνχ άκνπ κε ηε Νέα
Γεκνθξαηία ζηηο εθινγέο ηνπ 2004 θαη επαλεμειέγε ζηηο εθινγέο ηνπ 2007.
Πνιηηηθέο - θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο: Μέινο ηεο Ννκαξρηαθήο Δπηηξνπήο ηεο Ν.Γ.
άκνπ απφ ην 1979. Τπνςήθηνο Βνπιεπηήο Ν.Γ. Ννκνχ άκνπ ζηηο εθινγέο 1985 –
1993. Ννκαξρηαθφο χκβνπινο απφ ην 1994 σο ην 1998. Δμειέγε Ννκάξρεο άκνπ
ζηηο εθινγέο ηνπ 1998 θαη δηεηέιεζε Ννκάξρεο κέρξη ην 2002. Δθπξφζσπνο ηεο
Δ.Ν.Α.Δ ζην Κνγθξέζν Σνπηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
απφ ην 1999 - 2002. Μέινο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηεο Ν.Γ. σο Ννκάξρεο θαη
Βνπιεπηήο. Δμσθνηλνβνπιεπηηθφ κέινο ζηνλ Σνκέα Αηγαίνπ θαη Σνκέα Δζσηεξηθψλ
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ηεο Ν.Γ. κέρξη ην 2004. Δμειέγε θαη
δηεηέιεζε Αλαπιεξσηήο Σνκεάξρεο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηεο Ν.Γ. ηνπ
ηνκέα Αηγαίνπ απφ ην 2004 έσο ην 2007. Γηεηέιεζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ άκνπ, ζπλερψο απφ 1984 κέρξη ην 1996.
Γηεηέιεζε κέινο ηνπ Γ.. ηεο Δλψζεσο Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ άκνπ (Δ.Π..).

http://www.northaegean.gr/isite/page/1243,1,0.asp?mu=90&cmu=138
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Χαραθηερηζηηθά

Ποηοηηθά

Ποζοηηθά

Site

http://www.thalassinos-thalassinos.gr/

e-mail address

thalassinos@samos.com.gr
th.thalassinos@parliament.gr

Forum

-----

Blog

-----

Μήνςμα

-----

Ππόγπαμμα – Θέζειρ

---------



Τπηπεζία
Δνημέπυζηρ
Γεληία Σύπος



Άπθπα



ςνενηεύξειρ



Ομιλίερ

http://www.thalassinosthalassinos.gr/index.php?option=com_content&vi
ew=archive&Itemid=2

Αξηζκφο Άξζξσλ: 34

http://www.thalassinosthalassinos.gr/index.php?option=com_content&vi
ew=category&layout=blog&id=4&Itemid=3

Αξηζκφο Άξζξσλ: 2

----http://www.thalassinosthalassinos.gr/index.php?option=com_weblinks&
view=category&id=9&Itemid=11

Facebook

-----

Twitter

-----

YouTube

-----

Flickr

-----

Φυηογπαθικό Τλικό

http://www.thalassinosthalassinos.gr/index.php?option=com_content&view
=article&id=3&Itemid=7

Videos

-----

ύνδεζμοι

http://www.thalassinos-thalassinos.gr/

RSS Feed

-----

Φόπμα
Δπικοινυνίαρ
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Αξηζκφο Οκηιηψλ: 1

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ : 1

Πιήζνο πλδέζκσλ: 2

4.3 Βουλευτϋσ Κουμουνιςτικού Κόμματοσ Ελλϊδοσ (Κ.Κ.Ε.)
4.3.1 Α’ Θεζζαλονίκηρ
ΕΗΧΓΑ ΗΧΑΝΝΖ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Ο Γηάλλεο Εηψγαο γελλήζεθε ην 1952 ζηελ Πξέβεδα. Δίλαη παληξεκέλνο κε ηελ
νδνληίαηξν Βαζηιηθή Κνπληνπξαηδή θαη παηέξαο δχν παηδηψλ, ηεο Μαξηάλζεο θαη
ηνπ Πάξε. Δίλαη πηπρηνχρνο Υεκηθφο θαη Φαξκαθνπνηφο ηνπ Α.Π.Θ. Απφ ην 1974 ν
θνο Εηψγαο νξγαλψζεθε ζηελ Κνκκνπληζηηθή Νενιαία Διιάδαο θαη ζην
Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Διιάδαο απφ ην 1975. ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 2007
εθιέρζεθε βνπιεπηήο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο ζηελ Α' Πεξηθέξεηα
Θεζζαινλίθεο.
Κνηλνβνπιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: ηηο Δζληθέο εθινγέο ηνπ 2004 θαη ηηο
επξσεθινγέο ηνπ 2004 ήηαλ ππνςήθηνο κε ηα ςεθνδέιηηα ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ
Κφκκαηνο Διιάδαο. ηηο Πξφζθαηεο βνπιεπηηθέο εθινγέο εθιέρζεθε βνπιεπηήο ηνπ
Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο ζηελ Α' Πεξηθέξεηα Θεζζαινλίθεο. Δίλαη κέινο ηεο
επηηξνπήο κνξθσηηθψλ ππνζέζεσλ ηεο Βνπιήο θαη Β' αληηπξφεδξνο ηεο επηηξνπήο
πεξηβάιινληνο.
Πνιηηηθέο - θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο: Σν 1974 νξγαλψζεθε ζηελ Κνκκνπληζηηθή
Νενιαία Διιάδαο θαη ζην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Διιάδαο ην 1975. Δίλαη κέινο ηεο
Ννκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Θεζζαινλίθεο ηνπ Κ.Κ.Δ. Σν 1980 δηνξίζηεθε σο
Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ζην ηκήκα Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο θαη ην 1985,
κεηά ηελ ιήςε ηνπ δηδαθηνξηθνχ, εθιέρηεθε Λέθηνξαο. Σν 1988 θαη γηα 9 κήλεο,
εξγάζηεθε ζην εξγαζηήξην θπζηθνρεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μφληξεαι θαη απφ
ην 1990 ππεξεηεί (εξγάδεηαη) σο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο. Σν 1993 εθιέρηεθε
Πξφεδξνο ηνπ Παλειιήληνπ πιιφγνπ κε κφληκσλ κειψλ Γ.Δ.Π. θαη ηα επφκελα 2
ρξφληα Αληηπξφεδξνο ηνπ Δληαίνπ πιιφγνπ Γηδαθηηθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ
Πξνζσπηθνχ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Γηεηέιεζε κέινο ηεο
πγθιήηνπ.
Αρηζκός Ψήθφλ Οθηώβρηος 2009: 5,598
http://www.tvxs.gr/v19998
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ΚΑΛΑΝΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Γελλήζεθε ζηηο 29.4.1964 ζηελ Θεζζαινλίθε. Δίλαη δηαδεπγκέλε. Έρεη κηα θφξε ηελ
Μαξίλα Υαλίδνπ. Δίλαη εκπνξνυπάιιεινο.
πνπδέο: Λχθεην.
Πνιηηηθέο - θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο: Πξφεδξνο Έλσζεο Δκπνξνυπαιιήισλ
Θεζζαινλίθεο, Μέινο ηνπ Γ ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Θεζζαινλίθεο.
Αρηζκός Ψήθφλ Οθηώβρηος 2009: 4,303
http://www.parliament.gr/synthesh/mp.asp?MPID=830

4.3.2 Β’ Θεζζαλονίκηρ
ΣΕΔΚΖ ΑΓΓΔΛΟ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Γελλήζεθε ζηα Νέα Μνπδαληά Υαιθηδηθήο ζηηο 17.2.1951. Δίλαη απφθνηηνο ηνπ
Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (Πνιηηηθέο – Οηθνλνκηθέο Δπηζηήκεο).
Γηεχζπλζε: Γξαθείν: Δγλαηίαο 89, η.θ. 54635 Θεζζαινλίθε, ηει: 2310 – 286 546
Γξαθείν Αζήλαο: Λεσθ. Ζξαθιείνπ 145, η.θ. 14231 Ν.Ησλία, ηει: 210 – 2592111
Κνηλνβνπιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: εμειέγε γηα πξψηε θνξά βνπιεπηήο ηνπ ΚΚΔ ζηε
Β΄ Θεζζαινλίθεο ην 2000, θαη επαλεμειέγε ην 2004 θαη ην 2009.
Πνιηηηθέο - θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο: εξγαδφηαλ ζηελ ΚΤΓΔΠ, φπνπ θαη αλέπηπμε
έληνλε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε. Ήηαλ εθιεγκέλνο ζην Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηηο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο (ΟΔΓΟ). Μεηά ην θιείζηκν ηεο
ΚΤΓΔΠ εξγάδεηαη ζηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Θεζζαινλίθεο. πκκεηείρε ζε
επηηξνπέο ηεο Βνπιήο: Γηαξθήο Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ (Μέινο), Δηδηθή
Μφληκε Δπηηξνπή Πεξηθεξεηψλ (Μέινο)
http://www.parliament.gr/synthesh/mp.asp?MPID=400
Πξνζσπηθφ e-mail: tjekis@parliament.gr

Οη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο παξαπάλσ ππνςεθίνπο είλαη απφ ηελ απφ θνηλνχ ηζηνζειίδα
http://www.parliament.gr/synthesh/mp.asp?MPID=829.
ρεηίδνληαη κε ην θφκκα ην νπνίν εθπξνζσπνχλ θαη φρη γηα ην θαζέλα μερσξηζηά.
Αλαθέξνληαη κφλν ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ εθιεγκέλσλ βνπιεπηψλ θαηά ηελ
εθινγηθή αλακέηξεζε ηεο «4εο Οθησβξίνπ 2009», νπφηε γηα ηνπο θ. Παπαδφπνπινο
Γακηαλφο, Ξπινχξεο Κσλζηαληίλνο, νξφθνο Νίθνο
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Χαραθηερηζηηθά

Ποηοηηθά

Site

http://www.parliament.gr/synthesh/mp.asp?MPID=829

e-mail address

infopar@parliament.gr

Forum

-----

Blog

----

Μήνςμα

-----

Ππόγπαμμα – Θέζειρ

----

Τπηπεζία
Δνημέπυζηρ
 Γεληία Σύπος

----

Ποζοηηθά

http://www.parliament.gr/enhmerwsh/deltiatypou.asp

Αξηζκφο Άξζξσλ :2629

http://www.parliament.gr/politeuma/default.asp

Αξηζκφο Άξζξσλ: 120



Άπθπα



ςνενηεύξειρ

-----



Ομιλίερ

-----

Facebook

-----

Twitter

-----

YouTube

-----

flickr

-----

Φυηογπαθικό Τλικό

http://www.parliament.gr/ktirio/arxeio.asp

Videos

-----

ύνδεζμοι

http://www.parliament.gr/syndesmoi/default.asp

RSS Feed

-----

Φόπμα Δπικοινυνίαρ

http://www.parliament.gr/contact/default.asp
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Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ: 23

