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ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ  

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΓΗΜΑΡΥΧΝ ΣΗ ΜΔΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΗ ΠΑΛΗ ΜΠΡΟΣΑ ΣΙ ΣΟΠΙΚΔ - 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΔ ΔΚΛΟΓΔ  

 
 Σν ΙΙΕ έρεη ήδε αλαθνηλψζεη φηη ζα ζηεξίμεη, ζηηο πξνζερείο ηνπηθέο – 

πεξηθεξεηαθέο εθινγέο, ςεθνδέιηηα κε ηνλ εληαίν ηίηιν «ΛΑΨΚΗ 
ΤΠΔΙΡΧΗ», παληνχ, ζε φιε ηε ρψξα. 

 Έρνπκε, επίζεο, δεκνζηνπνηήζεη ηνλ ππνςήθην πεξηθεξεηάξρε ην Μίθν 
Γφληηθα  θαη ηνλ ππνςήθην αληηπεξηθεξεηάξρε ζηε Λεζζελία ηνλ Αξηζηείδε 

Δακαιά.   ήκεξα, παξνπζηάδνπκε, ηνπο ππνςήθηνπο δεκάξρνπο καο, ζηνπο 
6 «Ιαιιηθξαηηθνχο» δήκνπο ηεο Λεζζελίαο . Δίλνπκε θαη ηα βηνγξαθηθά ηνπο 

(αλ θαη είλαη επξχηεξα γλσζηνί κε ηελ θαζεκεξηλή παξνπζία θαη δξάζε ηνπο 
ζηα θνηλά).    

 Σνλίζακε θαη ηνλίδνπκε ηδηαηηέξσο φηη ν ιαφο πξέπεη λα πάεη ζηηο 
εθινγέο απηέο έρνληαο ηα κάηηα ηνπ δεθαηέζζεξα θαη κε ζσζηφ θξηηήξην 

ςήθνπ. 
 Απηφ ην θξηηήξην είλαη πξσηίζησο γεληθφ πνιηηηθφ. 

 Απφ πνιχλ θαηξφ, ηδηαίηεξα κε ηνλ «Ιαπνδίζηξηα» θαη νινθάλεξα κε 

ηνλ «Ιαιιηθξάηε», δε κπνξεί λα γίλεηαη ιφγνο γηα δήζελ «ηνπηθή 
απηνδηνίθεζε», αιιά γηα θξαηηθφ κεραληζκφ ηνπηθφ πνπ πινπνηεί ηελ 

αληηιατθή πνιηηηθή, κεραληζκφ ηεο εμνπζίαο ησλ κνλνπσιίσλ. Απηφο ν 
κεραληζκφο πνπ θάζεηαη ζην ζβέξθν ηνπ ιανχ καο, είλαη έξγν ηνπ ΠΑΟΙ θαη 

ηεο ΜΔ. θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ δελ αιιάδεη επεηδή ππάξρεη αηξεηφηεηα. 
 Μα ζπκάηαη ν ιαφο φηη νδεχεη πξνο ηελ θάιπε κε ην βάξβαξν θαη 

θαηάπηπζην κλεκφλην λα ππνλνκεχεη ηε δσή ηνπ θαη ην κέιινλ ηνπ, κε ηα 
αληηιατθά παθέηα λα δηαδέρνληαη ην έλα ην άιιν, λα κελ έρνπλ ηέινο. Η δσή 

καο, ε δσή ησλ παηδηψλ καο, ζα γίλεη έλαο εθηάιηεο αλ δε κπεη έλα ηέξκα 
ζ’απηήλ ηελ θαηάζηαζε, αλ δε βγεη απ’ηε κέζε ε πνιηηηθή θαη ε εμνπζία ηεο 

πινπηνθξαηίαο, αλ δελ αληηθαηαζηαζεί κε ηε ιατθή εμνπζία. Επθαηξία, ινηπφλ, 
λα θχγεη ν ιαφο απφ ηα θφκκαηα θαη φιν εθείλν ην κπινθ δπλάκεσλ πνπ 

ερζξεχνληαη ηα ζπκθέξνληά ηνπ. 
 Εξρνληαη κέξεο θαη ζηηγκέο δχζθνιεο γηα ηε ιατθή νηθνγέλεηα θαη ην 

