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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

• Δωρεάν ρεύμα σε 300.000 φτωχά νοικοκυριά 
• Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
σε ανασφάλιστους ανέργους 
• Δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μεταφοράς
μακροχρόνια ανέργων και διαβιούντων κάτω από
το όριο της φτώχειας 
• Αποκατάσταση δώρου Χριστουγέννων σε
χαμηλοσυνταξιούχους 
• Εξασφάλιση στέγης μέσω επιδότησης ενοικίου 
• Κουπόνια σίτισης για άπορες οικογένειες 
• Κατάργηση εξίσωσης φόρου κατανάλωσης
πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

• Καταπολέμηση της διαπλοκής και της διαφθοράς 
• Υπεράσπιση και εμβάθυνση της δημοκρατίας -
ουσιαστική κατοχύρωση της λαϊκής κυριαρχίας  
• Δημόσιος κοινωνικός έλεγχος και συμμετοχή 
• Σύγχρονα δημοκρατικά ΜΜΕ - Νεα ΕΡΤ
• Δημοκρατική αναδιοργάνωση του κράτους 
• Δημόσια διοίκηση στην υπηρεσία των πολιτών 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

• Επαναφορά κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ 
• Ρύθμιση κόκκινων δανείων 
• Αύξηση φορολογικών κλιμακίων για προοδευτική
φορολόγηση 
• Εκκαθάριση οφειλών και ρύθμιση χρεών προς
δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. 
• Κατάργηση ΕΝΦΙΑ - προστασία της ακίνητης 
περιουσίας - φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας
• Επαναφορά αφορολόγητου στα 12.000 €
για ολους
• Ίδρυση αναπτυξιακής τράπεζας και τραπεζών
ειδικού σκοπού

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Δημιουργία 300.000 θέσεων εργασίας 
• Κατάργηση ρύθμισης για τις μαζικές απολύσεις 
• Κατάργηση ενοικίασης εργαζομένων

Η ψήφος σου στις 25 Ιανουαρίου είναι ψήφος για την Αξιοπρέπεια, τη Δικαιοσύνη και τη Δημοκρατία
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Βασιλακόπουλος θοδωρής

Γεννήθηκε στο Λε-
όντιο Κορινθίας το
1967 και από το
1993 μένει μόνιμα
στην Κόρινθο.
Είναι φιλόλογος με
μεταπτυχιακές
σπουδές στην Εκ-
παίδευση (ΕΑΠ).
Φροντιστής στην
Κόρινθο από το
1994. Έχει πλού-

σια συνδικαλιστική δράση μέχρι σήμερα,
αφού έχει διατελέσει για εφτά χρόνια (2003-
2013) γραμματέας του Συλλόγου Εκπαιδευτι-
κών Φροντιστών του Ν. Κορινθίας και
εκλεγμένος αντιπρόσωπος στο δευτεροβάθμιο
όργανο του Συλλόγου (ΟΕΦΕ) από το 2009
έως και σήμερα. Πολιτικά δραστήριος στο
χώρο της Αριστεράς από τα μαθητικά και φοι-
τητικά του χρόνια (ΚΚΕ Εσωτερικού, ΕΚΟΝ
Ρήγας Φεραίος τη δεκαετία του 1980). Από το
2010 εκλεγμένο μέλος της ΝΕ του ΣΥΡΙΖΑ Κο-
ρινθίας (υπεύθυνος τύπου) και από το καλο-
καίρι του 2014 συντονιστής της ΝΕ. Εκλεγμένο
μέλος  του Περιφερειακού Συντονιστικού του
ΣΥΡΙΖΑ και του Τμήματος Μικρομεσαίων Επι-
χειρήσεων (στη γραμματεία συνδικαλιστικού)
καθώς και ενεργό μέλος των Τμημάτων Παι-
δείας και Δικαιωμάτων. Υποψήφιος με το ψη-
φοδέλτιο που υποστήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ στις
περιφερειακές εκλογές του 2010 και του 2014.
Με ενεργή συμμετοχή στην Αντιρατσιστική
Πρωτοβουλία Κορίνθου και μέλος του Ελληνι-
κού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.