Πιήζνο πλδέζκσλ: 5

4.4 Βουλευτϋσ υναςπιςμού Ριζοςπαςτικόσ Αριςτερϊσ (Τ.ΡΙΖ.Α.)
4.4.1 Α’ Θεζζαλονίκηρ
ΚΟΤΡΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην 1948. Σειείσζε Δ΄ Γπκλάζην Αξξέλσλ
Θεζζαινλίθεο. Πηπρηνχρνο θαη δηδάθησξ ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. ήκεξα
είλαη αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. ζην εξγαζηήξην
Γελεηηθήο. Έρεη ηελ εηδηθφηεηα ηνπ παηδηάηξνπ θαη αζρνιείηαη εδψ θαη 30 ρξφληα
απνθιεηζηηθά κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ έξεπλα. Απφ ην 1976 ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηνλ
ηαηξηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ζπλδηθαιηζκφ. Δπί ζεηξά εηψλ ππήξμε πξφεδξνο θαη κέινο
λνζνθνκεηαθψλ επηηξνπψλ, θαζψο θαη κέινο ηνπ Γ. ηνπ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ
Θεζζαινλίθεο. Γηεηέιεζε Γξακκαηέαο ηνπ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ Θεζζαινλίθεο (20002003). Δπί 20 έηε κέινο ηνπ Γ. ηνπ πιιφγνπ ηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηεο
Ηαηξηθήο ρνιήο.
Γξάζε ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε: Σν 2002 θαη ην 2006 εθιέρηεθε δεκνηηθφο
ζχκβνπινο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. Μεηά ηελ εθινγή ηνπ σο βνπιεπηήο ηνπ
π.Ρηδ.Α. ηνλ επηέκβξην ηνπ 2007 παξαηηήζεθε απφ ηε ζέζε ηνπ δεκνηηθνχ
ζπκβνχινπ. Απφ ηα ηδξπηηθά κέιε θαη επηθεθαιήο ηεο Γεκνηηθήο Κίλεζεο
«Θεζζαινλίθε ησλ Πνιηηψλ θαη ηεο Οηθνινγίαο» απφ ηελ εκέξα ηεο ίδξπζήο ηεο
(2001) έσο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 νπφηε αλέιαβε ν Σξηαληάθπιινο Μεηαθίδεο.. Ζ
δεκνηηθή θίλεζε ζηα ρξφληα ηεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ηεο ραξαθηεξίζηεθε –πέξα
απφ ηηο δξάζεηο ηεο- γηα ηε ζπιινγηθή δεκνθξαηηθή ηεο ιεηηνπξγία κε φξνπο άκεζεο
δεκνθξαηίαο
Πνιηηηθή δξάζε: Αξρηθά δξαζηεξηνπνηήζεθε ζην ΚΚΔ (1975-1990). Γηεηέιεζε επί
ζεηξά εηψλ γξακκαηέαο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηνπ Α.Π.Θ θαη κέινο ηεο επηηξνπήο
πφιεο ηεο ΚΟΘ ηνπ ΚΚΔ. Απφ ην 1990 θαη κέρξη ζήκεξα δξαζηεξηνπνηείηαη ζην
πλαζπηζκφ θαη είλαη κέινο ηεο Πνιηηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΤΝ Θεζζαινλίθεο απφ
ηελ εκέξα ηεο ίδξπζήο ηνπ. Δίλαη κέινο ηεο Κεληξηθήο Πνιηηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
ΤΝ. Σνλ επηέκβξην ηνπ 2007 θαη ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2009 εθιέρζεθε βνπιεπηήο
ζηελ Α' πεξηθέξεηα Θεζζαινλίθεο κε ηνλ π.Ρηδ.Α.
Κνηλσληθή δξάζε: Αζρνιήζεθε κε ζέκαηα Τγείαο -Παηδείαο- Πξνζηαζίαο
Πεξηβάιινληνο θαη Πνηφηεηαο δσήο. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δψζεη πεξηζζφηεξεο
απφ 300 δηαιέμεηο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ γηα ηα κεηαιιαγκέλα ηξφθηκα, ηε
γελεηηθή, ηε βηνεζηθή θαη ηα λαξθσηηθά. Σηο ζέζεηο ηνπ γηα ηα κεηαιιαγκέλα ηηο έρεη
αλαπηχμεη θαηφπηλ πξφζθιεζεο, ζηε Βνπιή, ζηα Ννκαξρηαθά ζπκβνχιηα πνιιψλ
πφιεσλ θαη ζην Δπξσθνηλνβνχιην. Τπεξαζπίζηεθε ζηα δηθαζηήξηα πνιίηεο πνπ
δηψρζεθαλ γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο δξάζε. πκκεηέρεη αλειιηπψο ζε θηλήζεηο
ελαληίνλ ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο. Γελ δηζηάδεη λα ζπκκεηέρεη ζε
αθηηβηζηηθέο ελέξγεηεο (θαηάιεςε ηνπ θέληξνπ δηαθίλεζεο ζπφξσλ, εμαηηίαο ηεο
παξάλνκεο πξνψζεζεο κεηαιιαγκέλσλ ζπφξσλ, θα). πκκεηείρε ζηηο επξσπνξείεο
ζηελ Πξάγα, ζηε Γέλνβα θαη ζηε Φισξεληία, ελαληίνλ ηεο λενθηιειεχζεξεο
παγθνζκηνπνίεζεο. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2006 ζπκκεηείρε σο κέινο απνζηνιήο θνξέσλ
ζηελ Παιαηζηίλε θαη ην Ηζξαήι. Δίρε επαθέο κε πνιηηηθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο
θαη ζπκκεηείρε ζε πνξεία δηακαξηπξίαο καδί κε άιινπο αθηηβηζηέο δηεζληζηέο ελάληηα
ζην ηείρνο ηεο ληξνπήο, θαη ζε πνξεία ζην Σει Αβίβ ελάληηα ζηνλ επεθηαηηθφ πφιεκν
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ηνπ Ηζξαήι. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2008 ζπκκεηείρε ζηελ απνζηνιή ηνπ Free Gaza
Movement κε δχν πινία θαη 41 αθηηβηζηέο απφ φιν ηνλ θφζκν πνπ έζπαζε γηα πξψηε
θνξά ηνλ απνθιεηζκφ ηεο Λσξίδαο ηεο Γάδαο πνπ έρνπλ επηβάιιεη παξάλνκα νη
Ηζξαειηλνί. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 σο κέινο επηηξνπήο θνξέσλ επηζθέθζεθε ην
Κάηξν γηα ζπλνκηιίεο κε άξαβεο αμησκαηνχρνπο θαη επηρείξεζε λα κπεη αλεπηηπρψο
ζηε ισξίδα ηεο Γάδαο κέζσ ηνπ πεξάζκαηνο ηεο Ράθα. Σνλ Μάξηην ηνπ 2009 πήγε
ζηελ πξία κε βνπιεπηέο απφ ηελ Δπξψπε θαη ηελ Διιάδα γηα ζπλνκηιίεο κε ηελ
θπβέξλεζε ηεο πξίαο θαη κε εγέηεο ηεο παιαηζηηληαθήο αληίζηαζεο
http://www.kourakis.gr/bio
Χαραθηερηζηηθά

Ποηοηηθά

Site

http://www.kourakis.gr/

e-mail address

kourakis@parliament.gr

Forum

-----

Blog

-----

Μήνςμα

-----

Ππόγπαμμα – Θέζειρ

http://www.kourakis.gr/draseis_syriza
_content&view=section&layout=blog&id=9&Ite
mid=57&lang=el
Ναη



Τπηπεζία
Δνημέπυζηρ
Γεληία Σύπος



Άπθπα



ςνενηεύξειρ



Ομιλίερ

Ποζοηηθά

http://www.kourakis.gr/deltia_typou

Αξηζκφο Άξζξσλ : 84

http://www.kourakis.gr/genetics

Αξηζκφο Άξζξσλ: 19

http://www.kourakis.gr/articles

Αξηζκφο Άξζξσλ: 37

http://www.kourakis.gr/interviews

Αξηζκφο Άξζξσλ: 23

http://www.kourakis.gr/omilies

Αξηζκφο Άξζξσλ: 18

Facebook

-----

Twitter

-----

YouTube

-----

flickr

-----

Φυηογπαθικό Τλικό

http://www.kourakis.gr/%CE%A6%CF%89%
CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%
B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82

Videos

-----

ύνδεζμοι

http://www.kourakis.gr/links

RSS Feed
Φόπμα Δπικοινυνίαρ

Αξηζκφο Άξζξσλ: 18

http://www.kourakis.gr/contact
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Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ : 14

Πίλαθαο 4-35 Κνπξάθεο Αλαζηάζηνο

ΓΑΨΣΑΝΖ ΗΧΑΝΝΑ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Γελλήζεθε ην 1959 ζηε Βέξνηα, είλαη κεηέξα κηαο θφξεο θαη αζθεί ην επάγγεικα ηνπ
εκπφξνπ. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Διιεληθνχ Κνηλσληθνχ Φφξνπκ θαη ηνπ
ΤΡΗΕΑ ζηε Θεζζαινλίθε θαη Βέξνηα. Δίλαη κέινο ηεο Γ.Δ.Α.
http://www.syriza.gr/ypopsifioi-2009/gaitani-ioanna-toy-georgioy
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4.4.2 Β’ Θεζζαλονίκηρ
ΑΜΑΝΑΣΗΓΟΤ – ΠΑΥΑΛΗΓΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ (ΛΗΣΑ)
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Δίκαη ε Λίηζα Ακκαλαηίδνπ ηνπ Γηψξγνπ θαη ηεο Διέλεο θαη γελλήζεθα ζηηο 7 Ηνχιε
ηνπ 1966 ζηε Θεζζαινλίθε. Σν 1984 ηειείσζα ην 1ν Γεληθφ Λχθεην Υαξηιάνπ. Δίκαη
παληξεκέλε κε ην άββα Παζραιίδε θαη έρνπκε ηξία παηδηά, ηνπο θνηηεηέο
Λνπθία(‟84) θαη Υξήζην(‟86) θαη ηε κηθξή καο Διέλε(‟98). Απφ ην 1995 δηακέλνπκε
ζην Γ.Γ. Μεζεκεξίνπ ηνπ Γήκνπ Δπαλνκήο, πνπ είλαη ν ηφπνο θαηαγσγήο κνπ θαη ε
γελέηεηξα ηνπ άββα.
Οη επαγγεικαηηθέο καο αζρνιίεο ζπλπθαζκέλεο κε ηελ χπαηζξν. Οηθνγελεηαθέο
αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο θαη παξάιιεια απφ ην 2000 εκπνξηθή επηρείξεζε γεσξγηθψλ
κεραλεκάησλ θαη εηδψλ θήπνπ. Ζ δηθή κνπ ελαζρφιεζή κνπ κε ηα θνηλά θαη ηελ
πνιηηηθή μεθηλά απφ ην 1984 σο κέινο ηνπ ΚΚΔ, παξάιιεια κέινο Γ.. ηνπ
πιιφγνπ Γπλαηθψλ Αλάιεςεο (ΟΓΔ) θαη αξγφηεξα κέινο ηνπ Γ.. ηνπ
Παλδεκνθξαηηθνχ πιιφγνπ Γπλαηθψλ Θεζζαινλίθεο, φπσο επίζεο πξφεδξνο ή
κέινο πιιφγσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ζηα ζρνιεία ησλ παηδηψλ κνπ. Σελ πεξίνδν
‟90-‟93 ήκνπλ εθιεγκέλε ζην Δπνπηηθφ ηεο Οκνζπνλδίαο Αγξνηηθψλ πιιφγσλ
Θεζζαινλίθεο. Σν 1995 γπλαίθεο ηεο αλαηνιηθήο ππαίζξνπ ηνπ Ννκνχ
Θεζζαινλίθεο ηδξχζακε ην «Γίθηπν γπλαηθψλ γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ζηελ χπαηζξν»
κε έδξα ην Ν. Ρχζην θαη γηα κία ζρεδφλ πεληαεηία θαηαθέξακε λα ελεξγνπνηήζνπκε
γπλαίθεο απφ 42 ρσξηά ηνπ λνκνχ, δηνξγαλψλνληαο εθζέζεηο, εθδειψζεηο, ζπδεηήζεηο
θαη δηαιέμεηο κε κεγάιε ζπκκεηνρή πνιηηψλ αιιά θαη θνξέσλ. κσο νη αλήζπρνη θαη
ελεξγνί πνιίηεο δελ ζηακαηνχλ θαη πάληα βξίζθνληαη ζε αλαδεηήζεηο πνπ
εμειίζζνληαη ζε θνηλέο δξάζεηο. Έηζη ηα θνηλά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ησλ
ηεζζάξσλ φκνξσλ Γήκσλ (Δπαλνκήο, Μεραληψλαο, Θεξκατθνχ, Μίθξαο) πνπ έρνπλ
ξαγδαία νηθηζηηθή αλάπηπμε, έγηλαλ ε αθνξκή ψζηε θάηνηθνη ηεο αλαηνιηθήο
ππαίζξνπ λα ηδξχζνπκε ην 2000 ηελ πεξηβαιινληηθή θίλεζε «Κξνπζζίδα Γε», φπνπ
ήκνπλ κέινο ηνπ Γ.. κέρξη ην 2008. Σα ζέκαηα πνπ καο απαζρνινχλ είλαη ε έιιεηςε
βαζηθψλ ππνδνκψλ, ε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαη ε εληφο νξίσλ δξάζεο καο
ρσκαηεξή ησλ Σαγαξάδσλ, ε ξχπαλζε ηνπ Θεξκατθνχ θφιπνπ θαη ε εγθιεκαηηθή
πξνέθηαζε ηνπ δηαδξφκνπ πξνζαπνγείσζεο 10-28 ηνπ αεξνδξνκίνπ Μαθεδνλία κε
κπάδσκα ηεο ζάιαζζαο, ε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, ε πξνζηαζία ηνπ
πδξνβηφηνπνπ ηεο Δπαλνκήο, ε δηαηήξεζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο
θαη ε πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ, ε νπνία φκσο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε θαη
επεξεαζκέλε εθηφο απφ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη απφ ην απμαλφκελν
θφζηνο δσήο, ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο θαη ηελ παληειή έιιεηςε ζηήξημεο ησλ
παξαγσγηθψλ θιάδσλ. Ο ηφπνο κνπ δειαδή είλαη ε κηθξνγξαθία ηεο Διιάδαο, κε ηα
κηθξά θαη κεγάια ηνπ πξνβιήκαηα. ην πλαζπηζκφ είκαη κέινο απφ ηελ ίδξπζή ηνπ
θαη απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο πνπ δηαλχνπκε κέινο ηεο Β‟ Ννκαξρηαθήο Δπηηξνπήο
Θεζζαινλίθεο ηνπ ΤΝ.
Σν 1998 ήκνπλ ππνςήθηα λνκαξρηαθή ζχκβνπινο κε ην ςεθνδέιηην ζπλεξγαζίαο
«Οηθνινγία-Αιιειεγγχε πλαζπηζκφο ησλ Πνιηηψλ» θαη ην 2006 κε ην επξχηεξν
λνκαξρηαθφ καο ςεθνδέιηην «Ννκαξρία ησλ Κηλεκάησλ θαη ηεο Οηθνινγίαο».
http://www.ammanatidou.gr/
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Χαραθηερηζηηθά

Ποηοηηθά

Site

http://www.ammanatidou.gr/

e-mail address

ammanatidou@parliament.gr

Ποζοηηθά

info@ammanatidou.gr
Forum

-----

Blog

-----

Μήνςμα

«Δλσηηθά θαη Αξηζηεξά θάλνπκε ηα Αδχλαηα Γπλαηά!»

