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Δόθηκε στη δημοσιότητα το ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΑΝΤΑΡΣΥΑ χωρίς να
προτείνει κάποιον ως επικεφαλής. Την τελευταία τιμητική θέση του ψηφοδελτίου
καταλαμβάνει ο δημοσιογράφος Λ. Χαραλαμπόπουλος.
Όπως
αναφέρεται στο δελτίο Τύπου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ «το ψηφοδέλτιο Επικρατείας αποτελείται
από νέους αγωνιστές, εργαζόμενους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αγώνων και
ιστορικά στελέχη της επαναστατικής αριστεράς».

Το ψηφοδέλτιο επικρατείας της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι το εξής:

Κώστας Γούσης, νέος δικηγόρος με μεταπτυχιακές σπουδές στις πολιτικές επιστήμες,
μέλος της αντιφασιστικής καμπάνιας για την Ουκρανία. Το διάστημα που φοιτούσε στο
ΑΠΘ, πρωτοστάτησε στο φοιτητικό κίνημα του 2006-7. Μέλος του Κ.Σ. της νΚΑ

Γιώργος Γρόλλιος, καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε ως δάσκαλος από το 1985 μέχρι
το 1999 και ήταν ένας από τους συνδικαλιστές που ίδρυσαν και συγκρότησαν τις
Συσπειρώσεις - Παρεμβάσεις στον χώρο της εκπαίδευσης.

Γιώργος Δελαστίκ, δημοσιογράφος και διευθυντής της εβδομαδιαίας εφημερίδας της
ανεξάρτητης Αριστεράς Πριν. Ασχολείται ειδικά με θέματα εξωτερικής και διεθνούς
πολιτικής, για τα οποία έχει συγγράψει εφτά βιβλία. Μέλος της Π.Ε. του ΝΑΡ για την
Κομμουνιστική Απελευθέρωση.

Θανασούλας Δημήτρης, συνταξιούχος τραπεζικός, πρώην συνδικαλιστής της ΟΤΟΕ,
ιδρυτικό στέλεχος της ΟΚΔΕ-Σπάρτακος.

Κωνσταντίνος Κατσιάβαλος, συνταξιούχος μεταλλειολόγος, διετέλεσε μέλος του ΔΣ των
εργαζομένων στο ΙΓΜΕ και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Κεντρικής
Μακεδονίας του ΤΕΕ ως συνεργαζόμενος με την Πανεπιστημονική
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Γιώργος Ρούσης, αγωνιστής της κομμουνιστικής αριστεράς, ομότιμος καθηγητής Παντείου
Πανεπιστημίου, μαρξιστής ερευνητής και συγγραφέας.

Σπύρος Σακελλαρόπουλος, κοινωνιολόγος και συγγραφέας, καθηγητής στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο. Μέλος του Πανελλαδικού Γραφείου της ΑΡΑΝ και του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Αντώνης Σταματόπουλος, τεχνίτης σιδηροδρόμων, πρώην πρόεδρος εργαζομένων
σωματείου ΜΕΤΡΟ, επιστρατευμένος απεργός.

Τάσος Σταυρόπουλος, φιλόλογος, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων Eκπαιδευτικών. Διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος
της Ε΄ ΕΛΜΕ Αν. Αττικής. Είναι γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του Σχεδίου Β΄.

Μαρία Στύλλου, ηγετικό και ιδρυτικό μέλος του ΣΕΚ, υπεύθυνη του περιοδικού
«Σοσιαλισμός από τα κάτω», με μεγάλη διαδρομή στο κίνημα και στην Αριστερά,
ξεκινώντας από τα δύσκολα χρόνια της δεκαετίας του 1950.

Ειρήνη Φωτέλλη, εργαζόμενη στην ΕΡΤ από το 1994. Τους τελευταίους δεκαεννέα μήνες
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια στο “μαύρο” και για την επαναλειτουργία
της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, ως ενεργό μέλος του ERTOPEN.

Λευτέρης Χαραλαμπόπουλος, δημοσιογράφος και εκδότης του περιοδικού Unfollow. Ασκεί
ανεξάρτητη, αποκαλυπτική δημοσιογραφία και ασχολείται με το μαχητικό ρεπορτάζ. Αυτό
τον έχει φέρει σε σύγκρουση με μεγάλα συμφέροντα και ισχυρούς επιχειρηματίες της
χώρας.
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