Λυμπεροπούλου Δήμητρα
Έχει καταγωγή
από τον Άσσο Κο-
ρινθίας και την
Μοσιά Κορινθίας
και είναι παντρε-
μένη με τον Νίκο
Σαράντη. 
Είναι κάτοχος 
Πτυχίου Αγγλικής
φιλολογίας, στο
BRISTOL UNIVER-
SITY OF ENG-
LAND Γεωπόνος

Τ.Ε. με σπουδές στο ΑΤΕΙ Καλαμάτας. Μετα-
πτυχιακού τίτλου σπουδών (Μaster), με αντι-
κείμενο την Περιβαλλοντική και Οικολογική
Μηχανική, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Μυ-
τιλήνη. Είναι Περιφερειακή Σύμβουλος και
επικεφαλής του  Περιφερειακού Συνδυασμού
ÇΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗÈ. 
Είναι στους Οικολόγους Πράσινους από το
2009 με ενεργή δράση τόσο ως υποψήφια όσο
και ως απλό μέλος σε όλες τις εκλογικές ανα-
μετρήσεις. Είναι  μέλος της Εκτελεστικής
γραμματείας των Οικολόγων Πράσινων. Είναι
εκπρόσωπος του κόμματος στο Ευρωπαϊκό
Πράσινο Κόμμα. Πάνω από όλα όμως  είναι
Ενεργός Πολίτης με πλούσια δράση σχεδόν σε
όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ψυχογιός Γιώργος

Γεννήθηκε το
1983. Με κατα-
γωγή από τη Λυ-
κοποριά Κορινθίας
μεγάλωσε στο Ξυ-
λόκαστρο. Σπού-
δασε Νομικά στο
Δημοκρίτειο
Παν/μιο Θράκης
(ΔΠΘ), όπου ανέ-
πτυξε συνδικαλι-
στική δράση μέσα

από το ΔΙΚΤΥΟ αυτόνομων αριστερών ριζο-
σπαστικών σχημάτων και τη Νεολαία Συνασπι-
σμού. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του
σπουδές στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο στο City
University του Λονδίνου και στη συνέχεια ερ-
γάστηκε για ένα χρόνο σε αγγλικό δικηγορικό
γραφείο με εξειδίκευση σε υποθέσεις Δικαιω-
μάτων του Ανθρώπου και Διεθνούς Δικαίου.
Ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα εδώ και τρία
χρόνια, ενώ παράλληλα ασχολείται με τον
αθλητισμό ως ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής
έχοντας αγωνιστεί σε πολλές ομάδες μεταξύ
των οποίων και ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου.
Υπήρξε υποψήφιος στις περιφερειακές εκλο-
γές του 2010 με το ψηφοδέλτιο της Αγωνιστι-
κής Συνεργασίας Πελοποννήσου.
Το 2014 εκλέχθηκε περιφ. σύμβουλος. 

Κουρούκλη Ανδριάνα

Γεννήθηκε (το
1969) και μεγά-
λωσε στο Λου-
τράκι.
Είναι πτυχιούχος
του ΤΕΙ Πατρών,
τμήμα Λογιστικής.
Είναι έμπορος.
Ανήκει στο χώρο
της αριστεράς από
τα μαθητικά της
χρόνια μέσα από

τις γραμμές της ΚΝΕ και αργότερα του ενι-
αίου Συνασπισμού.
Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010 εκλέ-
χτηκε σύμβουλος στη δημοτική κοινότητα
Λουτρακίου - Περαχώρας. Είναι ενεργό
μέλος των Δ.Σ γονέων και κηδεμόνων 1ου
Δημοτικού και Γυμνασίου Λουτρακίου. Το έν-
τονο πολιτιστικό της ενδιαφέρον εκφράζεται
μέσα από τη συμμετοχή της στον πολιτιστικό
σύλλογο Λουτρακίου ως υπεύθυνης δημο-
σίων σχέσεων. Έχει υπάρξει μέλος Δ.Σ δημο-
τικών οργανισμών του τέως δήμου
Λουτρακίου - Περαχώρας με αντικείμενα την
άθληση και την υγεία, πρόνοια και κοινωνική
αντίληψη. Είναι παντρεμένη με τον Γιάννη
Λογοθέτη και μητέρα 2 κοριτσιών