Ππόγπαμμα – Θέζειρ

----Ναη



Τπηπεζία
Δνημέπυζηρ
Γεληία Σύπος



Άπθπα



ςνενηεύξειρ



Ομιλίερ

http://www.ammanatidou.gr/index.php?option=co
m_content&view=category&layout=blog&id=12
&Itemid=12

Αξηζκφο Άξζξσλ :6

----http://www.ammanatidou.gr/index.php?option=co
m_content&view=category&layout=blog&id=16
&Itemid=16

Αξηζκφο Άξζξσλ: 13

-----

Facebook

-----

Twitter

-----

YouTube

-----

flickr

-----

Φυηογπαθικό Τλικό

http://www.ammanatidou.gr/index.php?option=com
_phocagallery&view=category&id=4

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ : 5

Videos

http://www.ammanatidou.gr/index.php?option=com
_phocagallery&view=category&id=2

Αξηζκφο βίληεν: 18

ύνδεζμοι

http://www.ammanatidou.gr/index.php?option=com
_weblinks&view=category&id=1&Itemid=2

RSS Feed

-----

Φόπμα
Δπικοινυνίαρ

http://www.ammanatidou.gr/index.php?option=com_co
ntact&view=contact&id=1&Itemid=18
Πίλαθαο 4-36 Ακκαλαηίδνπ Παζραιίδνπ Δπαγγειία
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Πιήζνο πλδέζκσλ: 5

ΓΚΗΒΗΕΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Δξγαδφκελνο ζε Ο.Σ.Α. (πξφεδξνο ηνπ ζσκαηείνπ εξγαδνκέλσλ) - Οηθνλνκνιφγνο Γεκνζηνγξάθνο. Γελλήζεθα ζηελ Κάξπζην, βαθηίζηεθα ρσξίο ηε ζπλαίλεζή κνπ, θαη
απφ καζεηήο εληάρζεθα ζηελ αξηζηεξά θαη ζπγθεθξηκέλα ζε απηήλ πνπ νξακαηίδεηαη
ηνλ ζνζηαιηζκφ κε δεκνθξαηία, ειεπζεξία θαη απηνδηαρείξηζε. ΔΚΟΝ Ρήγαο
Φεξαίνο, ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ, ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ Α.Α. θαη -κέρξη ζήκεξα- ζηελ ΑΚΟΑ.
Δίκαη κέινο ηεο Α..Κ. - Ο.Σ.Α. Ήκνπλ ππνςήθηνο κε ηελ Γεκνηηθή Κίλεζε
«Θεζζαινλίθε ησλ Πνιηηψλ θαη ηεο Οηθνινγίαο», θαη κε ηνλ ΤΡΗΕΑ ζηε Β΄
Θεζζαινλίθεο. πλεξγάδνκαη κε ηελ εθεκεξίδα «Ζ Δπνρή», θαη ην 2007
εθπξνζψπεζα ηελ Διιάδα ζηνλ δηεζλή δεκνζηνγξαθηθφ δηαγσληζκφ «Stop
discrimination» (Γηα ηελ Γηαθνξεηηθφηεηα, Καηά ησλ Γηαθξίζεσλ). Αληηπαζψ εμίζνπ
ηηο παξειάζεηο, ηνπο παηξηδνιάγλνπο, ηνπο θαζίζηεο θαη ηνπο ζξεζθφιεπηνπο, θαη
απνζηξέθνκαη φιεο ηηο «κνλαδηθέο αιήζεηεο» απφ φπνπ θαη αλ πξνέξρνληαη. Θεσξψ
σο νπηνπία ηελ άπνςε «ηίπνηα δελ αιιάδεη», θαη φλεηξφ κνπ είλαη έλαο άιινο θφζκνο
εθηθηφο, φπνπ φινη-εο ζα είκαζηε ίζνη-εο, απηφλνκνη-εο θαη θνηλσληθά αιιειέγγπεο.

http://www.syriza.gr/ypopsifioi-2009/gkibisis-dimitris
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4.4.3 Ζπακλείος
ΚΡΗΣΧΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Δίλαη κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
πλαζπηζκνχ ηεο Αξηζηεξάο ησλ Κηλεκάησλ θαη ηεο Οηθνινγίαο. Δίλαη
εθπαηδεπηηθφο κε πνιιά ρξφληα ζηε Γεπηεξνβάζκηα θαη Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Έρεη master ζηε Γηνίθεζε ησλ Οξγαληζκψλ. Γελλεκέλνο ζην Ζξάθιεην.
Τπήξμε γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Ζξαθιείνπ, γεληθφο γξακκαηέαο
ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ, Πξφεδξνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο πκβαζηνχρσλ
Δθπαηδεπηηθψλ ησλ ΣΔΗ επί ηξεηο ζεηείεο, γξακκαηέαο ηεο Ννκαξρηαθήο Δπηηξνπήο
Ζξαθιείνπ ηνπ ΤΝ, επί ζεηξά εηψλ ζην Σκήκα Δξγαηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ ΤΝ θαη
κε ελαζρφιεζε ζε θεληξηθφ επίπεδν ζε ζέκαηα Παηδείαο. Δίλαη αληηπξφεδξνο ζην
Πεξηθεξεηαθφ Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ – ΑΓΔΓΤ. Δίλαη επηθεθαιήο ηεο
λνκαξρηαθήο παξάηαμεο «Ννκαξρηαθή Παξέκβαζε ησλ Πνιηηψλ θαη ηεο Οηθνινγίαο»
θαη ζηηο ηειεπηαίεο απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο εθιέρηεθε λνκαξρηαθφο ζχκβνπινο. Έρεη
αζρνιεζεί κε ηνπηθά θαη πεξηθεξεηαθά ζέκαηα αλάπηπμεο θαη πεξηβάιινληνο, κε
ζέκαηα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη δεκνθξαηηθψλ ειεπζεξηψλ. Δίλαη απφ ηελ αξρή
δξαζηήξην κέινο ζηηο πξσηνβνπιίεο γηα ην Διιεληθφ Κνηλσληθφ Φφξνπκ θαη ην
«Υψξν Γηαιφγνπ θαη Κνηλήο Γξάζεο ηεο Αξηζηεξάο», θαη ην ΤΡΗΕΑ, ζεσξψληαο
φηη ε Δλφηεηα ηεο Αξηζηεξάο είλαη αίηεκα θαη δεηνχκελν γηα θάζε αξηζηεξφ – θαη
αλάγθε γηα ηελ Αξηζηεξά θαη ηνλ ηφπν καο. Δίλαη παληξεκέλνο κε ηε Λίηζα Μαληά,
έρνπλ δχν θφξεο.
http://www.syriza.gr/ypopsifioi-2009/kritsotakis-michail-toy-georgioy

ΜΑΡΑΓΚΟΤΓΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Γελλήζεθε ζην Ρέζπκλν. Δξγάδεηαη ζην Ζξάθιεην ζαλ ηδηνθηήηεο ηαβέξλαο. Τπήξμε
κέινο ηεο ΚΝΔ θαη ηνπ ΚΚΔ κέρξη ην 1991 φπνπ θαη απνρψξεζε θαη εληάρζεθε ζηνλ
ΤΝΑΠΗΜΟ. Γηεηέιεζε πξφεδξνο ηνπ ζπλδέζκνπ θξενπσιψλ Ν Ζξαθιείνπ γηα
17 ρξφληα, ζηελ δηνίθεζε ηεο ΟΔΒΝΖ, ηνπ επηκειεηεξίνπ Ζξαθιείνπ, ηεο
Παλειιελίαο Οκνζπνλδίαο Καηαζηεκαηαξρψλ Κξενπσιψλ θαη ηεο γεληθήο
πλνκνζπνλδίαο επαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ Διιάδαο.
Δίλαη παληξεκέλνο κε ηελ Δηξήλε Ρνπζζάθε θαη έρεη δχν παηδηά ηνλ Βαξδή θαη ηελ
Μαξία 24 θαη 22 εηψλ αληίζηνηρα.
http://www.syriza.gr/ypopsifioi-2009/maragkoydakis-emmanoyil
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4.4.4 άκνπ

ΚΑΡΑΘΑΝΑΖ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟ (ΥΡΖΣΟ)
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Γελλήζεθα ζην Πάλσ Βαζχ ηεο άκνπ ην Μάε ηνπ 1960 απφ γνλείο αγξφηεο. Σα
καζεηηθά θαη εθεβηθά κνπ ρξφληα ηα πέξαζα ζηελ Αζήλα φπνπ θαη ηέιεησζα ην
Λχθεην. Ήκνπλ κέινο ηνπ ΠΑΟΚ απφ ην 1976. Απνρψξεζε δηαθσλψληαο πξηλ ηηο
εθινγέο ηνπ 1981 θαη ζπκκεηείρα ζηνπο αγψλεο ηνπ ιανχ καο κε ηελ
εμσθνηλνβνπιεπηηθή ρψξν. Σν 1988 επαλεγθαζηάζεθα ζηε άκν. Μεηά ηελ βξαδηά
ησλ Ηκίσλ θαη ηε ζχιιεςε ηνπ Οηζαιάλ απνθάζηζα λα νξγαλσζψ ζηνλ παηξησηηθφ,
ζνζηαιηζηηθφ ρψξν ηνπ ΓΖΚΚΗ. Τπήξμα κέινο ηεο Ν.Δ. άκνπ θαη ζήκεξα κέινο ηεο
Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΓΖΚΚΗ θαζψο θαη κέινο ηεο γξακκαηείαο ηνπ ΤΡΗΕΑ
ζηε άκν. Δίκαη πξφεδξνο ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ηνπ βξεθνλεπηαθνχ
ζηαζκνχ άκνπ θαζψο θαη ηνπ εμσξατζηηθνχ ζπιιφγνπ Κξχα βξχζεο. Αζθψ ην
επάγγεικα ηνπ αγξφηε θαη είκαη παληξεκέλνο κε ηελ Αγλή Καινγεξή κε ηελ νπνία
έρνπκε έλα γην, ην Γεκήηξε.
http://www.syriza.gr/ypopsifioi-2009/karathanasis-christodoylos-christos-toydimitrioy

πγθεληξσηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α., ππάξρνπλ ζηελ
ηζηνζειίδα: http://www.syriza.gr/ypopsifioi-2009 . Οη πιεξνθνξίεο είλαη ζε ζρέζε κε
ην θφκκα ην νπνίν εθπξνζσπνχλ θαη φρη γηα ην θαζέλα μερσξηζηά, εθηφο απφ απηνχο
πνπ δηαηεξνχλ θαη πξνζσπηθή ζειίδα. Δθεί αλαθέξνληαη κφλν ηα πξνζσπηθά
ζηνηρεία ησλ εθιεγκέλσλ βνπιεπηψλ θαηά ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηεο «4εο
Οθησβξίνπ 2009», νπφηε γηα ηνπο θ.





Γθηβίζεο Γεκήηξηνο
Κξηηζσηάθεο Μηραήι
Μαξαγθνπδάθεο Δκκαλνπήι
Καξαζαλάζεο Υξηζηφδνπινο (Υξήζηνο)
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4.5 Βουλευτϋσ Λαώκού Ορθόδοξου υναγερμού (ΛΑ.Ο..)
4.5.1 Α’ Θεζζαλονίκηρ
ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ ΑΓΓΔΛΟ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Ο Άγγεινο Κνινθνηξψλεο γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην 1948. πνχδαζε
πνιηηηθέο επηζηήκεο ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην. Έθιεηζε πξφζθαηα ηξηάληα πέληε
ρξφληα δεκνζηνγξαθηθήο δνπιεηάο. Τπήξμε αξρηζπληάθηεο ζηηο εθεκεξίδεο
«Μαθεδνλία» θαη «Διιεληθφο Βνξξάο». Γηεπζπληήο εηδήζεσλ ζηελ «ΣV
Μαθεδνλία», θαζψο θαη ζηνλ ηειενπηηθφ ζηαζκφ «NEW CHANNEL» θαη γεληθφο
δηεπζπληήο ηεο "Χκέγα ηειεφξαζεο". Αξρηζπληάθηεο ζην ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ
Μαθεδνλίαο ηεο ΔΡΣ-3 θαη ζην "Ράδην Μαθεδνλία-θαλάιη έλα". Γηεηέιεζε δπν θνξέο
δηεπζπληήο ηνπ Γεκνηηθνχ Ραδηνθψλνπ Θεζζαινλίθεο. Δπί κηα δεθαεηία ππήξμε
δηεπζπληήο ηεο εθεκεξίδαο " Ζ Πξφνδνο" εξξψλ. Ίδξπζε ζηηο έξξεο ηηο
εθεκεξίδεο "εξξατθφο Σχπνο" θαη "Νέα Δπνρή" θαη ζπλεξγάζηεθε κε πνιιά
πεξηνδηθά ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ησλ Αζελψλ. Έρεη δηδάμεη δεκνζηνγξαθία ζηε
ρνιή δεκνζηνγξαθίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ζην
Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, ζηε ρνιή Γηθαζηψλ θαη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ζρνιέο
Η.Δ.Κ. Δθπξνζψπεζε ηελ Έλσζε πληαθηψλ Ζκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ ΜαθεδνλίαοΘξάθεο - ηεο νπνίαο είλαη κέινο απφ ην 1986 - ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ
Αζελατθνχ Πξαθηνξείνπ Δηδήζεσλ, κε νκφθσλε απφθαζε ηεο δηνίθεζεο ησλ
δεκνζηνγξάθσλ, φπσο θαη δχν θνξέο ζηελ επηηξνπή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, γηα
ην βξαβείν «Αιέθνο Ληδσξίθεο». Δθιέρζεθε δπν θνξέο ζην πκβνχιην Σηκήο θαη
Γενληνινγίαο ηεο Έλσζεο πληαθηψλ Ζκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ ΜαθεδνλίαοΘξάθεο, σο πιεηνςεθψλ ζχκβνπινο θαη πξνεδξεχσλ.