βιέπεηε, ε αλέρεηα θαη ε θηψρεηα είλαη επί ζχξαηο. Σν θεθάιαην θαη ην 

πνιηηηθφ ηνπ πξνζσπηθφ, θπβέξλεζε – θφκκαηα – κεραληζκνί ηνπ, θηηάρλνπλ 
ζπλζήθεο γαιέξαο γηα ηα παηδηά καο. Ιαη, ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο θαη ζηηγκέο, ν 

ιαφο θαη ε λενιαία ζα ρξεηαζηνχλ δίπια ηνπο αγσληζηέο αζπκβίβαζηνπο, 
αδηάιιαθηνπο ππεξαζπηζηέο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, απνθαζηζκέλνπο λα 

βάινπλ πιάηε ππέξ ηνπ ιανχ, ηαγκέλνπο ζηε ιατθή ππφζεζε. Σέηνηνη είλαη νη 
ππνςήθηνη ηνπ ΙΙΕ θαη ηεο «Κατθήο πζπείξσζεο». Όρη αηξεηνχο πνπ έρνπλ 

σο επαγγέιην ηηο ειεπζεξίεο ησλ αθεληηθψλ, πνπ έρνπλ σο πξνηεξαηφηεηά 
ηνπο ηα κεγάια ζπκθέξνληα – θαη, ην πνιχ – πνιχ, λα ξίρλνπλ θαη θακηά 

«αγσληζηηθή» θνξψλα (γηα λα κελ εθηεζνχλ). Σέηνηνη είλαη νη ππνςήθηνη ησλ 
αζηηθψλ θαη νπνξηνπληζηηθψλ θνκκάησλ, αθφκα θη φηαλ εκθαλίδνληαη σο 

δήζελ «απνζηαζηνπνηεκέλνη» θαη «δηαθνξνπνηεκέλνη» απφ ην θφκκα πνπ ηνπο 
ζηεξίδεη. 

 Αο ην δεη ν ιαφο: Οη ππνςήθηνί ηνπο είλαη πνιηηηθά θ.ά. ζηειέρε 
εθιεθηά ησλ θνκκάησλ ηεο πινπηνθξαηίαο, ζπλέλνρα ζηελ αληηιατθή 
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πνιηηηθή. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη κε ηνπο δηθνχο καο ππνςεθίνπο πνπ 

δηαθξίλνληαη γηα ην φηη ζπγθξνχνληαη κε ηελ πνιηηηθή ηνπ θεθαιαίνπ. 

 Λε ηελ ςήθν ηνπ ν ιαφο ζηηο ηνπηθέο εθινγέο λα εκπνδίζεη, λα 
δπζθνιέςεη, λα απνηξέςεη ηηο αληηιατθέο επηινγέο, λα θαηαδηθάζεη 

απνθαζηζηηθά ην κλεκφλην, ηνπο ελφρνπο θαη ζπλελφρνπο, λ’αλνίμεη δξφκν γηα 
ηελ αληεπίζεζε ηνπ θαη ηε λίθε ηνπ. 

 Ιαινχκε λα ζπκπνξεπηνχλ καδί καο φινη φζνη ζέινπλ λ’απνηξέςνπλ ηα 
ρεηξφηεξα θαη λα εληζρπζεί ην αληίπαιν δένο. 

 Μα εηηεζνχλ: Σν ΠΑΟΙ (θαη ν ζπλεξγάηεο ηνπ ΚΑΟ) θαη ε ΜΔ. 
λ’απνδνθηκαζηνχλ νη δήζελ «αλαλεσηέο» θαη «απηνδηνηθεηηθνί» πνπ ρξφληα 

νιφθιεξα ζηεξίδνπλ ην αληηιατθφ πιαίζην θαη ζπλδηνηθνχλ. 
  Θα κεηξήζεη, ηψξα, γεληθφηεξα, αλ ν ιαφο απνδέρεηαη ή αληηδξά ζηηο 

επηβνπιέο ησλ ερζξψλ ηνπ, ζηηο θαθέο θαη άγξηεο δηαζέζεηο ηνπο. 
 Μα κελ επαλαιεθζεί απηφ πνπ έγηλε ην 2009 θαη ην πιεξψλεη, ηψξα, 

πνιχ αθξηβά ν θφζκνο. 
 Οχηε θαη απνρή, γίλεηαη κπνχκεξαλγθ θαηά ηνπ ιανχ. 

