
Η ψήφος σου στις 25 Ιανουαρίου είναι ψήφος για την Αξιοπρέπεια, τη Δικαιοσύνη και τη ΔημοκρατίαΤώρα ξέρεις την αλήθεια
• Διέξοδος μέσα από την πολιτική της λιτότητας και των μνημονίων δεν μπορεί να υπάρξει. Τα κόμματα που στήριξαν

αυτή την πολιτική σήμερα ζητούν την ψήφο σου για να συνεχίσουν στον ίδιο καταστροφικό δρόμο. Είναι οι ίδιοι που δύο χρόνια
νωρίτερα σε εξαπατούσαν υποσχόμενοι απεμπλοκή από τα μνημόνια και χαλάρωση της λιτότητας.

• Είναι γραμμένη ξεκάθαρα στην ηλεκτρονική επιστολή του Σαμαρά και του Χαρδούβελη προς την τρόικα. Είναι η
περικοπή των κύριων συντάξεων, η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, ο περιορισμός των  δικαιούχων του ΕΚΑΣ,
η αύξηση των έμμεσων φόρων. Είναι όλα αυτά που η απερχόμενη κυβέρνηση έχει συνυπογράψει στο Μνημόνιο: οι πλειστη-
ριασμοί πρώτης κατοικίας, οι ομαδικές απολύσεις στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, τα νέα οικονομικά μέτρα και τα πρό-
σθετα χαρά�τσια που θα χρειαστεί να πληρώσεις.

• Η ανεργία των νέων, η κατάργηση της νομοθεσίας που προστατεύει τους εργαζόμενους, το κλείσιμο δεκάδων χιλιάδων
μικρών επιχειρήσεων, η δραματική μείωση του αγροτικού εισοδήματος, η άδικη φορολογία, η διάλυση της δημόσιας υγείας
και των δομών κοινωνικής φροντίδας, αλλά και το αδιέξοδο χιλιάδων ανθρώπων που σήμερα έχουν φτάσει να ζουν χωρίς
ρεύμα και θέρμανση, επιβεβαιώνουν έμπρακτα την αποτυχία αυτής της πολιτικής.

• Γνωρίζεις, πλέον, γιατί αρνούνται τον διάλογο και τη δημόσια αντιπαράθεση. Ξέρεις ότι προσπαθούν να σε τρομάξουν
και να σε πείσουν ότι δεν υπάρχει εναλλακτική διέξοδος. 

Διέξοδος υπάρχει. Είναι στο χέρι σου 
• 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 δικό σου χέρι.

• Να στηριχτούν οι πιο 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 συγκοινωνίες.

• 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 δικαιοσύνη. Να φορολογείται ο καθένας ανάλογα
με τις πραγματικές του δυνατότητες και να σταματήσει το σκάνδαλο της φοροδιαφυγής των ισχυρών. Να υπάρξουν νόμοι
που αποτρέπουν - αντί να προστατεύουν την πολιτική διαφθορά. 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 αγροτική παραγωγή και η δημιουργία θέσεων αξιο-
πρεπούς εργασίας.

• Να αξιοποιηθούν η τεχνογνωσία και η δημιουργικότητα των νέων επιστημόνων. Να μπουν τα θεμέλια για τη συνολική ανα-
συγκρότηση της οικονομίας, με κοινωνικά και οικολογικά κριτήρια.

• Να ρυθμιστούν ευνοϊκά για τους πολίτες οι οφειλές προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες. Έτσι ώστε και
η κοινωνία να ανακουφιστεί 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 ανοίξει ο δρόμος της εξόδου από την κρίση, όχι μέσα από τη λιτότητα, αλλά μέσα από την ανάπτυξη.

ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟΣ ΣΥΡΙΖΑ - ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟΣ ΛΑΟΣ
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ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Γεννήθηκε στον Κάμπο Αβίας της Μάνης. Είναι μαχόμενη δικηγόρος στην Καλαμάτα, και
παντρεμένη με το δικηγόρο Βασίλη Αμανατίδη. 
Στις γραμμές της Αριστεράς είναι ενταγμένη 35 χρόνια. Συμμετείχε στο φοιτητικό και γυ-
ναικείο κίνημα, εκλεγμένη σε διοικητικά συμβούλια φορέων και έχει διατελέσει μέλος
του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας. Ήταν επανειλημμένως, υποψήφια βου-
λευτής Μεσσηνίας με τον Συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και υποψήφια σε  αυτοδι-
οικητικά σχήματα του τόπου της. Στις περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2014 εκλέχτηκε
περιφερειακή σύμβουλος με τον συνδυασμό «Πελοπόννησος Πρώτα».

ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Γεννήθηκε στο Πεταλίδι το 1954. Σπούδασε Γεωπόνος στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Aθήνας. Συμμετείχε στο αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα. Epγάζεται στη Δ/νση Aγροτικής
Oικονομίας και Kτηνιατρικής Mεσσηνίας. Aπό το 1994 - 2002 ήταν Eπιστημονικός Συ-
νεργάτης του TEI Kαλαμάτας. Mέλος του Δ.Σ. του ΓEΩTEE Πελοποννήσου (1990-
1994).Διετέλεσε Πρόεδρος του Συμβουλίου Περιοχής Πεταλιδίου μέχρι το 1998.
Eκλέκτηκε Δήμαρχος Πεταλιδίου για δύο τετραετίες (2002-2010) και ήταν Γραμματέας
της Tοπικής Ένωσης Δήμων και Kοινοτήτων (TEΔK) Mεσσηνίας και μέλος της Γ.Σ. της
KEΔKE. Mέλος του Συμβουλίου Aγροτικής Πολιτικής περιφέρειας Πελοποννήσου
(1998-2002) και μέλος της Nομ. Eπιτροπής Tουρισμού Mεσσηνίας  (2003-2004).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1978.
Απόφοιτος της Σχολής ΟΑΕΔ (Ηλεκτρολογία).
Διαιτητής ποδοσφαίρου από 1996 - 2012. Διατητής FIFA 2012. Καλύτερος Έλληνας
Διαιτητής 2011 - 2012.
Πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Μεσσηνίας.
Μέλος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας.

ΜΑΡΑΒΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
Γεννήθηκε το 1980 στην Αθήνα. Από το 1990 ζει στην Κυπαρισσία, τόπο καταγωγής
του πατέρα της. Σπούδασε Συντήρηση Έργων Τέχνης και Έργων Ζωγραφικής και έχει ερ-
γαστεί στο ΥΠ.ΠΟ. με συμβάσεις έργων από το 2003 έως και το 2008 σε πολλά έργα
συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων. Είναι φοιτήτρια του Ανοικτού Πανεπιστημίου
στο τμήμα προπτυχιακών σπουδών Ελληνικού Πολιτισμού και είναι άνεργη.
Στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας. 
Έχει συνεχή και καθημερινή πολιτική, κοινωνική, πολιτιστική και αυτοδιοικητική παρουσία
σε όλα τα θέματα της Τριφυλίας και της Μεσσηνίας, μέσω της συμμετοχής της στα όρ-
γανα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στα πλαίσια της συμμετοχής της σε πολλές κοινωνικές συλ-
λογικότητες, πρωτοβουλίες και δράσεις ενεργών πολιτών.

ΜΩΡΑΚΕΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 
Γεννήθηκε το 1959 στην Καλαμάτα. 
Πολιτικός μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας.
Στέλεχος της Αριστεράς στη Μεσσηνία, συντονιστής της Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ.
Έχει εκλεγεί δύο φορές δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας και έχει διατελέσει αντιδήμαρ-
χος και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 
Είναι Μαθηματικός. Εργάστηκε μέχρι το 1993 σε φροντιστήρια και από το 1993 εργά-
ζεται στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Συμμετείχε ενεργά στο αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα, στην εξέγερση του Πολυτε-
χνείου.
Υποψήφιος νομάρχης επικεφαλής του συνδυασμού «Συνεργασία για τη Μεσσηνία» στις
εκλογές του 1994, 1998, 2002 και 2006. Εξελέγη στο περιφερειακό Συμβούλιο από
1/1/2011 έως 30/07/2012 ως επικεφαλής της παράταξης «Αγωνιστική Συνεργασία
Πελοποννήσου».  Εξελέγη βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τον Μάιο του 2012 και τον Ιούνιο
του 2012. Είναι Υπεύθυνος  του Τομέα της Ενέργειας και μέλος των τομέων Αγροτικής
Πολιτικής και Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ. 

ΨΑΡΡΕΑ ΕΛΕΝΑ
Γεννήθηκε το 1982. Κατάγεται από τις Γαϊτσές Αβίας. Μεγάλωσε στην Καλαμάτα. Πτυχι-
ούχος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει δύο μεταπτυχιακά, Πανεπιστημίου Αι-
γαίου και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Δραστηριοποιείται στο κίνημα και στην
αριστερά από τα φοιτητικά της χρόνια. Είναι εκλεγμένη στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ
και στην γραμματεία του Τμήματος Φεμινιστικής Πολιτικής / Φύλου. Συμμετέχει ενεργά στο
φεμινιστικό κίνημα. Εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Πορείας Γυναικών σε Ευρωπαϊκά Συν-
τονιστικά και στο Παγκόσμιο Συντονιστικό στην Ισπανία. Έχει εκδώσει την ποιητική συλλογή
“Επεμβάσεις”, Ά Βραβείο, Πολυδούρεια. Είναι μέλος της συντακτικής του περιοδικού Τέ-
χνης “Μανδραγόρας”. Εργάζεται σε Διαπολιτισμικό Σχολείο στην εκπαίδευση ενηλίκων.

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΠΟΥ ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ
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