http://www.aggeloskolokotronis.gr/bio.html
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Χαραθηερηζηηθά
Site

Ποηοηηθά
www.aggeloskolokotronis.gr

e-mail address

aggelko@mail.gr
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Ποζοηηθά

Forum
Blog
Μήνςμα
Ππόγπαμμα – Θέζειρ







Τπηπεζία
Δνημέπυζηρ
Γεληία Σύπος
Άπθπα

aggelko@tellas.gr
info@aggeloskolokotronis.gr
----http://hellas-ekloges.blogspot.com/2009/09/blogpost_4272.html
«Μαδί ζηε κάρε γηα ηα δίθαηα ησλ πνιηηψλ»
http://www.aggeloskolokotronis.gr/PROGRAM_LAOS.p
df
Ναη
http://www.aggeloskolokotronis.gr/drasi.html
 http://www.aggeloskolokotronis.gr/internet.htm
l
 http://www.aggeloskolokotronis.gr/newspaper.
html
 http://www.aggeloskolokotronis.gr/magazine.ht
ml

ςνενηεύξειρ
Ομιλίερ
Facebook



Twitter
YouTube

--------http://www.facebook.com/home.php?#/profile.php?id=10
0000215421257&ref=search&sid=100000184561928.344
4824087..1
---------

Flickr

-----

Φυηογπαθικό Τλικό
Videos
ύνδεζμοι
RSS Feed
Φόπμα
Δπικοινυνίαρ

http://www.aggeloskolokotronis.gr/foto.html

Αξηζκφο Άξζξσλ: 1
Αξηζκφο Άξζξσλ ζην Internet:
6



Αξηζκφο Άξζξσλ ζε
Δθεκεξίδα:4



Αξηζκφο Άξζξσλ ζε
Πεξηνδηθά: 7

Αξηζκφο Friends: 536

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ : 9

----ρη
----http://www.aggeloskolokotronis.gr/contact.html

ΚΑΡΑΜΠΔΛΑ

Πίλαθαο 4-37 Κνινθνηξώλεο Άγγεινο

ύληνκν Βηνγξαθηθό
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ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

Δίλαη 33 εηψλ θαη κεγάισζε ζηελ Καιακαξηά ηεο Θεζζαινλίθεο. Απφ λσξίο, ζηα 18
ηνπ ρξφληα, μεθίλεζε θαη ζπλερίδεη κέρξη ζήκεξα λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε πνιηηηθέο
θαη εζληθέο δξάζεηο εληφο θαη εθηφο ηεο Διιάδνο, ζε πλέδξηα, Γηεζλείο πλαληήζεηο
αιιά θαη ζε δηεζλείο απνζηνιέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε απνζηνιή ηνπ ΛΑ.Ο.. ζην
Λίβαλν θαηά ηνλ πφιεκν ηνπ 2006 θαη ε απνζηνιή ηεο ΝΔ.Ο. ζηελ Κχπξν ην 2009.
Δπίηηκνο πξφεδξνο ηεο Νενιαίαο Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ (ΝΔ.Ο.). Δθιεγκέλν
κέινο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΛΑ.Ο.. Μέινο ησλ Ο.Κ.Δ. Δμσηεξηθψλ,
Ακχλεο, Παηδείαο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο. Αλαπιεξσηήο Δθπξφζσπνο ηνπ ΛΑ.Ο..
ζην πκβνχιην Αλψηαηεο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (.Α.Σ.Δ.) ηνπ Δζληθνχ
πκβνπιίνπ Παηδείαο (Δ.Τ.Π.). Τπνςήθηνο Δπξσβνπιεπηήο κε ην ΛΑ.Ο.. ζηηο
Δπξσεθινγέο ηνπ 2009. Τπνςήθηνο Βνπιεπηήο Α‟ Θεζζαινλίθεο κε ην ΛΑ.Ο.. ην
2007 φπνπ έιαβε 2.375 ζηαπξνχο. Τπνςήθηνο Γεκνηηθφο χκβνπινο ην 2006 κε ηνλ
ζπλδπαζκφ ηνπ Γ. Καξαηδαθέξε «Λατθφο Γεκνηηθφο πλαγεξκφο Θεζζαινλίθεο».
Τπεχζπλνο Όιεο ηνπ πεξηνδηθνχ ηεο ΝΔ.Ο. «ΑΠΟΓΡΑΖ». Ηδξπηηθφ κέινο ηνπ
Ηλζηηηνχηνπ Δζληθψλ θαη Κνηλσληθψλ Μειεηψλ «ΊΧΝ ΓΡΑΓΟΤΜΖ» θαη κέινο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Γηαηέιεζε κέινο ηνπ πκβνπιίνπ Πνιηηηθνχ ρεδηαζκνχ
ηνπ ΛΑ.Ο.. Γηαηέιεζε δχν θνξέο Δπηθεθαιήο ηεο Ο.Κ.Δ. Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ
ηνπ Σνκέα Δμσηεξηθψλ & Άκπλαο ηνπ ΛΑ.Ο.. θαη Γξακκαηέαο ηεο Ο.Κ.Δ.
Σνπξηζκνχ. Καζεγεηήο ζηε Αθαδεκία πνπδψλ Δπηθνηλσλίαο ζηα αληηθείκελα
«Άκπλα θαη ηξαηεγηθή» θαη «πγθξηηηθή Αλάιπζε Δπηθαηξφηεηαο». Πνιηηηθφο
Αλαιπηήο θαη Αξζξνγξάθνο. Αζρνιείηαη επηρεηξεκαηηθά κε ηνλ ρψξν ησλ Μέζσλ
Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο Δξγαδνκέλσλ. Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ ζηηο
ηξαηεγηθέο πνπδέο απφ ην University of Hull (Αγγιία), φπνπ εμεηδηθεχηεθε ζηελ
Πξφιεςε θαη Γηαρείξηζε Κξίζεσλ. Οινθιήξσζε ηελ πξαθηηθή ηνπ ζην Τπνπξγείν
Δμσηεξηθψλ - Τπεξεζία Γηεζλνχο Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο - Hellenic Aid.
Πηπρηνχρνο ζηα Μ.Μ.Δ. θαη ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, University of East Anglia
(Αγγιία). Απφθνηηνο ηνπ Αξζαθείνπ Λπθείνπ Θεζζαινλίθεο. Τπεξέηεζε ζηηο
Δηδηθέο Γπλάκεηο σο ππαμησκαηηθφο. Δίλαη κέινο ηεο Λέζρεο Διιήλσλ Καηαδξνκέσλ
Θεζζαινλίθεο (Λ.Δ.Κ.) - Δηδηθήο Γηαζσζηηθήο Οκάδαο Πνιιαπιψλ Απνζηνιψλ
(Δ.Γ.Ο.Π.Α.) ηεο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Ννκαξρίαο Θεζζαινλίθεο.
http://www.karabelas.eu/cv.php?section=1&item=1
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Χαραθηερηζηηθά

Ποηοηηθά

Site

http://www.karabelas.eu/

e-mail address

panos@karabelas.eu

Ποζοηηθά

alphasonap@gmail.com
Forum

-----

Blog

http://hellasekloges.blogspot.com/2009/09/blogpost_4272.html

Μήνςμα

«Σφπν ζηνπο Νένπο»

Ππόγπαμμα – Θέζειρ

Ναη

Τπηπεζία Δνημέπυζηρ
 Γεληία Σύπος


Άπθπα



ςνενηεύξειρ



Ομιλίερ

------http://www.karabelas.eu/publication

Αξηζκφο Γεκνζηεπκέλσλ Άξζξσλ: 22

----http://www.karabelas.eu/speech

Facebook

----

Twitter

-----

YouTube

-----

flickr

-----

Φυηογπαθικό Τλικό

ε κνξθή .zip αξρείνπ

Videos

-----

ύνδεζμοι

http://www.karabelas.eu/links.php

RSS Feed

-----

Φόπμα Δπικοινυνίαρ

http://www.karabelas.eu/contact.php?section=1
&item=3
Πίλαθαο 4-38 Καξάκπειαο Παλαγηώηεο
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Αξηζκφο Άξζξσλ: 4

Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ : 3

Πιήζνο πλδέζκσλ: 30

4.5.2 Β’ Θεζζαλονίκηρ
ΒΔΛΟΠΟΤΛΟ ΚΤΡΗΑΚΟ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Ο Κπξηάθνο Βειφπνπινο γελλήζεθε ζηηο 24-10-1965 ζηελ Γεξκαλία. Καηάγεηαη απφ
αγξνηηθή νηθνγέλεηα πξνζθχγσλ. Μεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ απφ ην Λχθεην
Γελδξνπνηάκνπ εγγξάθεηαη ζε ρνιή Γεκνζηνγξαθίαο, ηα καζήκαηα ηεο νπνίαο
παξαθνινπζεί σο ππφηξνθνο. Δίλαη έθεδξνο αμησκαηηθφο ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ θαη
ππεξέηεζε ηελ ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία ζηα λεζηά ηνπ Βνξεηναλαηνιηθνχ Αηγαίνπ θαη
ζηελ επεηξσηηθή ρψξα. Δίλαη έγγακνο θαη έρεη κία θφξε.
Δίλαη κέινο ηεο Αθαδεκίαο ηεο Διιεληθήο γιψζζαο ζηε Γεξκαλία θαη ηεο Έλσζεο
Λνγνηερλψλ Βνξείνπ Διιάδνο. Με ηελ ηδηφηεηα ηνπ δεκνζηνγξάθνπ, εξγάζζεθε ζε
ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο, ζηνπο ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο «Θεζζαινλίθε» θαη
«Δξκήο», φπνπ παξνπζίαδε ηελ εθπνκπή «Ζ Βνπιή ησλ Πνιηηψλ», θαζψο θαη ζηελ
ηειεφξαζε «Δγλαηία» ηελ εθπνκπή «Βνπιή», θαη ηελ εθπνκπή «Διιελφξακα» ζην
ΣΖΛΔΑΣΤ, κε ραξαθηεξηζηηθφ ηελ νκνινγνπκέλσο κεγάιε ηειεζέαζε. Δθηφο απφ
ηελ αλειιηπή αλαθνξά ζε επίθαηξα γεγνλφηα, ην πξνζθηιέο ζέκα είλαη ν ζρνιηαζκφο
ησλ Δζληθψλ δεηεκάησλ θαη ε αλάπηπμε δξαζηεξηφηεηνο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ
δεζκψλ
ηνπ
νκνγελεηαθνχ
Διιεληζκνχ
κε
ηε
Μεηέξα
Διιάδα.
ηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαηαγξάθνληαη: Ζ ζπγθέληξσζε 18.000
Θεζζαινληθέσλ ζηελ πιαηεία Αξηζηνηέινπο κε ζθνπφ ηε δηακαξηπξία γηα ηελ
απνηξνπή ηεο νλνκαζίαο ησλ θνπίσλ. Ζ επίζθεςε ζηνπο Έιιελεο ζηελ Κάησ Ηηαιία
θαη ηθειία (Μεγάιε Διιάδα), ην Πάζρα ηνπ 1996. Με ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο
πέηπρε –κέζσ ηεο Ννκαξρίαο Θεζζαινλίθεο- ηελ θηινμελία 30 παηδηψλ Διιεληθήο
θαηαγσγήο απφ ηελ Κ. Ηηαιία ζηελ θαηαζθήλσζε «Κνηλσληθήο πξφλνηαο» ηεο
Μεηακφξθσζεο Υαιθηδηθήο. Με πξνζσπηθέο ηνπ ελέξγεηεο ζπγθεληξψζεθε
ζεκαληηθφ πξντφλ βνήζεηαο πξνο ηνπο αλαμηνπαζνχληεο αδειθνχο Διιελνπνληίνπο
ηεο Κνκνηελήο θαη ησλ αππψλ, θαζψο επίζεο θαη ζηνπο Έιιελεο αξαθαηζάλνπο
ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο. Αθφκε, πξαγκαηνπνίεζε νκηιίεο ζε ζρνιεία θαη
ζπιιφγνπο ζρεηηθέο κε ηελ Ηζηνξία ηεο Μαθεδνλίαο. Έγξαςε ηα ηζηνξηθνχ
πεξηερνκέλνπ πνλήκαηα «Μαθεδνλία θαη Όβξεηο», «Απηνί είλαη νη Σνχξθνη»,
«Αιέμαλδξνο, ν Μέγηζηνο ησλ Διιήλσλ», «Ζ Διιάδα αηκνξξαγεί» θαη
«Αξηζηνηέινπο: Αζελαίσλ Πνιηηεία», «Παγθνζκηνπνίεζε», «Θάλαηνο ηνπ έζλνπο»,
«Διιήλσλ κπζηηθά», Πεξί Διιήλσλ αγσγή», «Διιήλσλ πξντζηνξία». Δίλαη
ζπληδξπηήο ηνπ Διιελνθεληξηθνχ ζπιιφγνπ «Γίαπινο Διιήλσλ».

