
Κίνηση για την Αλλαγή – οι υποψήφιοί µας 
 

Η Κίνηση για την Αλλαγή δεν έχει στις τάξεις της επαγγελµατίες παράγοντες. Έχει 

ανθρώπους µε διάθεση για δουλειά, διάθεση για εθελοντική προσφορά. Μοναδικό προαπαιτούµενο 

θέτει την εντιµότητα και την ανιδιοτέλεια. Φυσικά, αξιόλογοι άνθρωποι υπάρχουν και στις άλλες 

παρατάξεις, εµείς όµως σας καλούµε να υποστηρίξετε την κίνησή µας και τα στελέχη µας. 

 

Οι υποψήφιοί µας: 

 

Ο Γιάννης Σπυρακόπουλος είναι γιατρός παθολόγος και διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο. 

Οµοσπονδιακός µαιτρ, πρόεδρος του Σκακιστικού Οµίλου Αιγάλεω, µέλος και πρώην έφορος 

αγώνων του ∆.Σ. της ΕΣΣΝΑ. 

 

Ο Σπύρος Ιλαντζής είναι χηµικός, εκπαιδευτής του ΕΦΕΤ σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας 

τροφίµων. Οµοσπονδιακός µαιτρ, πρώην µέλος του ∆Σ της ΕΣΟ -µε τη Νέα Σκακιστική 

Πρωτοβουλία-, συντάκτης σε σκακιστικά περιοδικά και εφηµερίδες (“Αυγή”) και µέλος της 

Επιτροπής Καλλιτεχνικού Σκακιού της ΕΣΟ. 

 

Η Ελένη Ουσταµπασίδου διετέλεσε επί χρόνια µέλος και ταµίας του Σ.Ο. Πολίχνης. 

Ιδρυτικό µέλος και Πρόεδρος του Σκακιστικού Οµίλου Πεύκων Θεσσαλονίκης "∆ούρειος Ίππος", 

µε κύρια δραστηριότητα τη διοργάνωση Σκακιστικών Ακαδηµιών. 

∆ιοργανωτής σε πολλά τουρνουά µε κυριότερο το παραδοσιακό ετήσιο Βαλκανικό Τουρνουά 

Νέων-Νεανίδων "Σίθων". 

∆ιαιτήτρια και γραµµατέας της ΤΕ∆ της Ένωσης Σωµατείων Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής. 

∆ιεθνής κριτής αγώνων µπάσκετ ΕΣΑΚΕ, ΕΟΚ και FIBA EUROPE. 

 

Ο Λυµπέρης Αγγελάκης είναι οικονοµολόγος και διατηρεί λογιστικό γραφείο. Είναι 

Πρόεδρος του "Φυσιολάτρη Νίκαιας" και πρώην Πρόεδρος της ΕΣΣΝΑ. 

 

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζόγλου είναι αναλυτής-προγραµµατιστής και εργάζεται ως 

εκπαιδευτικός στην Άνδρο. Είναι ενεργός σκακιστής µε τη Σκακιστική Ακαδηµία Χανίων, µια από 

τις πιο ισχυρές οµάδες της Α' Εθνικής. 

 

Ο Ιάκωβος Λαπατάς είναι αξιωµατικός του Πολεµικού Ναυτικού ε.α. και πρόεδρος του 

Σκακιστικού Οµίλου Περιστερίου. 

 

Ο Παναγιώτης Βλάσσης είναι πολιτικός µηχανικός, πτυχιούχος του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου,  µε µεταπτυχιακό δίπλωµα στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Οικονοµικό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Εργάστηκε σε τεχνικές εταιρίες σε δηµόσια έργα και εν συνεχεία 

για δύο χρόνια στην Εθνική Τράπεζα στο τµήµα Project Finance. Από το 2005 επέστρεψε στην 

Κόρινθο όπου διατηρεί τεχνικό γραφείο µελετών - κατασκευών.  Ιδρυτικό µέλος και µέλος του ∆.Σ. 

της σκακιστικής οµάδας της Κορίνθου "ΣΕΚ ο Τιµολέων" και προπονητής του Σκακιστικού 

Τµήµατος του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Κορινθίων για πολλά χρόνια.   Έχει τον τίτλο του 

υποψηφίου µαιτρ στο αγωνιστικό σκάκι. 

 

Ο ∆ηµ. Γκόγκας είναι γιατρός παθολόγος και διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Γεωργιούπολη 

Χανίων. Ισχυρός σκακιστής, αγωνίζεται µε τον Όµιλο Αντισφαίρισης Χανίων (ΟΑΧ) και 

συµµετέχει σε αγώνες όσο του επιτρέπουν οι επαγγελµατικές του υποχρεώσεις. 

 

Η Μαριάννα Παγκαλή είναι αρχιτέκτων µηχανικός, πτυχιούχος ΕΜΠ και εργάζεται σε 

ιδιωτικό γραφείο. Σκακίστρια του "Κότινου" Χολαργού, εκφράζει τη "νέα γενιά", έχει διδάξει 

σκάκι σε πολλά παιδιά και είναι ενεργή σε διάφορες σκακιστικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, 



ιδιαίτερα στον Πανελλήνιο Γ.Σ. 

