
Μαστορίδης Γεώργιος

Αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
με φιλολογικές και ιστορικές σπουδές.  Μετεκπαιδεύτηκε στη Σχολή 
Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης ( Σ.Ε.Λ.Μ.Ε Αθηνών) 
στην Οικονομία και Διοίκηση, το 1981.
Είναι ένας από τους συνιδρυτές της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων  ( 
Π.Ε.Φ ) και μέλος της πρώτης Τριμελούς Συντονιστικής Επιτροπής της  
το 1981, καθώς και του πρώτου προσωρινού Συμβουλίου της  το 1982 . 
Στις ενέργειες αυτού του Συμβουλίου αποδίδονται τα παρακάτω:
•	 Έκδοση	του	πρώτου	περιοδικού	της	Π.Ε.Φ	με	τίτλο	“Φιλολογική”	που	

αριθμεί 117 τεύχη μέχρι σήμερα.
•		 Οργάνωση	της	πρώτης	Γενικής	Συνέλευσης	της	Π.ΕΦ.
Το 1992 τιμήθηκε από τα μέλη της Ένωσης με την εκλογή του στη θέση 
του	Οργανωτικού	 Γραμματέα	 (	 6ο	Διοικητικό	 Συμβούλιο	 23-12-1992	 )	
και	το	1994	του	Ταμία	(	7ο	Διοικητικό	Συμβούλιο	5-12-1994	).
  Διαθέτει πολυετή διδακτική, διοικητική και συνδικαλιστική εμπειρία 
(Ε.Λ.Μ.Ε,	Ο.Λ.Μ.Ε,	Π.Ε.Φ,	Ι.Γ.Μ.Α).	
Βασικοί άξονες της διοικητικής και συνδικαλιστικής σκέψη και δράσης 
του	 υπήρξαν	 η	 διαλεκτική	 σχέση	 Σχολείου	 -	 Κοινωνίας	 -	 Πολιτείας	
και	 η	 Σχολική	Διοίκηση	Ολικής	Ποιότητας	με	αρχές	 τον	 Σχεδιασμό	 -	
προγραμματισμό,	 την	Οργάνωση,	 τη	Διαχείριση	με	 “ορθό	 λογισμό	και	
όνειρο”,	 την	 Αξιολόγηση	 των	 αποτελεσμάτων	 (Σ.Ο.Δ.Α)	 και	 αξίες	 τη	
συλλογικότητα, τη δημοκρατικότητα και την αποτελεσματικότητα.
	 Στο	 65ο	 Γυμνάσιο	 Αθηνών,	 ως	 Διευθυντής	 (1995-2007),	 	 κατέβαλε	
προσπάθεια	 μετατροπής	 του	 σχολείου	 “παπαγαλίας”	 σε	 ερευνητικό	
βιβλιοθηκοκεντρικό σχολείο γνώσης και δεξιοτήτων, συνέρευνας και 
συνεργατικότητας, δοκιμάζοντας πειραματικά την εφαρμογή νέων 
μεθόδων	 διδασκαλίας	 -	 μάθησης	 και	 την	 εισαγωγή	 καινοτομιών	
με χαρακτηριστικό παράδειγμα την εφαρμογή στη σχολική πράξη 
του	 “δανειστικού	 σχολικού	 βιβλίου”.	 Ταυτόχρονα	 είχα	 την	 ευθύνη	
της	 σύνταξης	 και	 έκδοσης	 των	 σχολικών	 περιοδικών	 “ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ”	
(20	 τεύχη)	 και	 “ΠΥΞΙΔΑ	 ΓΙΑ	 ΤΟ	 ΑΥΡΙΟ”	 (11	 τεύχη)	 “ένα	 πολύτοπο	 και	
πολύτροπο δημιούργημα, ένα εγκαλλώπισμα θεωρίας και πράξης, ένα 
αγλάισμα	της	εκπαίδευσης”.
Είναι ο Εμπνευστής, Ιδρυτής και Πρόεδρος του νεοϊδρυθέντος  
Ινστιτούτου	Γενικών	Μελετών	Ανάπτυξης	(	Ι.Γ.Μ.Α	)	για	λογαριασμό	του	
οποίου έχει αναλάβει  την σύνταξη και επιμέλεια του περιοδικού του με 
τίτλο	“ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ	ΜΕΛΛΟΝ”,	το	πρώτο	τεύχος	του	οποίου	αναμένεται	να	
εκδοθεί σύντομα και θα διανέμεται δωρεάν,  σε ηλεκτρονική μορφή, 
μέσω	της	ιστοσελίδας	του	Ι.Γ.Μ.Α.