Αρηζκός υήθφλ Οθηώβρηος 2009: 6.130 (από 11.200 ποσ έιαβε ηο θόκκα ζσλοιηθά)
http://velopoulos.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=27
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Χαραθηερηζηηθά

Ποηοηηθά

Site

http://velopoulos.gr/index.php

e-mail address

velop-ky@otenet.gr

Forum

-----

Blog

http://hellas-ekloges.blogspot.com/2009/09/blogpost_4272.html

Μήνςμα

«Ζ ζσζηή επηινγή»

Ππόγπαμμα – Θέζειρ

Ναη
----



Τπηπεζία
Δνημέπυζηρ
Γεληία Σύπος



Άπθπα



ςνενηεύξειρ
(Γηλώζειρ)



Ομιλίερ

http://velopoulos.gr/index.php?option=com_conte
nt&task=blogcategory&id=22&Itemid=36

Αξηζκφο Άξζξσλ: 298

http://velopoulos.gr/index.php?option=com_conte
nt&task=view&id=15&Itemid=32

Αξηζκφο Γεκνζηεπκέλσλ
Άξζξσλ: 63

http://velopoulos.gr/index.php?option=com_conte
nt&task=view&id=18&Itemid=31

Αξηζκφο Γειψζεσλ: 55

http://velopoulos.gr/index.php?option=com_conte
nt&task=blogsection&id=11&Itemid=28

Αξηζκφο Άξζξσλ: 9

Facebook

----

Twitter

-----

YouTube

-----

flickr

-----

Φυηογπαθικό Τλικό
Videos

Ποζοηηθά





http://velopoulos.gr/index.php?option=com_content
&task=view&id=14&Itemid=33
http://velopoulos.gr/index.php?option=com_content
&task=view&id=17&Itemid=29
http://velopoulos.gr/index.php?option=com_content
&task=view&id=13&Itemid=30
http://velopoulos.gr/index.php?option=com_content
&task=view&id=202&Itemid=38

Αξηζκφο Φσηνγξαθηψλ : 23


Αξηζκφο Videos ζηε Βνπιή:
77



Αξηζκφο Videos ζε
πλεληεχμεηο: 140
Αξηζκφο Videos Γειψζεσλ:
33



Ζσογπαθημένο
Τλικό

http://velopoulos.gr/index.php?option=com_content&ta
sk=view&id=19&Itemid=37

Αξηζκφο Ζρνγξαθεκέλν : 4

ύνδεζμοι

Ναη

Πιήζνο πλδέζκσλ: 1

RSS Feed

-----

Φόπμα
Δπικοινυνίαρ

http://velopoulos.gr/index.php?option=com_contact&Ite
mid=3
Πίλαθαο 4-39 Βειόπνπινο Κπξηάθνο
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ΚΟΝΗΑΡΖ ΠΤΡΗΓΧΝ
ύληνκν Βηνγξαθηθό
Ο πχξνο Κφληαξεο γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην έηνο 1979.
Δίλαη καρφκελνο δηθεγφξνο ζην Γηθεγνξηθφ χιινγν Θεζζαινλίθεο απφ ην έηνο
2005. Δίλαη ζπλδηθαιηζηήο ηνπ Γ..Θ. θαη πξψηνο (1νο) επηηπρψλ ππνςήθηνο
ζχκβνπινο ηνπ πλδπαζκνχ «ΓΗΚΖΓΟΡΗΚΖ ΔΝΧΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ». Δίλαη κέινο ηεο
Δπηηξνπήο Πνιηηηζκνχ ηνπ Γ..Θ. θαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο Νέσλ Γηθεγφξσλ θαη
Αζθνπκέλσλ ηνπ ηδίνπ Γ..Θ. Δίλαη απφ ηα παιαηφηεξα εγγεγξακκέλα κέιε ηνπ
Λατθνχ Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ. Δίλαη κέινο πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο θαη
εγγεγξακκέλνο ζην χιινγν Πνιπηέθλσλ Θεζζαινλίθεο «ΜΔΡΗΜΝΑ».
Αθαδεκατθά Πξνζφληα: Πηπρίν Ννκηθήο, Ννκηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Κεληξηθήο
Αγγιίαο ζην Μπέξκηλρακ (U.C.E.). Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζην
επηζηεκνληθφ αληηθείκελν «Δπξσπατθέο Ννκηθέο πνπδέο», Σκήκα Ννκηθήο, ηνκέαο
Ννκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, Παλεπηζηήκην Κ. Αγγιίαο ηνπ Μπέξκηλρακ
(U.C.E.) Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα εθπαίδεπζεο ζην επηζηεκνληθφ αληηθείκελν «Γίθαην
Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο», Σκήκα ηδηνθηεζίαο θαη θαηαζθεπψλ, Παλεπηζηήκην
Κεληξηθήο Αγγιίαο ζην Μπέξκηλρακ (U.C.E.)
Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο: «Ζ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ θξαηηθήο επηρνξεγήζεσο ζηηο
Αεξνπνξηθέο Δηαηξείεο». «Ζ εθαξκνγή ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ επελδπηψλ θαη
αξραηνιφγσλ ζηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο»
http://www.facebook.com/search/?flt=1&q=Velopoulos&o=2048&sid=100000184
561928.2647329587..1&s=10#/group.php?gid=180525005224&v=info&ref=search
Πποζυπική ζελίδα: --Πποζυπικό e-mail: sp_koniaris@hotmail.com
Φίλοι ζηο Face book: 71
Απιθμόρ Φυηογπαθιών: 5
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5 ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
5.1 Ποςοςτϊ ςυμμετοχόσ των πολιτικών κομμϊτων και των
υποψηφύων ςτα κοινωνικϊ μϋςα δικτύωςησ
Σν πξψην ζρήκα (5-1) εθθξάδεη ζπλνιηθά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ
βνπιεπηψλ φισλ ησλ θνκκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα ζηε Βνπιή θαη φισλ ησλ
εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ, εθηφο Αζήλαο, ζπλνιηθά ηα πνζνζηά ρξήζεο ησλ
θνηλσληθψλ κέζσλ δηθηχσζεο 1εο θαη 2εο γεληάο (web 1.0 θαη web 2.0).
Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη νη πεξηζζφηεξνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα παξαδνζηαθά εξγαιεία
δειαδή email θαη πξνζσπηθή ζειίδα, ελεκεξσκέλε κε θσηνγξαθίεο, άξζξα κε
πνιηηηθέο ζέζεηο ησλ ππνςεθίσλ θαη θάπνηνπο ζπλδέζκνπο. Διάρηζηνη ρξεζηκνπνηνχλ
επίζεο ηα κέζα πξψηεο γεληάο, ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο (forum, blog), φπνπ κπνξεί
λα αλαπηπρζεί δηάινγνο κεηαμχ ππνςεθίσλ θαη ςεθνθφξσλ. ζνλ αθνξά ηεο
δεχηεξεο γεληάο, έλα πςειφ πνζνζηφ δηαηεξεί ινγαξηαζκφ ζε έλα απφ ηα
δεκνθηιέζηεξα θνηλσληθά κέζα, ην facebook, κε αξθεηή δηαθνξά απφ ηα twitter,
youtube θαη flickr, ηα νπνία είλαη θαη απηά επξέσο δηαδεδνκέλα. Αθνινπζνχλ,
βέβαηα, ε ρξήζε ιηγφηεξν γλσζηψλ social networks κε ζπκκεηνρή ελφο ππνςεθίνπ ην
πνιχ (vimeo, wordPress, linkedin, livestream).

ρήκα 5-1Πνζνζηό ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ βνπιεπηώλ ζηα SNS
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Αλαιπηηθφηεξα, παξαθάησ θαίλνληαη ηα πνζνηηθά κεγέζε θαη ηα αληίζηνηρα
πνζνζηηαία γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ βνπιεπηψλ γηα θάζε θφκκα μερσξηζηά:

ΠΑ.Ο.
Κ.

Ν.Γ.

Κ.Κ.Δ.

Τ.ΡΗΕ.Α

ΛΑ.Ο.

Σύλοιο

site

24→100%

12→75%

0→0%

2→28.57%

3→50%

68.34%

e-mail

24→100%

16→100%

1→14.29%

2→28.57%

4→66.67%

78.34%

Foto

20→83,3%

12→75%

0→0%

2→28,57%

4→66,67%

63,34%

Videos

9→37%

4→25%

0→0%

1→14,29%

1→16,67%

25%

Audio

1→4,17%

0→0%

0→0%

0→0%

1→16,67%

3,34%

χλδεζκνη

15→62,5%

11→68,75%

0→0%

2→28,57%

2→33,37%

50%

Άξζξα

16→66,67
%

11→68,75%

0→0%

2→28,57%

3→50%

53,34%

Forum

3→12,5%

1→6,25%

0→0%

0→0%

0→0%

6,67%

Blog

7→29,2%

3→18,75%

0→0%

0→0%

1→16,67%

18,3%

Facebook

16→66,67
%

7→43,75%

0→0%

0→0%

2→33,37%

41,67%

Twitter

6→25%

3→18,75%

0→0%

0→0%

0→0%

15%

YouTube

7→29,2%

2→12,5%

0→0%

0→0%

0→0%

15%

Flickr

2→8,34%

0→0%

0→0%

0→0%

0→0%

3,33%

Vimeo

1→4,17%

0→0%

0→0%

0→0%

0→0%

1,67%

wordPress.co
m

1→4,17%

0→0%

0→0%

0→0%

0→0%

1,67%

Linkedin

1→4,17%

0→0%

0→0%

0→0%

0→0%

1,67%

livesstream

1→4,17%

0→0%

0→0%

0→0%

0→0%

1,67%

Πίλαθαο 5-1 Ο βαζκόο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηώλ Web 2.0, εθθξαζκέλνο ζε πιήζνο θαη πνζνζηό ζπκκεηνρώλ,
αλά πνιηηηθό θόκκα.
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Γηα θάζε θφκκα μερσξηζηά, απεηθνλίδνπκε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα
θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο πξψηεο θαη δεχηεξεο γεληάο:

5.1.1 ΠΑ.Ο.Κ.
Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη νη ππνςήθηνη βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. ζπκκεηέρνπλ ζε
φια ηα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο. ηα 1εο γεληάο κέζα κνλφδξνκεο επηθνηλσλίαο
(site) ζπκκεηέρνπλ φινη νη ππνςήθηνη θαη θαίλεηαη λα δηαηεξνχλ αξθεηνί κηα πνιχ
θαιά νξγαλσκέλε θαη ελεκεξσκέλε ηζηνζειίδα. Οη πεξηζζφηεξνη έρνπλ αλαξηήζεη
θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη αξθεηά άξζξα κε ηηο πνιηηηθέο ηνπο ζέζεηο θαη ην
πξνεθινγηθφ ηνπο πξφγξακκα. εκαληηθφ επίζεο ζεσξνχλ ηε δπλαηφηεηα κεηάβαζεο
ζε άιιεο ζρεηηθέο ζειίδεο (χλδεζκνη) θαη νξηζκέλνη πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη
νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ. ηα 1εο γεληάο αιιά ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο (forum,
blog), δείρλνπλ λα είλαη ιίγν δηζηαθηηθνί, ζπκκεηέρνληαο πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ησλ
βνπιεπηψλ απηψλ (ιηγφηεξν απφ 30%). ηα θνηλσληθά κέζα 2εο γεληάο (facebook,
twitter, youtube, flickr, θα), δεκνθηιέζηεξν είλαη ην facebook θαη λα αθνινπζνχλ ηα
ππφινηπα κε αξθεηά κεγάιε δηαθνξά. Σξεηο ππνςήθηνη παξνπζηάδνπλ κηα ζπκκεηνρή
ζε ηέζζεξα αθφκα κέζα, ηα νπνία δελ είλαη ηφζν δηαδεδνκέλα αθφκα(vimeo,
wordPress.com, linkedin, livesstream). Απηφ απνηειεί ίζσο θαη κηα αδπλακία λα
απεπζπλζνχλ εχζηνρα ζηνπο ρξήζηεο γηα ηνπο νπνίνπο ελδηαθέξνληαη (π.ρ. Vimeo
απεπζχλεηαη ζε ρξήζηεο λεαξήο ειηθίαο).

ρήκα 5-2 Πνζνζηό ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ βνπιεπηώλ ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. ζηα SNS
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5.1.2 Νέα Γημοκπαηία
Οη ππνςήθηνη βνπιεπηέο ηεο Ν.Γ. παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξα πνζνζηά ζε ζρέζε κε
απηά ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. Παξαηεξνχκε αξρηθά φηη δελ έρνπλ φινη πξνζσπηθή ζειίδα,
αιιά ηνπιάρηζηνλ φινη έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα email. Γίλνπλ θαη απηνί
πξνηεξαηφηεηα ζε θσηνγξαθηθφ πιηθφ αιιά θαη ζε θείκελα κε ηηο πνιηηηθέο ηνπο
απφςεηο, θαζψο επίζεο θαη ηε δπλαηφηεηα κεηάβαζεο ζε άιιεο ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο
(χλδεζκνη). Γηαηεξνχλ ρακειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζε forum θαη blog, αιιά
ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο έρνπλ δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκφ ζην Facebook. ηα
ππφινηπα θνηλσληθά κέζα ζπκκεηέρεη έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ή θαη θαζφινπ.