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΥΡΙΖΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Θελερίτη Μαρία
Γεννήθηκε στην Στι-
μάγκα το 1961 και
πέρασε τα παιδικά
και εφηβικά της
χρόνια στην Κοριν-
θία.
Τέλειωσε το Λύκειο
στο Βέλο Κορινθίας
και στη συνέχεια
σπούδασε Πολιτικές
Επιστήμες και Δημό-
σια Διοίκηση στο
Πανεπιστήμιο της

Αθήνας. Όταν ολοκλήρωσε τις σπουδές συνέχισε
τις μεταπτυχιακές σπουδές της στην Τοπική και Πε-
ριφερειακή Ανάπτυξη στο Πανεπιστήμιο PARIS X -
Nanterre. Εργάζεται επί 22 χρόνια στην Τοπική
Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)
και τώρα Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννή-
σου (ΠΕΔ) ως σύμβουλος τοπικής ανάπτυξης και
αυτοδιοίκησης. Ασχολείται με θεσμικά και αναπτυ-
ξιακά ζητήματα και με θέματα κοινωνικής πολιτικής
(ηλικιωμένοι, άνεργες γυναίκες, ευπαθείς ομάδες
που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό) και σε θέματα
συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής.
Έχει κατά καιρούς είτε ως στέλεχος της ΤΕΔΚ, είτε
ως άτομο συνεργαστεί στενά με τοπικούς φορείς
(εργαζομένων, επιχειρήσεων, νέων, γυναικών, κ.λπ.)
και εθελοντικές ή μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Τέλος από το 1994 - 2000 έχει διατελέσει Πρόεδρος
του Συλλόγου Συμβούλων Ανάπτυξης που εργάζον-
ται στις Τ.Ε.Δ.Κ. της χώρας. Είχε εκλεγεί βουλευτής
με το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Μαΐου 2012 και είναι
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Kουρεμπές Φάνης 

Γεννήθηκε το 1965
και μεγάλωσε
στον Άσσο Κοριν-
θίας. Είναι γεωπό-
νος -
βιοκαλλιεργητής.
Απόφοιτος του Γ.
Π. Α. Είναι ελεύ-
θερος επαγγελμα-
τίας. Διατηρεί
κατάστημα γεωρ-
γικών εφοδίων

και δραστηριοποιείται ως σύμβουλος γεωργι-
κών εκμεταλλεύσεων. Καλλιεργεί βιολογική
επιτραπέζια σουλτανίνα και παράγει βιολο-
γικό ελαιόλαδο από το 2006. Ασχολείται επί-
σης με την κατασκευή και συντήρηση έργων
πρασίνου. 
Συμμετέχει στην πολιτική από το 1983 ως
μέλος του ΚΚΕ εσωτερικού, σε μαζικούς φο-
ρείς, κινήματα και από το 2003 είναι μέλος
του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ. Το 2013
εκλέχθηκε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, είναι μέλος της γραμματείας αγροτικής
πολιτικής και του οργανωτικού γραφείου με
ευθύνη την Πελοπόννησο.
Διετέλεσε πρόεδρος του συλλόγου Γεωπόνων
Ελευθέρων Επαγγελματιών ν. Κορινθίας και
μέλος της Δ. Ε. του παραρτήματος Πελοπον-
νήσου, Δυτ. Στερέας του Γεωτεχνικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδος. Το 2014 εκλέχθηκε
περιφερειακός σύμβουλος.
Είναι παντρεμένος με την Αλεξία Παναγιώτου
και πατέρας δύο παιδιών.
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