 Υξεηάδεηαη ζαθήο ελαληίσζε θαη θαηαδίθε. Αξα «καχξν» ζηνπο 

ζπλδπαζκνχο ΠΑΟΙ – ΜΔ – ΚΑΟ – ΤΜ/ΤΡΘΖΑ – «αληαξηψλ» θαη 
«αλεμαξηήησλ» (πνπ ε «αλεμαξηεζία» ηνπο …. εμαηκίδεηαη ηελ επνκέλε ησλ 

εθινγψλ). 
Λε ηελ επθαηξία, αο καο πνπλ ηφζν νη πεξηθεξεηαθνί ζπλδπαζκνί φζν 

θαη νη ππνςήθηνη δήκαξρνη κε ή ρσξίο ρξίζκα, ησλ άιισλ θνκκάησλ πνχ 
δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο κεγαινεπηρεηξεκαηίεο θαη απφ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ 

θεθαιαίνπ θαη εηδηθά πψο ζα αληηηαρζνχλ ζηηο δεζκεχζεηο ηνπ κλεκνλίνπ. 
 Αθνχ καδί ςήθηζαλ ηε χκβαζε Παξαρψξεζεο ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ 

ζην Λπφκπνια, ηελ αλέγεξζε ζρνιείσλ κε ΔΘΣ, καδί ζην Μ.. ππνζήθεπζαλ 
ην κέιινλ θαη ησλ δήκσλ κε ηελ απφθαζε λα δαλεηζηνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή 

έξγσλ πνπ είλαη επζχλε ηεο πνιηηείαο  (γηα παξάδεηγκα ζηε Μνκαξρία καδί 
απφθαζηζαλ ην  δάλεην γηα αγνξά νηθνπέδνπ απφ ηελ εθθιεζία γηα αλέγεξζε 

ζρνιείνπ ζηελ Ινξψλε). Απφ θνηλνχ έρνπλ ηηο επζχλεο γηα ην δηαρξνληθφ 
πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζηε Λεζζελία κε απνθνξχθσκα 

ηελ θαηάζηαζε ζηε Λαξαζφιαθα. 

 Είλαη θξηηήξην αθφκα ε ζηάζε πνπ θξάηεζε ν θαζέλαο ζρεηηθά κε ηνλ 
«Ιαιιηθξάηε»: Λφλν ην ΙΙΕ ηνλ θαηήγγεηιε επί ηεο νπζίαο, δει. σο ζεζκφ 

ππέξ ησλ επηρεηξεκαηηψλ κε ην ιαφ ζε ξφιν θνκπάξζνπ. Ελψ η’άιια 
θφκκαηα, αλεμαξηήησο ηνπ «λαη» ή «φρη», επηθέληξσλαλ ζηηο αξκνδηφηεηεο 

θαη ηνπο πφξνπο, ζηα φξηα ησλ ζπλελψζεσλ ζηε ζπληαγκαηηθφηεηα ηνπ λφκνπ 
θ.η.φ., γηαηί είλαη ζχκθσλνη, φινη ηνπο, ζην πεξηερφκελν ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο 

αλάπηπμεο (ππέξ ησλ επηρεηξεκαηηψλ), αιιά θαη ζην ξφιν πνπ πξέπεη ζην ιαφ 
(ερζξεχνληαη ην ιατθφ έιεγρν). Ινπβέληα δελ είπαλ γηα ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο, 

ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε, ηηο ειαζηηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη, γεληθά, γηα 
φιν ην αληηιατθφ πιαίζην πνπ θηηάρλεηαη επί κηα 20εεηία, πιαίζην θαη έξγν πνπ 

θαηαπηέδεη ην ιαφ ρσξίο λα ηνπ πξνζθέξεη ηίπνηα. 
 Μα ζπκεζεί, ηψξα, ν ιαφο, ην ηη έγηλε κε ηνλ «Ιαπνδίζηξηα». 