ρήκα 5-3 Πνζνζηό ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ βνπιεπηώλ ηνπ Ν.Γ. ζηα SNS

5.1.3 Κ.Κ.Δ.
Σν ηξίην θφκκα ζε πιεηνςεθία ηεο Βνπιήο, ην Κ.Κ.Δ., δείρλεη λα απέρεη απφ φια ηα
θνηλσληθά κέζα. Μφλν έλαο θαίλεηαη λα έρεη δεκηνπξγήζεη email. Πηζαλψο, ιφγσ
ηδενινγίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξάηαμεο, ιεηηνπξγνχλ φινη εληαία φρη αηνκηθά,
επνκέλσο, έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα θνηλή ηζηνζειίδα γηα ην θφκκα φπνπ εθεί
βξίζθνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ππνςεθίνπο αιιά θαη ηηο πνιηηηθέο ηηο ζέζεηο.

ρήκα 5-4 Πνζνζηό ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ βνπιεπηώλ ηνπ Κ.Κ.Δ. ζηα SNS

129

5.1.4 Τ.ΡΗΕ.Α.
Οη ππνςήθηνη βνπιεπηέο ηεο παξάηαμεο απηήο δηαηεξνχλ κηα ζπληεξεηηθή ζηάζε
απέλαληη ζηα θνηλσληθά κέζα απηά. Γχν κφλν απφ ηνπο ππνςεθίνπο έρνπλ
πξνζσπηθή ζειίδα θαη email, επαλδξψλνληαο ηε ζειίδα ηνπο κε ηα απνιχησο βαζηθά,
θσηνγξαθηθφ πιηθφ, άξζξα, ζπλδέζκνπο θαη θάπνηα αξρεία video θαη απέρνπλ
ηειείσο απφ ηα κέζα 2εο γεληάο.

ρήκα 5-5 Πνζνζηό ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ βνπιεπηώλ ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. ζηα SNS

5.1.5 ΛΑ.Ο..
Αλ θαη ζεσξείηαη πην ζπληεξεηηθφ θφκκα, ην ΛΑ.Ο.. δείρλεη λα έρεη θαηαλνήζεη ηελ
επηξξνή πνπ πξνζθέξνπλ ηα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο θαη λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ σο
ελαιιαθηηθφ επηθνηλσληαθφ κέζν. Οη κηζνί απφ ηνπο ππνςεθίνπο έρνπλ πξνζσπηθή
ζειίδα θαη πεξηζζφηεξνη email. Γίλνπλ έκθαζε ζην θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη ζηα
άξζξα. Μφλν έλα ππνςήθηνο έρεη αλαξηήζεη θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θαη δχν
έρνπλ ινγαξηαζκφ ζην πην γλσζηφ social media 2εο γεληάο, Facebook.

ρήκα 5-6 Πνζνζηό ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ βνπιεπηώλ ηνπ ΛΑ.Ο.. ζηα SNS
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Πξνρσξψληαο ηελ αλάιπζή καο, ζα πξέπεη λα δνχκε θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ
ππνςεθίσλ βνπιεπηψλ ζπγθεθξηκέλα ζε θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα.
5.1.6 Α’ Θεζζαλονίκηρ
Ξεθηλψληαο, ινηπφλ, απφ ηελ Α‟ Θεζζαινλίθεο, ην πιήζνο ησλ ππνςεθίσλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζην δείγκα είλαη ην κεγαιχηεξν (ζπλνιηθά 24 απφ ηνπο 60). Σα
απνηειέζκαηα πνπ θαίλνληαη παξαθάησ, δείρλνπλ φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ
ππνςεθίσλ βνπιεπηψλ ηεο Θεζζαινλίθεο, αλεμαξηήηνπ θφκκαηνο, έρεη πξνζσπηθή
ζειίδα θαη email, θαζψο επίζεο δίλεη έκθαζε ζηελ αλάξηεζε θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ.
Αλεβάδνπλ πιηθφ θαη κε ηε κνξθή θεηκέλνπ, γηα ηε θαιχηεξε νξγάλσζε θαη
ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη. Οη 14 απφ απηνχο έρνπλ θάλεη
ινγαξηαζκφ ζην Facebook θαη ζε κηθξφηεξα επίπεδα θπκαίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο
ζηα ππφινηπα κέζα. πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, φηη νη ππνςήθηνη ηεο Α‟ Θεζζαινλίθεο
θαίλεηαη λα δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην πξνθίι ηνπο κέζσ ησλ λέσλ απηψλ
ηερλνινγηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο πην δηαδεδνκέλνπο ηξφπνπο.

ρήκα 5-7 Πνζνζηό ζπκκεηνρήο ππνςήθησλ βνπιεπηώλ Α’ Θεζζαινλίθεο ζηα SNS

5.1.7 B’ Θεζζαλονίκηρ
Απφ ηελ πεξηθέξεηα Β‟ Θεζζαινλίθεο, 14 ππνςήθηνη ζπκκεηέρνπλ ζην δείγκα θαη
απφ ηα πέληε πνιηηηθά θφκκαηα πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα ζηε Βνπιή. Απηφ ζπκβαίλεη
γηαηί ιφγσ εθινγηθνχ λφκνπ, εθιέγνληαη κφιηο εθηά απφ ηε πεξηθέξεηα απηή,
επνκέλσο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζα είλαη κηθξφηεξν απφ απηφ ηεο Θεζζαινλίθεο.
ηε πεξίπησζε απηή αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη κφλν νη κηζνί απφ ηνπο
ππνςεθίνπο απφ ηε Β‟ Θεζζαινλίθεο έρνπλ πξνζσπηθή ζειίδα θαη είλαη απηνί φπνπ
έρνπλ αλαξηήζεη θσηνγξαθηθφ πιηθφ, άξζξα θαη ζπλδέζκνπο ζηε ζειίδα ηνπο. Ζ
ζπκκεηνρή ηνπο ζηα κέζα 2εο γεληάο είλαη πνιχ κηθξή: κφιηο ηξείο έρνπλ facebook,
δχν blog θαη youtube θαη έλαο κφλν ζπκκεηέρεη ζηα linkedin θαη livesstream.
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ρήκα 5-8 Πνζνζηό ζπκκεηνρήο ππνςήθησλ βνπιεπηώλ Β’ Θεζζαινλίθεο ζηα SNS

5.1.8 Ζπακλείος
ηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ηνπ λνκνχ Ζξαθιείνπ ηα απνηειέζκαηα δε
δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά. Οη 11 απφ ηνπο 14 πνπ είλαη ζπλνιηθά νη ππνςήθηνη
βνπιεπηέο απφ ην λνκφ απηφ, έρνπλ πξνζσπηθή ζειίδα θαη email, θαηά έλαλ
ππνςήθην ιηγφηεξν έρνπλ αλεβάζεη θσηνγξαθίεο θαη πιηθφ κε ηε κνξθή θεηκέλνπ, νη
κηζνί έρνπλ δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκφ ζην facebook θαη ηέινο ζπκκεηέρνπλ θαη ζε
δχν αθφκα δεκνθηιή θνηλσληθά κέζα (twitter θαη youtube). ρεηηθά κε ηα κέζα
πξψηεο γεληάο, κφλν δχν επηθνηλσλνχλ κε ηνπο ρξήζηεο κέζσ blog θαη θαλέλαο κέζσ
forum. Καηαιήγνληαο, ινηπφλ, ηα απνηειέζκαηα εδψ δείρλνπλ λα είλαη παξφκνηα κε
απηά ηεο Α‟ Θεζζαινλίθεο ρξεζηκνπνηψληαο νη πεξηζζφηεξνη ηα πην δεκνθηιή social
networking sites.

ρήκα 5-9 Πνζνζηό ζπκκεηνρήο ππνςήθησλ βνπιεπηώλ Ζξαθιείνπ ζηα SNS
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5.1.9 άμος
ηε πεξηθέξεηα άκνπ ηα απνηειέζκαηα δηαθνξνπνηνχληαη αξθεηά. Μφλν δχν απφ
ηνπο έμη ζπλνιηθά πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ φια ηα πνιηηηθά θφκκαηα πνπ κπήθαλ ζηε
Βνπιή ηνλ Οθηψβξην 2009 έρνπλ πξνζσπηθή ζειίδα, email θαη θσηνγξαθίεο θαη ζε
κηα κφλν ηζηνζειίδα απφ απηέο ππάξρνπλ ζχλδεζκνη γηα άιια sites θαη αλαξηεκέλα
άξζξα. ρεηηθά κε νπνηνδήπνηε άιιν θνηλσληθφ κέζν δελ ππάξρεη θακία ζχλδεζε.

ρήκα 5-10 Πνζνζηό ζπκκεηνρήο ππνςήθησλ βνπιεπηώλ άκνπ ζηα SNS

Αλ αλαιχζνπκε πεξηζζφηεξν ηα δεδνκέλα καο θαη ηα εθθξάζνπκε σο πξνο ηελ
εθινγηθή πεξηθέξεηα θαη θνηλσληθφ κέζν γηα θάζε πνιηηηθφ θφκκα, ηα ζπκπεξάζκαηα
πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα είλαη πην αληηπξνζσπεπηηθά.
5.1.10 Ποζοζηά ζςμμεηοσήρ ζηα SNS ανά πεπιθέπεια για ηο ΠΑ.Ο.Κ.
Γηα ην ΠΑ.Ο.Κ., ινηπφλ, θαίλεηαη παξαθάησ φηη θαη απφ ηηο ηέζζεξηο πεξηθέξεηεο νη
ππνςήθηνη ρξεζηκνπνηνχλ κηα νξγαλσκέλε πξνζσπηθή ζειίδα κε θσηνγξαθηθφ
πιηθφ. Απφ φιεο εθηφο ηεο άκν ρξεζηκνπνηνχλ θαη facebook, blog, youtube, ελψ ζηηο
ζειίδεο ηνπο ππάξρνπλ αξρεία video, άξζξα θαη ζρεηηθνί ζχλδεζκνη. Ζ Α‟ θαη Β‟
Θεζζαινλίθεο ρξεζηκνπνηεί επηπιένλ θαη ηα ιηγφηεξν δεκνθηιή social media 2εο
γεληάο.
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ρήκα 5-11 Οη ππνςήθηνη βνπιεπηέο ηνπ ΠΑΟΚ αλά πεξηθέξεηα θαη SNS
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5.1.11 Ποζοζηά ζςμμεηοσήρ ζηα SNS ανά πεπιθέπεια για ηη Ν.Γ.
Ζ Νέα Γεκνθξαηία δηαηεξεί έλα πην πεξηνξηζκέλν ζε ρξήζε πξνθίι. Οη πεξηζζφηεξνη
ππνςήθηνη βνπιεπηέο ηεο δηαηεξνχλ πξνζσπηθή ζειίδα κε θσηνγξαθηθφ πιηθφ,
άξζξα θαη ζρεηηθνχο ζπλδέζκνπο. Απφ ηα δηάθνξα άιια κέζα, είηε ζπκκεηέρνπλ
θαζφινπ είηε έλα κέξνο ησλ ππνςεθίσλ απφ ηελ Α‟ Θεζζαινλίθεο θαη ιηγφηεξν απφ
ην Ζξάθιεην.

ρήκα 5-12 Οη ππνςήθηνη βνπιεπηέο ηνπ Ν.Γ. αλά πεξηθέξεηα θαη SNS
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5.1.12 Ποζοζηά ζςμμεηοσήρ ζηα SNS ανά πεπιθέπεια για ηο Κ.Κ.Δ.
ην Κ.Κ.Δ. ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα θαίλνληαη θάπσο αλακελφκελα, κε βάζε θαη
ηα πξνεγνχκελα γξαθηθά ζπκπεξάζκαηα. Γελ ρξεζηκνπνηνχλ θαζφινπ ηα κέζα 2εο
γεληάο θαη κφλν κία ππνςήθηα (Ακκαλαηίδνπ – Παζραιίδνπ Δπαγγειία) απφ ηε Β‟
Θεζζαινλίθεο δηαηεξεί κηα ηζηνζειίδα κε θσηνγξαθίεο, βίληεν, άξζξα θαη ζρεηηθνχο
ζπλδέζκνπο.

ρήκα 5-13 Οη ππνςήθηνη βνπιεπηέο ηνπ Κ.Κ.Δ. αλά πεξηθέξεηα θαη SNS
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5.1.13 Ποζοζηά ζςμμεηοσήρ ζηα SNS ανά πεπιθέπεια για ηο Τ.ΡΗΕ.Α.
Ο Τ.ΡΗΕ.Α. θπκαίλεηαη ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα ρξήζεο κε ην πξνεγνχκελν
πνιηηηθφ θφκκα. Μνλάρα έλαο θαη ζε απηή ηε πεξίπησζε (Κνπξάθεο Αλαζηάζηνο)
έρεη δεκηνπξγήζεη πξνζσπηθή ζειίδα θαη έρεη αλαξηήζεη θσηνγξαθίεο, άξζξα θαη
ζρεηηθνχο ζπλδέζκνπο.