Ερρίκος Μητσιώνης

Γεννήθηκε	 το	 1963	 και	 μεγάλωσε	 στην	 πόλη	 της	 Παραμυθιάς	 .	
Αποφοίτησε	από	 το	 Γυμνάσιο	και	Λύκειο	Παραμυθιάς	 .	Φοίτησε	 	στη	
Νομική	 Σχολή	 του	 Αριστοτέλειου	 Πανεπιστήμιου	 Θεσσαλονίκης	 	 την	
περίοδο	1980	–	1985.	Κατά	την	διάρκεια	των	σπουδών	του	ήταν		ενεργό	
μέλος	της	Π.Α.Σ.Π		(	Οργάνωσης	Φοιτητών	του	ΠΑ.ΣΟ.Κ	)	και	συμμετείχε	
ως εκπρόσωπος των φοιτητών στο Διοικητικό Συμβούλιο του τμήματος 
Νομικής	μετά	την	εφαρμογή	του	Νόμου	Πλαίσιο		για	τα	Α.Ε.Ι.	.	Ενεργό	
μέλος	της	Τοπικής	Οργάνωσης	ΠΑ.ΣΟ.Κ	Παραμυθιάς		εκλέχτηκε		μέλος	
της	Νομαρχιακής	Επιτροπής	του	ΠΑ.ΣΟ.Κ	στη	Θεσπρωτία	 ,	υπεύθυνος		
του	 Τομέα	 Τοπικής	 Αυτοδιοίκησης	 για	 δύο	 θητείες	 και	 από	 το	 2013	
Γραμματέας	 της	 Νομαρχιακής	 Επιτροπής	 του	 ΠΑΣΟΚ	 Θεσπρωτίας	 και	
της	Περιφερειακής	Επιτροπής	ΠΑΣΟΚ	Ηπείρου.		
Την	 περίοδο	 	 1988	 –	 1990	 	 εξειδικεύθηκε	 από	 την	 Ελληνική	 Εταιρία	
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α ΑΕ )    σε θέματα 
Δικαίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης.  
Ειδικεύτηκε επίσης σε θέματα Δικαίου Προστασίας Περιβάλλοντος και 
σε θέματα Διαχείρισης  έργων( project management ). 
Από	το		1991	εργάζεται		ως	Δικηγόρος	στο	Πρωτοδικείο	Θεσπρωτίας	και				
Νομικός	Σύμβουλος		της	Τ.Ε.Δ.Κ.		Την	περίοδο	1994	–	1999	συμμετείχε		
στην	Επιτροπή	της	Περιφέρειας	Ηπείρου		για	τον	έλεγχο	νομιμότητας		
των	Πράξεων	και	Αποφάσεων	 των	Δήμων	και	Κοινοτήτων	 του	Νομού	
Θεσπρωτίας.
Το 1994 εκλέχτηκε Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Παραμυθιάς. 
Διετέλεσε επίσης  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Παραμυθιάς 
και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης  επι θητείας του Δημάρχου  
Βασίλειου Λώλου . Συμμετείχε σε πολλές επιτροπές  και ομάδες 
εργασίας φορέων του νομού για την υλοποίηση έργων  όπως 
ενδεικτικά	για	το	εμπορευματικό	Κέντρο		Θεσπρωτίας,	την	Αναπτυξιακή	
Εταιρία	Θεσπρωτίας,	την	Εγνατία	Οδό	ΑΕ	,	τις	Δημοτικές	επιχειρήσεις	
των	 Δήμων	 του	 Νομού	 καθώς	 και	 για	 την	 υλοποίηση	 προγραμμάτων	
όπως ενδεικτικά τo πρόγραμμα Διακρατικής συνεργασίας ΙNTER-
REG I, II ,το πρόγραμμα αποκλεισμού από την αγορά εργασίας   IN-
TEGRA ,  τα προγράμματα  αγροτουρισμού LEADER I, II & PLUS , τα     
Ειδικά	 Προγράμματα	 	 της	 Τοπικής	 Αυτοδιοίκησης	 Ε.Π.Τ.Α	 	 ,	 ΘΗΣΕΑΣ	
κλπ.  Εχει  κατά καιρούς διδάξει Δίκαιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης  σε σεμινάρια  στελεχών   και υπαλλήλων 
των Δήμων. 
Ζεί	 και	 	 εργάζεται	 στην	 Ηγουμενίτσα	 	 ως	 	 Δικηγόρος	 και	 Νομικός	
Σύμβουλος	 του	 Δήμου	 Ηγουμενίτσας.	 Είναι	 παντρεμένος	 με	 την	 κα	
Ιωάννα Σταύρου και έχει δύο παιδιά.  



«ΤΑ ΨΕΥΤΙΚΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ »
Ο ΣΥΡΙΖΑ  και η ΝΔ  που σήμερα διεκδικούν την ψήφο των πολιτών ασκήθηκαν συστηματικά στην 

αντιμνημονιακή ρητορική και αρίστευσαν στον λαϊκισμό.
Αντί σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή να επικρατήσει πνεύμα συνεργασίας και σύνεσης, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ 

έστησαν  το σκηνικό του νέου διχασμού.
Η συντηρητική παράταξη θα πρέπει επιτέλους να απολογηθεί  γιατί :
Ποτέ δεν έκανε την αυτοκριτική της για τα λάθη της τα τελευταία σαράντα χρόνια της Μεταπολίτευσης 

και κυρίως τα τελευταία 5 καταστροφικά χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας πριν την κρίση. Ποτέ!
Ποτέ δεν παραδέχτηκε ότι εξαπάτησε τους πολίτες με τη δήθεν αντιμνημονιακή της στάση, που άνοιξε 

τον ασκό του Αιόλου στην κοινωνία. Στον αντίποδα του πάλαι πότε αντιμνημονιακού μπλοκ βρίσκεται ο 
ΣΥΡΙΖΑ. Μόλις  λίγους μήνες μετά την  εκλογική του νίκη  ο κ. Τσίπρας  έσπειρε ανέμους και θερίζει 
θύελλες. Αυτό είναι το αποτέλεσμα  της κατασυκοφάντησης της παράταξής μας.

Κάνει ότι μπορεί για να διχάσει τον λαό μας.
Είναι απολύτως υπεύθυνος για την αναβίωση της ιστορικής διαίρεσης του ελληνικού λαού  σε 

εθνικόφρονες και μιάσματα.
Σήμερα ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ  εξακολουθούν να είναι εκτός τόπου και χρόνου.
Κατώτεροι των αναγκών της χώρας και των κρίσιμων περιστάσεων.
Επιχειρούν να στήσουν το σκηνικό μιας τεχνητής πόλωσης.
Μιας καρικατούρας δικομματισμού, με  ψεύτικα διλήμματα περί δήθεν αυτοδυναμίας και πολωτικών 

μετώπων.
Με αυτές τις λογικές  οι κ.Τσίπρας και Μεϊμαράκης βλάπτουν  σοβαρά την Ελλάδα.

«ΕΣΠΕΙΡΑΝ ΑΝΕΜΟΥΣ  & ΘΕΡΙΖΟΥΝ ΘΥΕΛΛΕΣ »
Τίποτε το νέο. Η εικόνα του πρόωρα παλαιού. Αοριστίες και επαναλήψεις των παλαιών διακηρύξεων. 

Πεισματική εμμονή στην αυταπάτη της αυτοδυναμίας.
Αυτή είναι  η σημερινή «εικόνα» του κ. Τσίπρα. Συνεχίζει την σκιαμαχία του δικομματισμού.
Πιστεύει ότι για μια ακόμη φορά μέσα από την άρνηση της πραγματικότητας, θα καταφέρει να αποκρύψει 

την τραγική αποτυχία του στην διακυβέρνηση της χώρας και να εγκλωβίσει και πάλι τους πολίτες.
Πήρε την γομολάστιχα, έσβησε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και στην θέση του έκανε 

copypaste παλαιά προγράμματα πολλών κομμάτων.
Δεν είχε το θάρρος ούτε για στοιχειώδη αυτοκριτική, ούτε για τα μεγάλα προβλήματα που με τις 

επιλογές του σώρευσε στην οικονομία και τους πολίτες. Ούτε μία συγγνώμη για όσους έχασαν την 
δουλειά τους και τις επιχειρήσεις τους με τα           capital controls.

Ούτε μία συγγνώμη για την κατάσταση στα νοσοκομεία, στα σχολεία, για τις εικόνες ντροπής με τους 
πρόσφυγες.

Για αυτό και δε θα καταφέρει και αυτή την φορά να παραπλανήσει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.
Οι πολίτες πια: Ξέρουν. Κρίνουν. Συγκρίνουν και Αποφασίζουν για μια νέα πορεία για την χώρα.