 Οι’απηά πνπ ππνζρφηαλ ην ΠΑΟΙ. 
 Αιιά θαη ηε ζπκθσλία άιισλ δπλάκεσλ (φπσο ηνπ ΤΜ). 

 Ιαλέλα κεγάιν ιατθφ πξφβιεκα δελ έιπζαλ νη αηξεηνί ησλ αζηηθψλ θαη 

νπνξηνπληζηηθψλ θνκκάησλ. 
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 Αο ιεηηνπξγήζεη ε ιατθή πείξα θαη ε κλήκε: Ερνπλ επζχλε φινη απηνί 

γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία πεξηέξρεηαη θάζε ηφζν ν λνκφο  κε ηηο 

ππξθαγηέο θαη ηηο ζενκελίεο. Έρνπλ επζχλε γηα ην θαζεζηψο πνπ ππάξρεη ζηα 
εξγνηάμηα θαη ζηνπο ηφπνπο δνπιεηάο πνπ ηα αθεληηθά αισλίδνπλ. Έρνπλ 

επζχλε γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε χπαηζξνο θαη ε θησρή 
/ κεζαία αγξνηηά καο. Έρνπλ επζχλε γηα ηα ινπθέηα θαη ηελ αζθπμία ησλ 

απηναπαζρνινπκέλσλ θαη κηθξψλ εκπφξσλ θαη επαγγεικαηηψλ. 
 Ιη απφ πάλσ θνξντδεχνπλ ιέγνληαο φηη δελ είραλ ιεθηά – αξκνδηφηεηεο 

– κεραληζκνχο. 
 Λε ηνλ «Ιαπνδίζηξηα» πέξαζαλ ηα stage θαη φινο απηφο ν εξγαζηαθφο 

κεζαίσλαο. 
 Σψξα κε ηνλ «Ιαιιηθξάηε» πάλε λα πεξάζνπλ ηα κλεκφληά ηνπο. Μα 

πεηχρνπλ λέα πιήγκαηα ζηα εξγαζηαθά θαη ζηνπο κηζζνχο. Μα κεηαηξέςνπλ 
ηελ εθπαίδεπζε ζε επηρείξεζε., 

 Όια ζηελ ππεξεζία ησλ θαπηηαιηζηψλ, απηή είλαη ε πνιηηηθή ηνπο. 
 Πέξαζκα ησλ ππεξεζηψλ ζηνπο ηδηψηεο θαη ηηο εηαηξείεο, απηή ήηαλ ε 

γξακκή ηνπο θαη, ηψξα, ζα γεληθεπζεί. Όια λα ηα πιεξψλεη ν ιαφο, αιιά θαη 

ππεξεζίεο ηεο πξνθνπήο λα κελ έρεη. 
 Εκείο θαη ηα ςεθνδέιηηα πνπ ζηεξίδνπκε, αληηηαζζφκαζηε ζην 

κλεκφλην. Δελ αλαγλσξίδνπκε ην ρξένο θαη ηα ειιείκκαηα θαη θαηαγγέιινπκε 
ην «κεραληζκφ ζηήξημεο» ησλ ηκπεξηαιηζηψλ. Υξέε έρεη ε ΕΕ θαη ε ειιεληθή 

πινπηνθξαηία απέλαληη ζηνλ ειιεληθφ ιαφ θαη, έιιεηκκα – θαη κάιηζηα 
ηξαγηθφ, έρεη ν πξνυπνινγηζκφο θαη ε δσή ηεο εξγαηηθήο ιατθήο νηθνγέλεηαο. 

 Απαηηνχκε ηε γελλαία ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο απφ ηνλ 
θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

 Δε ζπκβηβαδφκαζηε κε ην θαζεζηψο λα παξαθξαηνχληαη απζαίξεηα κηα 
ζεηξά πφξνη. Ιαηαδεηθλχνπκε ηηο δπλάκεηο πνπ ζπκθψλεζαλ λα δηαγξαθνχλ 

ζεκαληηθά πνζά. 
 Ζεηάκε λα θαηαξγεζνχλ νη αληηιατθνί θφξνη πνπ κπαίλνπλ γηα λα 

ρξεκαηνδνηείηαη ε ηνπηθή δηνίθεζε. 
 Έρνπκε δειψζεη ηελ αληίζεζή καο ζην εθινγηθφ θαιπνλνζεπηηθφ 

ζχζηεκα, ζην ζχζηεκα δηακφξθσζεο ησλ ςεθνδειηίσλ. Τπνζηεξίδνπκε απιή 

αλαινγηθή κε έκκεζε εθινγή πεξηθεξεηάξρε, δεκάξρνπ (θ.ι.π.). 
   

