
ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ, ΕΛΠΙΔΑΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ

Γεννήθηκε στο Βόλο και απο-

φοίτησε από το 1ο Λύκειο

Νέας Ιωνίας. Σπούδασε στο

τμήμα φυσικής του Πανεπιστη-

μίου της Μεσίνα στην Ιταλία. 

Ως φοιτητής εντάσσεται στις

γραμμές της ΚΝΕ και κατόπιν

του Κομμουνιστικού Κόμματος

Ελλάδος. Είναι ιδρυτικό μέλος

της Νεολαίας Συνασπισμού και

μέλος του Γραφείου του Κεν-

τρικού Συμβουλίου της.

Το 2006 υπήρξε υποψήφιος Νομάρχης Μαγνησίας.

Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Συμμετέχει στην Επιτροπή Ειρήνης Βόλου , στην Πρωτο-

βουλία "Ιντιφάντα" και στην Αντιφασιστική Κίνηση.

Υπήρξε Πρόεδρος των Αδιόριστων Εκπαιδευτικών Μα-

γνησίας την εποχή των μεγάλων κινητοποιήσεων για την

Παιδεία.

Είναι Ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Κοινωνικού Φόρουμ

στη Μαγνησία.

Πρωτεργάτης της δημιουργίας του Χώρου Διαλόγου Κοι-

νής Δράσης της Αριστεράς στη Μαγνησία, που αποτέ-

λεσε τον πρόδρομο της μεγάλης συμπαράταξης της

Αριστεράς στο ΣΥΡΙΖΑ 

Μέλος του Μετώπου Εργατοϋπαλληλικής Ταξικής Ανα-

τροπής ( Μ.Ε.Τ.Α) και  του Συνδέσμου Εμποροϋπαλλήλων

και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Βόλου 

Γεννήθηκε το 1957. Είναι ιατρός καρδιολόγος, απόφοιτος

του Πανεπιστημίου της Ρώμης. Επιμελητής Α’ της Πολυκλι-

νικής Αθηνών, παράρτημα του Γενικού Νοσοκομείου “Ευαγ-

γελισμός”.

Διετέλεσε επιστημονικός υπεύθυνος και διευθυντής σε ιδιω-

τικές κλινικές.

Μέλος του ΚΚΕ από το 1975 ως το 1992.

Υποψήφιος Δήμαρχος Σκοπέλου το 2014 και νυν Δημοτικός

Σύμβουλος.

Είναι παντρεμένος και έχει ένα παιδί.

Βουλευτής Μαγνησίας (2012 μέχρι

σήμερα). Γεννήθηκε στις 14 Μάη του

1984. Μεγάλωσε στην Νέα Ιωνία

Βόλου σε οικογενειακό περιβάλλον με

έντονες αριστερές καταβολές και προ-

σφυγικές ρίζες. Είναι γιος του νοσοκο-

μειακού γιατρού, Μιχάλη

Μεϊκόπουλου και της Ειρήνης Κού-

νουπα, οικονομολόγου. Ο νεότερος σε

ηλικία άντρας βουλευτής του Ελληνι-

κού Κοινοβουλίου στις εκλογές του

2012. Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής

Οικονομικών του Κοινοβουλίου και μέλος των επιτροπών ελέγ-

χου του ΣΥΡΙΖΑ για το κυβερνητικό έργο του Υπουργείου Εργα-

σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Υπουργείου

Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το 2014 ανέλαβε Πρόεδρος της

Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Βενεζουέλας στη

θέση του Μανώλη Γλέζου που εκλέχθηκε στην Ευρωβουλή. 

Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Ιστορία στο Πάντειο Πανεπι-

στήμιο και είναι τελειόφοιτος μεταπτυχιακός φοιτητής στο

τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και γνώστης 2 ξένων γλωσσών.

Μέχρι την εκλογή του στο βουλευτικό αξίωμα, δούλευε στον

ιδιωτικό τομέα και αρθρογραφούσε κατά περιόδους σε τοπικά

περιοδικά ή εφημερίδες. Δραστηριοποιήθηκε στο μαθητικό και

φοιτητικό κίνημα και είχε ενεργή συμμετοχή στο κίνημα των

αγανακτισμένων. Ως ενεργός πολίτης συμμετέχει σε κινήματα

και δράσεις αλληλεγγύης.

Γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία

1955 και σπούδασε Οικονο-

μικά στην ΑΒΣΠ. Εργάσθηκε σε

διάφορες εφημερίδες του

Βόλου, στο κρατικό ραδιό-

φωνο (ΕΡΑ) σε ιδιωτικούς ρα-

διοφωνικούς σταθμούς και την

τηλεόραση. Αρθρογράφος και

συντάκτης ύλης στον “Ταχυ-

δρόμο”.