« ΠΑΜΕ  ΜΠΡΟΣΤΑ »
Με συνεννόηση και συνεργασία για σταθερή και ισχυρή κυβερνητική λύση.
Με προγραμματική συμφωνία με λύσεις στα προβλήματα της χώρας και των πολιτών.

«ΜΟΝΟ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ».
Γιατί η ΕΛΠΙΔΑ απαιτεί δύναμη από ευρείες λαϊκές και κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες.
Απαιτεί στόχους και συνεκτικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης και ανάπτυξης, με συγκεκριμένες και 

ρεαλιστικές λύσεις.

«ΜΑΖΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ».
Το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη είμαστε εδώ, ΞΑΝΑ ΔΥΝΑΤΟΙ, με στόχο «ΜΑΖΙ ΝΑ 

ΔΩΣΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ».

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΠΑΣΟΚ -  ΔΗΜΑΡ  

Eλπίδα για το Αύριο
Το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη είμαστε μια δύναμη κρίσιμη, χρήσιμη και δημιουργική.
Διεκδικούμε την ψήφο του Ελληνικού λαού, ώστε να αναδειχτεί μια τρίτη δύναμη που θα επιβάλει την 

συνεργασία, την πολιτική σταθερότητα με την συμμετοχή και των δύο μονομάχων.
Δεν θα αφήσουμε να δραπετεύσει κανείς από τις ευθύνες.

ΟΛΟΙ   ΜΑΖΙ  ΜΠΟΡΟΥΜΕ  ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ 

ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 

Υποψήφιοι της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ  για τη Θεσπρωτία

Γεωργίου Γιάννης

Ο	Γεωργίου	Γιάννης	γεννήθηκε	στο	Χολαργό	Αττικής	στις	28-05-
1979,	 από	 τριών	 ετών	 κατοικεί	 στην	Ηγουμενίτσα	 από	 όπου	 και	
αποφοίτησε	από	το	1ο	Γενικό	Λύκειο	Ηγουμενίτσας.
Είναι	απόφοιτος	του	Μαθηματικού	τμήματος	της	σχολής	Θετικών	
Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Υπηρετεί	στη	μέση	εκπαίδευση	στο	Γυμνάσιο	Νέας	Σελεύκειας,	
όπου	διορίστηκε	μετά	από	γραπτό	διαγωνισμό	ΑΣΕΠ	το	2007.
Υπήρξε	για	2	θητείες	Γενικός	Γραμματέας	της	ΕΛΜΕ	Θεσπρωτίας,	
αιρετό	μέλος	του	ΠΥΣΔΕ	Θεσπρωτίας,	και	εκλεγμένος	σύνεδρος	
στο	 συνέδριο	 της	 ΟΛΜΕ	 το	 2015.Είναι	 κάτοχος	 Διπλώματος	
Ευρεσιτεχνίας.
Είναι παντρεμένος με τη Βασιλειάδη Αθηνά και πατέρας της 
Αλεξάνδρας και του μικρού Ερμή.

Γώγου Παρασκευή (Βούλα)

Γεννήθηκε	το	1964	και	μεγάλωσε	στην	Παραμυθιά	όπου	και	τελείωσε	το	
Λύκειο. 
Εργάστηκε ως διοικητικός υπάλληλος από το 1985 στον ΟΤΕ όπου και 
συνταξιοδοτήθηκε	το	2012.
Ως	 η	 ίδια	 ετεροδημότισσα,	 ασχολήθηκε	 για	 περισσότερο	 από	 20	 χρόνια	
με τους ετεροδημότες της Αθήνας όπου και εκλέχθηκε γραμματέας της 
οργάνωσης.	 	 Επίσης	 είχε	 	 συνδικαλιστική	 δράση	 	 στην	 ΠΑΣΚΕ	 ΟΤΕ	 για	
περισσότερα	από	25	χρόνια	και	από	το	1981	είναι	ενεργό	μέλος	του	ΠΑΣΟΚ.
Έχει συμμετοχές και δραστηριότητα σε σωματεία και συλλόγους.
Είναι	παντρεμένη	με	 τον	Θεσπρωτό	Απόστολο	Ράπτη	 (Οικονομολόγο)	και	
έχουν ένα γιό 15 ετών. 
Στις	εκλογές	τις	20ης	Σεπτεμβρίου	2015	είναιι	υποψήφια	στο	ψηφοδέλτιο	
του	ΠΑΣΟΚ


