
∆ΗΛΩΣΗ 

ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

 

Ανακοινώνουµε σήµερα το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ 

Ένα ψηφοδέλτιο µε το βλέµµα στραµµένο στην κοινωνία, στο αύριο της πατρίδας µας. 

Ένα ψηφοδέλτιο ανανέωσης, το οποίο απαρτίζεται από ανθρώπους µάχιµους, 
καταξιωµένους µε σηµαντική πορεία ο καθένας στο χώρο του. 

Ένα ψηφοδέλτιο ενεργών πολιτών, που θα εµπλουτίσει την Κοινοβουλευτική Οµάδα µας. 

  

-       Πρώτος, στο ψηφοδέλτιο, ο Γιάννης Ραγκούσης, ο Γραµµατέας του Εθνικού 
Συµβουλίου του ΠΑΣΟΚ 

 -       ∆εύτερη, η καθηγήτρια Έλενα Παναρίτη, µε σπουδές στα Πανεπιστήµια Johns 
Hopkins και Harvard, πολυετή εργασία στην Παγκόσµια Τράπεζα ως οικονοµολόγος και 
σήµερα µε επαγγελµατική ενασχόληση σε θέµατα κοινωνικής επιχειρηµατικότητας και 
δηµόσιας πολιτικής για υποβαθµισµένες περιοχές. 

 -       Τρίτος, ο Ηλίας Μόσιαλος, καθηγητής της πολιτικής της Υγείας και σε θέµατα 
κοινωνικού κράτους και ∆ιευθυντής του Κέντρου Οικονοµικών της Υγείας στο LSE, στην 
Μεγάλη Βρετανία. Επίτιµος καθηγητής σε Πανεπιστήµια διαφόρων χωρών σε ζητήµατα 
δηµόσιας υγείας, σύµβουλος στον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας. 

 -       Τέταρτη, η Μάγια Τσόκλη, κοινωνιολόγος, δηµοσιογράφος. Έχει εδώ και χρόνια 
ταυτιστεί µε την ταξιδιωτική δηµοσιογραφία στην Ελλάδα. Προβάλλει µε το έργο της µια 
διαφορετική αντίληψη για τη χώρα µας. 

 -       Πέµπτος, ο Παύλος Γερουλάνος, µε µεταπτυχιακές σπουδές από  τα 
Πανεπιστήµια Harvard και MIT, σταδιοδροµία στον ιδιωτικό τοµέα, µε εµπειρία και από 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση, έχοντας διατελέσει Γενικός Γραµµατέας Αποδήµου Ελληνισµού. 
Σήµερα είναι Γραµµατέας Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ. 

 -       Έκτη, η Σταυρούλα Σαλουφάκου, ιδιωτική υπάλληλος, µε διαδροµή στο 
συνδικαλιστικό Κίνηµα, σήµερα πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. 

 -       Έβδοµη, η Τατιάνα Καραπαναγιώτη, από τον χώρο του Πολιτισµού και της 
τηλεόρασης, παραγωγός τηλεοπτικών ταινιών και ντοκιµαντέρ, µε έµφαση σε θέµατα 
εκπαίδευσης, αρχαιολογίας, πολιτισµού αλλά και πολιτικής. 



  

-       Όγδοος, ο ∆ηµήτρης Λάλας, µε διδακτορικό από το πανεπιστήµιο Cornell των 
ΗΠΑ, µε πλούσιο ερευνητικό έργο στα θέµατα Περιβάλλοντος και Κλιµατικών Αλλαγών. 
Έχει διατελέσει καθηγητής Μετεωρολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πρόεδρος του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και της 
∆ηµόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου. 

  

-       Ένατος, ο Κώστας Θέος, πολιτικός µηχανικός, µε µεταπτυχιακές σπουδές και 
διδακτορικό από τη Γαλλία. Ειδικός σε θέµατα αναπτυξιακής πολιτικής, έχει διατελέσει 
Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, µε αρµοδιότητες στις ∆ηµόσιες Επενδύσεις και τα προγράµµατα της Ε.Ε. 

  

-       ∆έκατος, ο Αλί Μοχάµετ Χαγκ, γεννηµένος στο Σουδάν, γιατρός καρδιολόγος 
στο Νοσοκοµείο του Ρεθύµνου. Με αγώνες στον αντιστασιακό αγώνα κατά της 
δικτατορίας του Σουδάν. Απελευθερώθηκε µετά από ειδική παρέµβαση του Ανδρέα 
Παπανδρέου. 

  

-       Ενδέκατη, η Άννα Καφέτση, από το χώρο του πολιτισµού, µε πτυχίο 
Φιλοσοφικής από το Πανεπιστήµιο Αθηνών και µεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό 
στην Ιστορία της Τέχνης από τη Σορβόννη. Έφορος της Εθνικής Πινακοθήκης. 
Επιµελήτρια και συγγραφέας πολλών εκδόσεων στο χώρο του πολιτισµού. 

  

-       Τέλος,  στη δωδέκατη θέση του ψηφοδελτίου, αποτελεί ιδιαίτερη τιµή για το 
ΠΑΣΟΚ, η συµµετοχή µιας εµβληµατικής φυσιογνωµίας του Ελληνισµού: ο Εµµανουήλ 
Κριαράς, φιλόλογος, νεοελληνιστής, καθηγητής φιλοσοφικής Σχολής, έχει συνδέσει το 
όνοµά του µε τη σύγχρονη πορεία τον Γραµµάτων και των Τεχνών της χώρας µας.   

  

 