Είχε ενεργή δράση στα θέματα

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση και διετέλεσε

αντιδήμαρχος Νέας Ιωνίας το 2003-2006, ενώ ήταν επι-

κεφαλής δημοτικής παράταξης  και δημοτικός σύμβου-

λος Ν. Ιωνίας το 2006-2010. Υποψήφιος δημοτικός

σύμβουλος Βόλου το 2010 με τους “Δρόμους Συνεργα-

σίας” και υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Θεσσα-

λίας το 2014 με τον “Δρόμο Ανατροπής”.

Εχει θητεύσει για πολλά χρόνια στη θέση του Γενικού

Γραμματέα και τουςμέλους του Δ.Σ. της Ενωσης Συντα-

κτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στ. Ελλάδας

και Εύβοιας.

Μέχρι το 1989 ήταν μέλος του ενιαίου Συνασπισμού

χωρίς από τότε να έχει συγκεκριμένη κομματική ένταξη.

Είναι Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος

Μηχανικός. Εργάστηκε από το

1977-2009 στο εργοστάσιο Τσι-

μέντων του Βόλου της ΑΓΕΤ ΗΡΑ-

ΚΛΗΣ. Σήμερα συνταξιούχος.

Μέλος της ΝΕ του  ΚΚΕ μέχρι το

1991. Ιδρυτικό μέλος του Συνα-

σπισμού και μετέπειτα του ΣΥ-

ΡΙΖΑ. Είναι Συντονιστής της

Νομαρχιακής επιτροπής του ΣΥ-

ΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ καθώς και της

περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διετέλεσε Πρόεδρος στο εργοστασιακό σωματείο της ΑΓΕΤ

από το 1995 μέχρι το 2001 καθώς και σε διάφορες θέσεις

στις Διοικήσεις της  ομοσπονδίας  και του Εργατικού  Κέν-

τρου Βόλου

Συμμετέχει ενεργά σε διάφορα κοινωνικά κινήματα πολιτών.

Συμμετείχε στις εκλογές του Δήμου Βόλου το 1986 καθώς

και στις Νομαρχιακές εκλογές το 1994 στα ψηφοδέλτια που

στήριξε το ΚΚΕ και ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ αντίστοιχα.

Στις Περιφερειακές εκλογές του 2010 υποψήφιος  Αντιπε-

ριφερειάρχης. Στις εθνικές εκλογές του 2012 υποψήφιος

βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών και ζεί στην

Αγριά Βόλου.

Γεννήθηκε στον Αλμυρό.Κατοι-

κεί στη Ζαγορά Πηλίου και ερ-

γαζόταν στον Αγροτικό

Συνεταιρισμό Ζαγοράς από το

1983-2010.Συνεχίζει την δρα-

στηριοποίηση με τους Συνεται-

ρισμούς τώρα με το Γυναικείο

Αγροτουριστικό Συν/σμό Ζαγο-

ράς και το Δίκτυο Γυναικείων

Συν/μών Θεσσαλίας. Παντρε-

μένη με το Χρήστο Λιάτσικο.

Εχει δυο παιδιά τη Συραγώ και

το Δημήτρη.Μέλος της ΚΝΕ και του ΚΚΕ μέχρι τη διά-

σπαση και μετά στο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ.Συνδικαλίστρια  στο Οι-

κονομικό επιμελητήριο και στην Ομοσπονδία

συνεταιριστικών υπαλλήλων.Υποψήφια  βουλευτής του

ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος. 

Μέλος του αγροτικού τμήματος και της ΝΕ Μαγνησίας

του ΣΥΡΙΖΑ 

Είναι 29 ετών. Μεγάλωσε στον Βόλο

και αποφοίτησε από το 7ο Λύκειο.

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με με-

ταπτυχιακές σπουδές στην Πολεοδο-

μία & στις Αστικές Συγκοινωνίες στο

Ε.Μ.Π. και στο Πολυτεχνείο της Βιέν-

νης. Ζει και εργάζεται στον Βόλο ως

Πολιτικός Μηχανικός και δραστηριο-

ποιείται στο ΤΕΕ Μαγνησίας.  

Εντάχθηκε στην αριστερά από τα φοι-

τητικά της χρόνια και συμμετείχε

ενεργά στις κινητοποιήσεις για την παιδεία το 2006. Διετέλεσε

μέλος  της Γραμματείας του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεο-

λαίας Συνασπισμού και ασχολήθηκε με τα αυτοδιοικητικά ζητή-

ματα του Δήμου Αθήνας μέσα από την αυτοδιοικητική

παράταξη «Ανοιχτή Πόλη». Είναι παρούσα στους κοινωνικούς

αγώνες και στα κινήματα των τελευταίων ετών. Σήμερα είναι

μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Μαγνησίας και της Κεντρι-

κής Επιτροπής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Γεννήθηκε στο

Ελληνικό Φαρσά-

λων το 1962.