 

Ο Ευάγγελος Κορρές είναι ηλεκτρονικός και διατηρεί κέντρο ξένων γλωσσών και 

πληροφορικής στο Μενίδι Αττικής. Είναι πρόεδρος του σκακιστικού σωµατείου ∆Η.ΚΕ.Π Άνω 

Λιοσίων και µέλος της ΤΕ∆-ΕΣΣΝΑ. 

 

Ο Παναγιώτης Λύτρας είναι ανώτερο στέλεχος της Αγροτικής Τράπεζας. Λάτρης του 

ερασιτεχνικού αθλητισµού τον οποίο υπηρέτησε και υπηρετεί πιστά πολλά χρόνια ως: 

α) Παίκτης, διαιτητής, προπονητής, παρατηρητής αγώνων και διαιτησίας στο µπάσκετ. 

β) Έως και σήµερα εκπρόσωπος σε Ε.Σ.Ο, Ε.Σ.Σ.Ν.Α του σωµατείου ΓΑΣ Χολαργού. 
 

Ο ∆ηµήτρης Προβελέγγιος είναι ιδιωτικός υπάλληλος, µέλος του ∆.Σ. του συλλόγου 

Αθλητικό Εκπολιτιστικό Κέντρο "Άβαξ και Πεσσοί" στην Εύβοια, ενεργός ερασιτέχνης σκακιστής, 

έχει προσφέρει πολλαπλώς στο σχολικό σκάκι στην Χαλκίδα. 

 

Ο Ευάγγελος Κακλαµάνος είναι δ/νων σύµβουλος σε εταιρεία, µέλος του ∆.Σ. του "Αετού" 

Αθηνών και πρώην µέλος του ∆.Σ. της ΕΣΣ Νοµού Αττικής.   

 

Ο Θεόδωρος Αγραπίδης είναι φοιτητής και µέλος της διοίκησης του Σ.Ο. "Τρ. Σιαπέρας" 

Άνω Λιοσίων. 

 

Ο Αλέξανδρος Βλαστός είναι εν ενεργεία αξιωµατικός του Πολεµικού Ναυτικού, ενεργός 

σκακιστής από το 1986 και πρώην πρόεδρος του Σκακιστικού Οµίλου Σαλαµίνας. 

 

Ο Γιάννης Γαλάνης είναι δάσκαλος φωτογραφίας. Πρώην πρόεδρος της ΕΣΣΝΑ, µε 

πολυσχιδή δράση σε σκακιστικές εκδηλώσεις σ'ολόκληρη την Αττική. 

 

Ο ∆ηµήτρης Λιανός είναι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, πρόεδρος του Αθλητικού Οµίλου 

"Πήγασος Κυψέλης" και Γραµµατέας της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής. 

 

Ο Παναγής Σκλαβούνος είναι τοπογράφος και πολιτικός µηχανικός, ειδικός στην τεχνητή 

νοηµοσύνη (M.Sc) και τα κοµπιούτερ . Εργάζεται στην ΕΥ∆ΑΠ. Σκακιστής, µέλος του ∆Σ της 

ΕΣΣΝΑ, πρόεδρος του "Ζήνωνα" Γλυφάδας, µελετητής της ιστορίας του σκακιού, αρθρογράφος σε 

σκακιστικά περιοδικά και εφηµερίδες και µέλος της Επιτροπής Καλλιτεχνικού Σκακιού της ΕΣΟ. 

 

Ο ∆ηµήτρης Μιχελάκος είναι έµπορος, αντιπρόεδρος του ∆.Σ. του "Φυσιολάτρη Νικαίας". 

 

Ο Γιώργος Λιανός είναι δικηγόρος, µέλος του ∆.Σ. του "Αετού" Αθηνών. 

 

Ο Κίµων Σαϊτάκης είναι δικηγόρος, µέλος του ∆.Σ. του Αθλητικού Οµίλου "Πήγασος 

Κυψέλης". 

 

 

Σηµειώνουµε ότι οι συζητήσεις µε τη Νέα Σκακιστική Κίνηση (ΝΣΚ) έγιναν σε καλό κλίµα 

και µε ειλικρινή διάθεση, αλλά τελικώς ο στόχος της κοινής εκλογικής καθόδου δεν επιτεύχθηκε. 

Πιστεύουµε πως δεν έχουµε εµείς την ευθύνη και ευελπιστούµε σε κοινές δράσεις στα ∆.Σ. της 

ΕΣΟ και της ΕΣΣΝΑ. Επίσης, ενώ είχαµε την έκφραση υποστήριξης από αρκετά στελέχη της 

περιφέρειας, συγκεκριµένοι σκακιστές και παράγοντες δεν αποφάσισαν να "εκτεθούν" µε την 

παράταξή µας. Θεωρούµε πως ο σκακιστικός κόσµος πρέπει να ενισχύσει την προσπάθειά µας και 

να µας δώσει τη δυνατότητα να εκπροσωπήσουµε τις απόψεις και τη στρατηγική του. 

 

 