ρήκα 5-14 Οη ππνςήθηνη βνπιεπηέο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. αλά πεξηθέξεηα θαη SNS
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5.1.14 Ποζοζηά ζςμμεηοσήρ ζηα SNS ανά πεπιθέπεια για ηο ΛΑ.Ο..

ζνλ αθνξά ην πνζνζηφ ρξήζεο SNS απφ ηνπο ππνςήθηνπο βνπιεπηέο ηνπ ΛΑ.Ο..
ηφζν απφ ηελ Α΄ φζν θαη απφ ηε Β‟ Θεζζαινλίθεο έρνπλ έλα πξνζσπηθφ site κε
email, θσηνγξαθίεο, άξζξα θαη ζπλδέζκνπο. Έρνπλ φκσο θαη ινγαξηαζκφ ζην
Facebook, ελψ θάπνηνη ππνςήθηνη απφ ηελ Α‟ Θεζζαινλίθεο ρξεζηκνπνηνχλ θαη ην
blog. Γε ζπκκεηέρνπλ ζηα ππφινηπα θνηλσληθά κέζα.

ρήκα 5-15 Οη ππνςήθηνη βνπιεπηέο ηνπ ΛΑ.Ο.. αλά πεξηθέξεηα θαη SNS
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Με ην πξφγξακκα SPSS πξαγκαηνπνηήζεθε Αλάιπζε δηαθχκαλζεο (ANOVA)
κέζσ ηεο νπνίαο πξνέθπςαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο.

5.1.15 Τπολογιζμόρ και Ανάλςζη
Γικηύυζηρ ανά κόμμα

Γείκηη

Υπήζηρ

Κοινυνικών

Μέζυν

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο
(ANOVA) πξνέθπςε φηη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ππνςεθίνπο ηνπ ΠΑΟΚ
ρξεζηκνπνηνχλ ηα πεξηζζφηεξα θνηλσληθά κέζα απηά. Ζ Ν.Γ. βξίζθεηαη ζε
ρακειφηεξν επίπεδν, ελψ αθνινπζεί ην ΛΑ.Ο.. κε πνζνζηφ κέζνπ φξνπ ζπκκεηνρήο
28% πεξίπνπ. Σα δχν θφκκαηα ηεο αξηζηεξάο, δηαηεξνχλ πνιχ ρακειφ πνζνζηφ, κηαο
θαη δε ρξεζηκνπνηνχλ ζε ζρεδφλ θαλέλα κέζν, ηδηαίηεξα 2εο γεληάο, αιιά νχηε θαη ηα
πην παξαδνζηαθά.

Μέσος Όρος Συμμετοχής ανά κόμμα
52%
40,00%
27,78%

ΠΑΟΚ

Ν.Δ

6%

7%

ΚΚΕ

ΥΡΙΖΑ

ρήκα 5-16 Γείθηεο Δμάξηεζεο αλά πνιηηηθό θόκκα
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ΛΑΟ

5.1.16 Τπολογιζμόρ και Ανάλςζη
Γικηύυζηρ εκλεγένηυν ή μη

Γείκηη

Υπήζηρ

Κοινυνικών

Μέζυν

ρεηηθά κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ πνπ εθιέρηεθαλ ή φρη,
παξαηεξνχκε, ζχκθσλα κε ην παξαθάησ ζρήκα, φηη νη βνπιεπηέο πνπ εθιέρηεθαλ
θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξα social media παξά απφ απηνχο πνπ δελ
εθιέρηεθαλ ηειηθά.

Μέσος Όρος Συμμετοχής
Εκλεγμένων ή μη
46,77%

23%

Εκλεγμένων

Μη εκλεγμένων

ρήκα 5-18 Γείθηεο Δμάξηεζεο αλά πνιηηηθό θόκκα

5.1.17 Τπολογιζμόρ και Ανάλςζη Γείκηη
Γικηύυζηρ ανά εκλογική πεπιθέπεια

Υπήζηρ

Κοινυνικών

Μέζυν

Απφ ηελ αλάιπζε Γηαθχκαλζεο πνπ έγηλε θαη γηα ηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο,
παξαηεξήζεθε φηη ε Α‟ Θεζζαινλίθεο θαη ην Ζξάθιεην βξίζθνληαη ζε πςειφηεξν
επίπεδν ρξήζεο, ζε ζρέζε κε ηε Β‟ Θεζζαινλίθεο θαη ηε άκν.

Μέσος Όρος Συμμετοχής ανά
Περιφέρεια
44%
38,90%
29,75%

11,11%

Α'Θεσσαλονίκης

Β' Θεσσαλονίκης

Ηρακλείου

ρήκα 5-19 Γείθηεο Δμάξηεζεο αλά πνιηηηθό θόκκα
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άμου

5.1.18 Πλήθορ ζςμμεηοσών ηυν ςποτηθίυν βοςλεςηών ζε κάθε SNS
Αλ ζέινπκε λα πξνρσξήζνπκε ηελ αλάιπζή καο έλα ζηάδην πην θάησ, δίλνληαο έηζη
πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, γηα θάζε θνηλσληθφ κέζν θαίλεηαη πνηνη αθξηβψο
(νλνκαζηηθά) ππνςήθηνη ηα ρξεζηκνπνηνχλ. Με δηαθνξεηηθφ ρξψκα εκθαλίδνληαη νη
ππνςήθηνη, δειψλνληαο ζε πνην θφκκα αλήθνπλ.
Πξψην ιακβάλεη ρψξα ην “Forum”, φπνπ θαίλεηαη γηα φζνπο απφ ηνπο ππνςεθίνπο
έρνπλ πξνζσπηθή ζειίδα, πφζνη ρξήζηεο έρνπλ γίλεη κέιε (αξηζηεξά) θαη πφζνη
εγγεγξακκέλνη θαη κε ρξήζηεο έρνπλ επηζθεθηεί ηελ εθάζηνηε ζειίδα (δεμηά). Μφιηο
ην 6,67% ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηεί ην forum σο κέζν γηα ηελ πξνψζεζε ησλ
πνιηηηθψλ ηνπ ζέζεσλ.

ρήκα 5-17 Forum: Μέιε – Δπηζθεςηκόηεηα
*ο θ. Γθηοσιέθας (σπουήθηος ηες Ν.Γ.) έτεη forum αιιά δελ αλαγράθεηαη ηο πιήζος ηφλ κειώλ ούηε ε επηζθευηκόηεηα.

ην επφκελν δηάγξακκα κειεηάηαη ε ρξήζε ηνπ θνηλσληθνχ κέζνπ «Blog», πφζνη
δειαδή απφ ηνπο ππνςεθίνπο ρξεζηκνπνηνχλ ην κέζσ απηφ. Ζ ζπκκεηνρή εδψ είλαη
πην ελζαξξπληηθή, κε πνζνζηφ 18.3%. ην πξνζσπηθφ blog δελ αλαγξάθνληαη
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πιήζνο ησλ ζεκάησλ ή ησλ ζρνιίσλ πνπ έρνπλ αλαξηεζεί,
παξά κφλν ν αξηζκφο ησλ πξνβνιψλ (επηζθεςηκφηεηα).

ρήκα 5-18 Αξηζκόο πξνβνιώλ ησλ blog
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ε θάζε πξνζσπηθή ζειίδα ηνπ ππνςεθίνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο
εκθάληζεο φινπ ηνπ πιηθνχ ζρεηηθά κε Γειηία Σχπνπ, Άξζξα, πλεληεχμεηο ή
Οκηιίεο. Απηφο είλαη ν ζπλήζεο δηαρσξηζκφο, αιιά φρη ζε φινπο. Παξαθάησ
εκθαλίδνληαη αζξνηζηηθά φια ηα άξζξα πνπ έρνπλ αλαξηεζεί.

ρήκα 5-19 Πιήζνο Άξζξσλ πνπ έρνπλ αλαξηεζεί ζηε ζειίδα (Γειηία Σύπνπ, πλεληεύμεηο, Οκηιίεο)
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Αλάινγα κε ην πφζν ελεκεξσκέλε είλαη ε εθάζηνηε ηζηνζειίδα, ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα ηνπ ρξήζηε λα κεηαβεί θαη ζε άιια sites ζρεηηθά κε ηε πνιηηηθή θαη ην
πξνθίι ηνπ ππνςεθίνπ. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα κεηαθέξεη ζηελ αξρηθή ζειίδα
ηνπ θφκκαηνο πνπ εθπξνζσπεί θαζψο θαη ζηα πην δηαδεδνκέλα θνηλσληθά κέζα
δηθηχσζεο (Facebook, Twitter). Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη ν αξηζκφο ησλ ζπλδέζεσλ
απηψλ αλά πνιηηηθφ (ζπκκεηέρεη ην 50% ηνπ δείγκαηνο).

ρήκα 5-20 Πιήζνο πλδέζκσλ
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ρεδφλ νη κηζνί ππνςήθηνη (41,67%) πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα, θαίλεηαη λα
έρνπλ δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκφ ζην δηαζεκφηεξν θνηλσληθφ κέζν δηθηχσζεο (SNS),
ην Facebook. Δίλαη άμην λα ζεκεησζεί, φηη ην πνζνζηφ ζπκκέηνρήο ζηε πεξίπησζε
απηή δελ είλαη ην αλακελφκελν. Θα πεξίκελε δειαδή θαλείο, λα πιεζηάδεη ην πνζνζηφ
απηφ πεξίπνπ ην 70%,φκσο θαίλεηαη φηη ε απνρή δχν θνκκάησλ (ΚΚΔ θαη ΤΡΗΕΑ)
θαζψο θαη ε κέηξηα ζπκκεηνρή δχν αθφκα (Ν.Γ. - 43,75%, ΛΑ.Ο.. – 33,37%)
θξαηάλε πνιχ ρακειά ηα πνζνζηά.

ρήκα 5-21 Αξηζκόο «Φίισλ»(αξηζηεξά)
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ρήκα 5-22 Αξηζκόο θσηνγξαθηώλ ζην Facebook

ρήκα 5-23 Αξηζκόο βίληεν ζην Facebook

ζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ Twitter, κφιηο ην 15% ηνπ δείγκαηνο ην ρξεζηκνπνηνχλ σο
κέζν πξνψζεζεο ηεο πξνεθινγηθήο ηνπο εθζηξαηεία, αιιά θαη γηα κεηέπεηηα, ζρεηηθά
κε πνιηηηθφ έξγν πνπ πξνζθέξνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηεηξαεηίαο. Παξαθάησ
ζπγθξίλνληαη ην πιήζνο ησλ following, ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπο θαζψο θαη ησλ
κελπκάησλ πνπ δέρνληαη.

ρήκα 5-24 Πιήζνο Following(αξηζηεξά), Τπνζηεξηθηώλ (κέζε), Μελπκάησλ (δεμηά)
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Με ην 15% ησλ ππνςεθίσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην YouTube σο κέζν ελεκέξσζεο ησλ
πνιηηηθψλ ηνπο ζέζεσλ, ην θαηαηάζζεη λα κνηξάδεηαη ηε δεχηεξε ζέζε καδί κε ην
Twitter ζηε πξνηίκεζε ηνπο θνηλσληθφ κέζν 2εο γεληάο.

ρήκα 5-25 Πξνβνιέο βίληεν ζην YouTube

Ζ ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζην θνηλσληθφ κέζν Flickr, φπσο είδακε θαη
πξνεγνπκέλσο, είλαη πνιχ κηθξή. Μφλν δχν ινηπφλ, απφ ηνπο εμήληα ζπλνιηθά
ππνςεθίνπο ρξεζηκνπνηνχλ ην κέζν απηφ θαη είλαη βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., ν έλαο
απφ ηελ Α‟ Θεζζαινλίθεο θαη ν δεχηεξνο απφ ην Ζξάθιεην.

ρήκα 5-26 Πιήζνο θσηνγξαθηώλ ζην Flickr
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Παξαθάησ απεηθνλίδνληαη ην πιήζνο θσηνγξαθηθνχ, αθνπζηηθνχ θαη νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, πνπ έρεη αλαξηεζεί ζηε πξνζσπηθή ζειίδα ηνπ θάζε ελφο. Σν
63,34% ησλ ππνςεθίσλ έρνπλ αλαξηήζεη θσηνγξαθίεο θαη κάιηζηα νη πεξηζζφηεξνη
νκαδνπνηεκέλεο ζε δηάθνξα άικπνπκ (πξνζσπηθέο, επαγγεικαηηθέο). Έλαο ζηνπο
ηέζζεξηο εκθαλίδεηαη λα έρεη αλεβάζεη ζηε πξσζσπηθή ηνπ ζειίδα videos θαη κφιηο
δχν ππνςήθηνη ερεηηθφ πιηθφ.