Το 1976 για βιο-

ποριστικούς λό-

γους μετακόμισε

με την οικογέ-

νεια της στη Ν.

Ιωνία του Βόλου,

όπου και διαμέ-

νει.

Εργάστηκε από μικρή ηλικία ως βιομηχανική εργάτρια

στην Βαμβακουργία Βόλου. Μετά το κλείσιμο της Βαμ-

βακουργίας το 1995,  εργάσθηκε σκληρά σε διάφορες

δουλειές για την επιβίωση της οικογένειάς της. 

Από το 1998 εργάστηκε ως καθαρίστρια του Υπουργείου

Οικονομικών, στη ΔΟΥ Ν. Ιωνίας Βόλου.  Στις 18 Σεπτεμ-

βρίου 2013,  τέθηκε σε διαθεσιμότητα, μαζί με τις υπό-

λοιπες 594 καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών. 

Είναι μέλος της συντονιστικής επιτροπής των 595 ΑΓΩ-

ΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ. Εδώ και δεκάξι μήνες, μαζί

με τις συναδέλφισές της, δίνει καθημερινά τη μάχη στο

δρόμο για  δουλειά  και  αξιοπρέπεια. 

Οργανώθηκε για πρώτη φορά στην αριστερά το 1982

στη ΚΝΕ και μετά στο ΚΚΕ. Με τη διάσπαση του 1989

εντάχθηκε στο Συνασπισμό και μετέπειτα στον  ΣΥΡΙΖΑ. 

Είναι παντρεμένη με το Χρήστο Μανώλη, βιομηχανικό

εργάτη και έχει  2 παιδιά,  τη Χριστίνα και τον Αντώνη.

ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ (Μάκης) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΗΚΑ - ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ

ΛΕΜΟΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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Η ψήφος σου στις 25 Ιανουαρίου είναι ψήφος για την Αξιοπρέπεια, τη Δικαιοσύνη, τη Δημοκρατία

Διέξοδος
υπάρχει

Είναι στο
χέρι σου

ΣΥΡΙΖΑ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑ

Είναι η Ελλάδα της Αλληλεγγύης, της Δικαιοσύνης και της Δημοκρατίας. Η

Ελλάδα της Ελπίδας και της Αξιοπρέπειας. Αλλά και η νέα μεγάλη προοπτική

που διαμορφώνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η διέξοδος αυτή είναι στο

χέρι σου.

Να στηριχτούν οι πιό αδύναμοι. Να υπάρξουν μέτρα προστασίας για όσους

σήμερα στερούνται βασικά αγαθά, όπως το φαγητό και τα φάρμακα. Να μην

παραδοθούν στην ιδιωτική κερδοσκοπία το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό, οι συγ-

κοινωνίες.

Να επανέλθει η 13η σύνταξη και ο κατώτατος μισθός των 751 ευρώ. Να

γίνει πράξη το πρόγραμμα που εξήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, για

την άμεση αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και την επανεκκίνηση

της οικονομίας. Πρόγραμμα ρεαλιστικό και πλήρως κοστολογημένο.

Να επικρατήσουν επιτέλους σε αυτόν τον τόπο η διαφάνεια και η δικαιο-

σύνη. Να φορολογείται ο καθένας ανάλογα με τις πραγματικές του δυνατό-

τητες και να σταματήσει το σκάνδαλο της φοροδιαφυγής των ισχυρών. Να

υπάρξουν νόμοι που αποτρέπουν - αντί να προστατεύουν - την πολιτική δια-

φθορά. Να εδραιωθούν επιτέλους οι δημοκρατικοί θεσμοί.

Να ξεκινήσει επιτέλους η ανάπτυξη και η παραγωγική ανασυγκρότηση της

χώρας.

Να αλλάξουν οι προτεραιότητες. Να στηριχτούν η μικρή επιχείρηση, η αγρο-

τική παραγωγή και η δημιουργία θέσεων αξιοπρεπούς εργασίας. Να αξιοποι-

ηθούν η τεχνογνωσία και η δημιουργικότητα των νέων επιστημόνων. Να

μπουν τα θεμέλια για τη συνολική ανασυγκρότηση της οικονομίας, με κοι-

νωνικά και οικολογικά κριτήρια.

Να ρυθμισθούν ευνοϊκά για τους πολίτες οι οφειλές προς το δημόσιο, τα

ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες. Ετσι ώστε η κοινωνία να ανακουφι-

στεί και η πραγματική οικονομία να μπορέσει ξανά να λειτουργήσει.

Να αποκτήσει η Ελλάδα ισχυρή θέση και να διαπραγματευτεί πραγματικά

την απεμπλοκή της από ένα πρόγραμμα που απέτυχε παταγωδώς. Να ανοί-

ξει ο δρόμος της εξόδου από την κρίση, όχι μέσα από τη λιτότητα, αλλά

μέσα από την ανάπτυξη.
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