
Γιώργος Αγραφιώτης
Γεννήθηκε, ζει και εργάζεται 
ως υδραυλικός στη Λιβαδειά. 
Είναι ιδρυτικό μέλος του 
Δημοτικού Θεάτρου Λιβα-
δειάς, στο οποίο συμμετέχει 
αδιάλειπτα επί 22 χρόνια. 

Συμμετείχε στην πρώτη μπριγάδα (αποστολή) στην 
Νικαράγουα των Σαντινίστας και υπήρξε μέλος του 
ΚΚΕ επί πολλά χρόνια. Έχει διατελέσει δημοτικός 
σύμβουλος Λιβαδειάς την περίοδο 1990-1994, 
πρόεδρος του Ομίλου Φίλων Θεάτρου, του συλλόγου 
υδραυλικών-εγκαταστατών επαρχίας Λιβαδειάς. 
Είναι μέλος του Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Βοιωτίας.

Γιάννης Ηλίας
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο 
Κυριάκι Βοιωτίας. Εχει δύο 
κόρες. Ζει και εργάζεται στη 
Λιβαδειά ως εκπαιδευτικός 
και εκπαιδευτής ενηλίκων.  
Έχει πολυετή εμπειρία στην 
ανάπτυξη πρωτοβουλιών 

για την υποστήριξη αδύναμων κοινωνικών ομάδων 
(άνεργων νέων, γυναικών, ηλικιωμένων, ατόμων με 
ειδικές ανάγκες) και την προστασία του περιβάλλοντος 
της Στερεάς.

Ακτίνα Βελιτζέλου
Βιολογική κτηνοτρόφος, εκτρο-
φέας κοπαδιού αγελάδων στη 
Σούρπη. Ζει από το 1980 στη 
Λιβαδειά. Τα δύο παιδιά της 
είναι φοιτητές. Συμμετέχει σε 
αγώνες για ένα υγιές φυσικό 
και πολιτικό περιβάλλον.

Γιάννης Δελβενακιώτης 
Είναι 28 ετών. Τελείωσε το γενικό 
Λύκειο Θήβας και σπούδασε 
Τηλεπληροφορική και Διοίκηση 
στο Α.Τ.Ε.Ι της Άρτας. Από το 
2006 ζει και εργάζεται μόνιμα στη 
Θήβα. Είναι ωρομίσθιος εκπαι-

δευτικός Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια αλλά και 
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επίσης ασχολείται 
επαγγελματικά με τη γραφιστική και τη φωτογραφία. 

Παγώνα Κατσίκη
Από το 1990 ασκεί το επάγγελμα 
της λογίστριας. Είναι γραμματέας 
του συλλόγου λογιστών Επαρχίας 
Θήβας. Από το 1974 συμμετέχει 
ενεργά στα κοινά. Μέλος του Ρήγα 
Φεραίου, του ΚΚΕ εσωτερικού, 

του ΣΥΝ και ΣΥΡΙΖΑ. Έλαβε μέρος στις Νομαρχιακές 
εκλογές του 1998 στο Νομό Βοιωτίας, στις Δημοτικές 
εκλογές του 2002 στη Θήβα και στις Βουλευτικές του 
2006 με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Σεραφείμ Καρακικές
Οδοντίατρος-Ορθοδοντικός, 
πρόεδρος του Οδοντιατρικού 
Συλλόγου Βοιωτίας. Έχει 
διατελέσει μέλος του Δ.Σ. 
της Ελληνικής Οδοντιατρική 
Ομοσπονδίας (2003-2009). Στην 

ενασχόλησή του με θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης 
περιλαμβάνονται και τρεις θητείες ως Δημοτικός 
Σύμβουλος του Δήμου Λιβαδιάς (1990-1992)

υποψήφια περιφερειάρχισσα
Δέσποινα Σπανούδη

υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης
Κώστας Κουρκούτηςperiferiastereas.blogspot.com
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αυτοδιοικητικό κίνημα περιφέρειας στερεάς
ψηφοδέλτιο ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ



Ιουλία Χαλλιορή
Ζει στη Λιβαδιά, όπου και εργάζεται 
ως γιατρός αιματολόγος  στο 
νοσοκομείο της πόλης. Στο πλαίσιο 
της εικοσάχρονης θητείας της στο 
ΕΣΥ έχει εργασθεί ως ειδικευόμενη 
και επιμελήτρια σε νοσοκομεία 

της Αθήνας και του Πειραιά και έχει μετεκπαιδευθεί 
σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία στις ΗΠΑ (Emory, Har-
vard). Ως μέλος και υποψήφια της αυτοδιοικητικής 
παράταξης ‘Το Λιμάνι της Αγωνίας’ στον Πειραιά 
είχε συμμετοχή στην υποστήριξη αυτοδιοικητικών 
πολιτικών υπέρ της δημόσιας υγείας. 