ρήκα 5-27 Πιήζνο Φσηνγξαθηώλ ζην website ηνπ θάζε ππνςεθίνπ
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ρήκα 5-28 Πιήζνο Video (πάλσ) θαη Audio (θάησ)
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6 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ

6.1 ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Βαζηδφκελνη ζηηο παξαπάλσ γξαθηθέο απεηθνλίζεηο κπνξνχκε λα θαηαιήγνπκε ζην
γεγνλφο φηη νχηε νη ςεθνθφξνη έρνπλ ζπλεζίζεη λα ελεκεξψλνληαη απφ ηηο
πξνζσπηθέο ζειίδεο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπιάρηζηνλ φρη ε κεγάιε κεξίδα ηνπ θφζκνπ,
αιιά νχηε θαη νη ίδηνη νη ππνςήθηνη δε ζεσξνχλ ηα SNS σο κέζα θαηάιιεια λα
ππνζηεξίμνπλ εμ νινθιήξνπ ηε πξνεηνηκαζία ηνπο γηα κηα ηέηνηα πεξίπησζε. Απηφ
πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο, φηη δελ είλαη φιεο νη πξνζσπηθέο ζειίδεο ησλ ππνςεθίσλ
ελεκεξσκέλεο κε ην πξνεθινγηθφ πξφγξακκα θαη ηηο πνιηηηθέο ζέζεηο ηνπο θαη ε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε social media πεξηνξίδεηαη ζηα πην δεκνθηιή sites (facebook,
twitter)
Πξνσζψληαο ηε δπλακηθή ησλ SNS γηα online εθινγέο, απαηηείηαη ηζρπξφο
ζπλδπαζκφο αλάκεζα ζηνλ ππνςήθην θαη ελφο πνιχ θαιά νξγαλσκέλνπ πξνθίι ζηα
SNS. Μηα κεγάιε κεξίδα πνιηηηθψλ ηάζζνληαη ππέξ ησλ SNS ζηε πξνζπάζεηά ηνπο
λα δηαθνξνπνηεζνχλ πνιηηηθά. ηε πξαγκαηηθφηεηα, δίλεηαη βαξχηεηα ζηε
πξνζέιθπζε ηνπ πην δχζθνινπ θαη απαηηεηηθνχ θνκκαηηνχ ηνπ θφζκνπ, απηφ ησλ
λέσλ θαη κέζσ ησλ SNS παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ηεο δεκνηηθφηεηά ηνπο. Μέρξη ηε
πξνεηνηκαζία ησλ επφκελσλ εθινγψλ, νη πεξηζζφηεξνη πνιηηηθνί πξνηηκνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο επίζεκεο πξνζσπηθέο ηνπο ζειίδεο θαη ηα εθινγηθά ηνπο θέληξα σο
κέζα βαζηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο εθινγείο. Απηφ δειψλεη ηε
κεξηθή άγλνηα λα θαηαιάβνπλ φηη ηα SNS πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο
πέξα απφ ηελ αλάξηεζε πιηθνχ ή πιεξνθνξηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε ζθνπφ κφλν
ηηο εθινγέο.
Παξάιιεια, ην επίπεδν πιεξνθφξεζεο θαη ησλ ίδησλ ησλ πνιηηψλ γηα ηα SNS παίδεη
εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν ζην βαζκφ ρξήζεο ηνπο. Αθελφο κελ κεξίδα ησλ ςεθνθφξσλ
δείρλνπλ λα έρνπλ θαηαλνήζεη ην ξφιν ησλ SNS ζηε πνιηηηθή θαη λα ηα ζεσξνχλ
σθέιεκα, αθεηέξνπ πξνηηκνχλ λα ελεκεξψλνληαη κε ην παξαδνζηαθφ ηξφπν,
ηειεφξαζε, δηαθεκηζηηθά spots, επηζθέςεηο ζε πνιηηηθά γξαθεία ή λα απαμηνχλ
πιήξσο ηε δηαδηθαζία (βνπιεπηηθέο εθινγέο 2009: πνζνζηφ απνρήο – πάλσ απφ 42%)
[7].
πλνςίδνληαο φια ηα δεδνκέλα απφ ην πξνεγνχκελν θεθάιαην , είλαη πην εχθνιν λα
αληηιεθζνχκε, αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηειηθά νη λέεο ηερλνινγίεο ησλ social media ζε
δηάθνξα ζέκαηα θξαηηθψλ πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ. Με άιια ιφγηα, λα αμηνινγεζεί ν
βαζκφο ρξήζεο θαη νξγάλσζεο ησλ ζεκεξηλψλ βνπιεπηψλ κε ηε ζχγρξνλε
ηερλνινγία θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ ειεθηξνληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη πκκεηνρή
(e-Government, e-Participation)
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6.2 ΔΗΓΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Δίλαη απαξαίηεην λα εμεηάζνπκε θαηά πφζν ην δηαδίθηπν ζπκβάιιεη ζε κηα
επηηπρεκέλε πξνεθινγηθή πεξίνδν έλαλ ππνςήθην αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πνιηηηθήο ηνπ θαξηέξαο. Παξαηεξψληαο πξνζερηηθά ηα γξαθήκαηα, νη βνπιεπηέο ηνπ
ΠΑ.Ο.Κ. ζπκκεηέρνπλ ζε φια ηα SNS. Γηαηεξνχλ έλα πνιχ νξγαλσκέλν πξνθίι,
ρξεζηκνπνηψληαο αξθεηά θνηλσληθά κέζα, κε απνηέιεζκα λα απμάλεη ην επίπεδν ηεο
δεκνηηθφηεηάο ηνπο. Απηφ έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ ίδηα ηε παξάηαμή ηνπο, αθνχ
κέζσ ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ζειίδαο, νη πνιίηεο ελεκεξψλνληαη θαη γηα ηηο ζέζεηο ηνπ
ίδηνπ ηνπ θφκκαηνο. Γεληθφηεξα, φινη φζνη εθιέρζεθαλ απφ ηε παξάηαμε απηή,
ρξεζηκνπνηνχλ ηνπιάρηζηνλ πέληε θνηλσληθά κέζα, ελψ απηνί πνπ ηειηθά δε ηα
θαηάθεξαλ, ζπκκεηέρνπλ ζε ιηγφηεξα ή θαη ζε θαλέλα. Δίλαη ζαθέο ινηπφλ, φηη έλαο
ηξφπνο ζχγρξνλνο, εχθνινο θαη ζαθψο θζελφηεξνο γηα πξνεθινγηθή θακπάληα,
βξίζθεηαη αθφκα ζε αξρηθφ ζηάδην. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ άιιε κεγάιε πνιηηηθή
παξάηαμε, απηή ηεο Ν.Γ., φπνπ αξθεηνί απφ ηνπο ππνςεθίνπο ηεο ζπκκεηέρνπλ ζε
αξθεηά SNS. Δδψ φκσο, παξαηεξείηαη θαη κηθξφηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο (ειάρηζηα
έσο θαζφινπ) ησλ ππνςεθίσλ ζε νξηζκέλα θνηλσληθά κέζα.
ηηο παξαηάμεηο ηεο Αξηζηεξάο (Κ.Κ.Δ. θαη Τ.ΡΗΕ.Α.) παξαηεξείηαη απνπζία ηεο
επαθήο ηνπο κε ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία. Φαίλεηαη λα πξνηηκνχλ ηνπο παξαδνζηαθνχο
ηξφπνπο ελεκέξσζεο θαη ηελ θαηά «κέησπν επίζεζε» νδφ γηα λα αζθήζνπλ ηε
πνιηηηθή ηνπο. Απηφ, φκσο, ζπλεπάγεηαη φηη δε πξνζεγγίδνπλ ηνπο πνιίηεο πνπ
επηιέγνπλ λα ελεκεξψλνληαη κέζσ δηαδηθηχνπ. Έηζη, νη ππνςήθηνη απηνί δελ έρνπλ
νχηε θαλ πξνζσπηθή ζειίδα, αιιά πιεξνθνξίεο γη‟ απηνχο βξίζθνπκε ζε κία θνηλή
γηα φιν ην θφκκα. Σέινο, νη βνπιεπηέο ηνπ ΛΑ.Ο.. παξνπζηάδνπλ ην έξγν ηνπ
θφκκαηνο αιιά θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο κέζσ ησλ SNS. Καη ζηε πεξίπησζε απηή, ε
ζπκκεηνρή είλαη θάπσο πεξηνξηζκέλν. Σν 50% ηνπ δείγκαηνο πνπ αλήθνπλ εδψ έρεη
πξνζσπηθή ηζηνζειίδα θαη αλαξηεκέλν πιηθφ, κε άξζξα, θσηνγξαθίεο, βίληεν θαη
κφιηο δχν ζηνπο έμη έρνπλ δεκηνπξγήζεη πξνθίι ζην Facebook.
ηηο κεγάιεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ίζσο είλαη πεξηζζφηεξν αλαγθαίν ε κεηάβαζε ζε
έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν «δηαθήκηζεο» ησλ πνιηηηθψλ ηνπο ζέζεσλ. Γη‟ απηφ
παξαηεξείηαη φηη νη ππνςήθηνη απφ ηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ηεο Α‟ Θεζζαινλίθεο
θαη Ζξαθιείνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζρεδφλ φια ηα κέζα θαη ηδηαίηεξα ηα παξαδνζηαθά
δηαγξάθνπλ πςειά πνζνζηά. Οη ππνςήθηνη ηεο Β‟ Θεζζαινλίθεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα
κέζα απηά ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο δχν πεξηθέξεηεο. Οη κηζνί πεξίπνπ
έρνπλ πξνζσπηθή ζειίδα θαη θάπνηνη απφ απηνχο νξγαλσκέλε κε ηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά (θσηνγξαθίεο, άξζξα, ζχλδεζκνη) θαη ιηγφηεξνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα
κέζα 2εο γεληάο. ε κηθξφηεξεο πεξηθέξεηεο, φπσο ηε άκν, ε ζρέζε πνιίηε –
ππνςεθίνπ είλαη πην πξνζσπηθή, γηαηί είλαη πην εχθνιν θαη εθηθηφ λα
επηθνηλσλήζνπλ νη δχν πιεπξέο. ζνλ αθνξά ηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο Α‟ θαη Β‟
Θεζζαινλίθεο, δηαθξίλνληαη κεγάιεο δηαθνξέο ζην βαζκφ ρξήζεο ησλ social media,
πηζαλφηαηα ιφγσ δηαθνξεηηθνχ εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ (ε Α‟ Θεζζαινλίθεο
βξίζθεηαη ζε πςειφηεξν)
Με βάζε ην Γείθηε Δμάξηεζεο πνπ εμεηάζηεθαλ ηα δεδνκέλα αλά θφκκα θαη αλά
πεξηθέξεηα, εμάξηεζε παξαηεξήζεθε θαη απφ ηνπο εθιεγκέλνπο πνιηηηθνχο θαη κε.
Γηαπηζηψζεθε, ινηπφλ, φηη νη βνπιεπηέο πνπ ηειηθά εθιέρηεθαλ ρξεζηκνπνηνχλ
πεξηζζφηεξν ηα Κνηλσληθά Μέζα Γηθηχσζεο, απ‟ φηη απηνί πνπ δελ εθιέρηεθαλ.
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Οινθιεξψλνληαο ηε κειέηε καο ζρεηηθά κε ην ξφιν ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ
δηθηχσζεο ζηε πνιηηηθή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο ππνςήθηνπο βνπιεπηέο ζηελ
Διιάδα κεηά ηηο πξφζθαηεο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνλ Οθηψβξην 2009, ζπκπεξαίλνπκε
φηη ζηηο κεγαιχηεξεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, ηα δχν κεγάιν θφκκαηα έρνπλ αξρίζεη λα
κεηαβαίλνπλ ζε θαηλνηφκνπο ηξφπνπο πξνζέιθπζεο θαη επαθήο κε ηνπο πνιίηεο, ζε
αληίζεζε κε ηηο κηθξφηεξεο πεξηνρέο πνπ νη πνιηηηθνί δηαηεξνχλ πην πξνζσπηθέο
ζρέζεηο θαη δελ έρνπλ θαηαθχγεη αθφκα ζε ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο. Δπίζεο ρακειφ
πξνθίι δηαηεξνχλ ηα κηθξά θφκκαηα θπξίσο ιφγσ ηδενινγίαο.
Έηζη, βξηζθφκελνη ζην θαηψθιη κηαο δχζθνιεο πνιηηηθήο πεξηφδνπ κε θνηλσληθέο θαη
νηθνλνκηθέο αλαθαηαηάμεηο, είλαη αλαγθαίνο ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ζεκειησδψλ
αμηψλ γχξσ απφ ηε Γεκνθξαηία θαη πκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα πνιηηηθά δξψκελα
πνπ απαζρνινχλ ηε ρψξα. πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, φηη ε ζρέζε πνιίηε – ππνςεθίνπ
ζα πξέπεη λα είλαη ακθίδξνκε θαη απαηηείηαη ε σξίκαλζε θαη ησλ δχν πιεπξψλ γηα
ηελ ρξήζε ησλ SNS σο κέζα πξνψζεζεο πξνεθινγηθήο εθζηξαηείαο απφ ηνπο
Έιιελεο ππνςεθίνπο, πνπ ηψξα βξίζθεηαη αθφκα ζε πξφσξν ζηάδην. Οη Έιιελεο
πνιηηηθνί εκθαλίδνληαη λα κελ έρνπλ θαηαλνήζεη εμ νινθιήξνπ ηε δπλακηθφηεηα
ησλ SNS θη απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, λα πξνζδνθνχκε κεγάιεο αιιαγέο, αλαγθαίεο
γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ e-Government θαη e-Participation θαη ζηελ ειιεληθή
πνιηηηθή θνηλσλία.
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