Σοφίας Χαράλαμπος
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και κατοικεί στην 
Δομβραίνα.Βιομηχανικός εργάτης, ΑΝΕΡΓΟΣ από τον 
Οκτώβριο του 2009.Εχει εκδόσει ποιητική συλλογή 
με τίτλο “ΕΛΙΚΩΝΙΑ” (1999)

Πούλος Κωνσταντίνος
Κατάγεται από το Ζερύκι Βοιωτίας. 
Δικηγόρος, μέλος του Δ.Σ.Α με 
μετεκπαίδευση στο Εργατικό Δί-
καιο και ενασχόληση με το Δίκαιο 
περιβάλλοντος. Ιδρυτικό μέλος της 

κίνησης για την αναγέννηση της Θίσβιας γής και μέλος 
της Συμπαράταξης Βοιωτών για το περιβάλλον.

Τάκης Οικονόμου
Γονιός τριών παιδιών. Εργάζεται 
στο Αλουμίνιο της Ελλάδος. 
Εκλέγεται από το 2006 με τον 
συνδυασμό ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ στο 
σωματείο ΕΝΩΣΗ της εταιρίας 
Αλουμίνιο της Ελλάδος, όπου 

έχει διατελέσει και αντιπρόεδρος. Ασχολείται με τον 
αθλητισμό συστηματικά. Προπονητής σε κολύμβηση 
και υδατοσφαίριση, διαιτητής πετοσφαίρισης στο 
σύνδεσμο Στ. Ελλάδας, έχει διατελέσει μέλος του 
Δ.Σ. της Αθλητικής Ψυχαγωγικής Λέσχης Μεδεών.

Πηνελόπη Μαυρίκη-
Οικονόμου

Συνταξιούχος εκπαιδευτικός. 
Γέννημα θρέμμα της Αντίκυρας. 
Καθηγήτρια Γαλλικής. Εργά-
σθηκε ως μεταφράστρια στην 
Αλουμίνιον Της Ελλάδος. 

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Κοινοτικής Βιβλιοθήκης.  
Ασχολήθηκε με τη λαογραφία της Αντίκυρας. 
Πρωτοστάτησε σε θέματα πολεοδομίας, ως 
Διαχειρίστρια της Οικ. Κίν. Αντίκυρας Η ΑΡΤΕΜΙΣ, 
αγωνίζεται  για τη βελτίωση  του επιβαρυμένου 
περιβάλλοντος της περιοχής λόγω της λειτουργίας 
του εργοστασίου της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ. Συμμετέχει 
στους αγώνες για τη σωτηρία του Κορινθιακού. Είναι 
μητέρα τριών παιδιών.

Δημήτρης Λαγός
Γεννήθηκε και ζει στο Στείρι. 
Είναι πατέρας δύο παιδιών. 
Απόφοιτος Κ.ΑΤΕ.Ε. Μηχανικός 
Ηλεκτρονικός. Είναι Γ. Γραμμα-
τέας του Εκπολιτιστικού Συλλόγου 
Στειρίου. Ιδρυτικό μέλος του 

Σωματείου “Αλληλεγγύη” στο αλουμίνιο της Ελλάδος. 
Ενεργό μέλος στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα 
του χωριού του και της ευρύτερης περιοχής.

Αλκμήνη Κοβάνη
Γεννήθηκε στην Βοιωτία, είναι 
32 χρονών και εργάζεται ως 
γραφίστρια στην εφημερίδα “Η 
ΑΥΓΗ”.  Έχει συμμετάσχει σε 
αυτοδιαχειριζόμενα εγχειρήματα 
και τοπικά κινήματα για τους 

ελεύθερους χώρους και το περιβάλλον.

Ελένη Χατζημιχάλη
Απόφοιτος Γερμανικής φιλολογίας, 
ωρομίσθια εκπαιδευτικος. Μέλος 
της ΑΚΟΑ, έχει δραστηριοποιηθεί 
με το Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ 
και το ΣΥΡΙΖΑ σε κινήματα και 
πρωτοβουλίες για εργασιακά και 

περιβαλλοντικά δικαιώματα.

Κουρκούτης Ανδρέας
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θήβα το 1946. Πατέρας 
δύο παιδιών. Σπούδασε Οικονομικά και Νομικά.
Ανώτερο στέλεχος του τραπεζικού τομέα και 
ιδιωτικών επιχειρήσεων. Μέλος του ΣΥΝ  Ωρωπού.

Κωστίκος Κωνσταντίνος
Γεννήθηκε στη Βοιωτία (Αλίαρτος). 
Έχει σπουδάσει κλασική κιθάρα και 
σύνθεση και από το 2001 εργάζεται 
ως μουσικός.