 ηηο εθινγέο απηέο, ζέηνπκε ηελ πξφηαζή καο γηα ηνλ άιιν δξφκν 
αλάπηπμεο πνπ ζπκθέξεη ην ιαφ. 

 Απαηηνχκε θαη πξνβάιινπκε ιχζεηο ζηα κεγάια πξνβιήκαηα ηνπ ιανχ: 
1. Φπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, δεκφζηα έξγα θνηλσληθψλ 

ππνδνκψλ. 
2. Τγεία θαη πξφλνηα 

3. Λφξθσζε – Παηδεία. 
4. Λφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά γηα φινπο κε πιήξε δηθαηψκαηα. 

5. Πνιηηηζκφο – αζιεηηζκφο, ειεχζεξνο ρξφλνο  
6. Λάρε ελάληηα ζε φια ηα λαξθσηηθά. 

7. Κατθά δηθαηψκαηα θαη δεκνθξαηηθέο ειεπζεξίεο. 
 

Ο Πεξηθεξεηάξρεο καο ν ππνςήθηνο αληηπεξηθεξεηάξρεο, νη ππνςήθηνη 

δήκαξρνη θαη ζηε Λεζζελία, νη θνκκνπληζηέο θαη νη ζπλεξγαδφκελνη καδί καο 
ζηε «Κατθή πζπείξσζε», είλαη θαη ζα είλαη: 
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 Η αζπίδα ηνπ ιανχ απέλαληη ζηνπο ερζξνχο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. 

 Η θσλή ηνπ θαη ην απηί ηνπ κέζα ζηα φξγαλα ηνπηθήο δηνίθεζεο . 

 Παληαρνχ παξφληεο εθεί πνπ βαζαλίδεηαη ν θφζκνο, ζηνπο θιάδνπο, 
ζηνπο ηφπνπο κφξθσζεο θαη θαηνηθίαο, ζηηο πφιεηο θαη ηα ρσξηά πνπ 

πιήηηνληαη. 
 Πξσηνπφξνη καρεηέο ηεο ιατθήο πάιεο πνπ «βάδνπλ ην ζηήζνο ηνπο 

ζεκάδη» απέλαληη ζηελ εθκεηάιιεπζε. 
 

Θεσξνχκε φηη, παξά ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο ππνθεηκεληθέο καο αδπλακίεο, νη 
ππνςήθηνί καο είλαη πξσηαγσληζηέο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο θαη ηνπ ηαμηθνχ 

αγσληζηηθνχ πφινπ ζην λνκφ.   
 ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη εηδηθά ζε ρψξνπο θαη θιάδνπο κε κεγάιε 

ζπγθέληξσζε εξγαδνκέλσλ θαη απμεκέλε θαηαπίεζε, γηα ηα νμπκκέλα 
πξνβιήκαηα ησλ εξγαηψλ, ηελ νξγάλσζε θαη ζπζπείξσζή ηνπο ζην ΠΑΛΕ θαη 

ηα ζηεξίγκαηά ηνπ, γηα ην δηαρσξηζκφ απφ ηελ «πέκπηε θάιαγγα» ηνπ 
εξγνδνηηθνχ θαη θπβεξλεηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ. 

 ηε λενιαία: 

 ηνπο ρηιηάδεο θνηηεηέο / ζπνπδαζηέο ησλ ΣΕΘ θαη ΑΕΘ, γηα φια 
φζα απαζρνινχλ ηα παηδηά απηά ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο, γηα ηηο 

ζπλζήθεο δηακνλήο θαη θνίηεζήο ηνπο, γηα ην πεξηερφκελν ησλ 
ζπνπδψλ ηνπο. 

 ηηο ρηιηάδεο ησλ καζεηψλ, εηδηθά ησλ θησρψλ ζρνιείσλ θαη ησλ 
ζρνιψλ καζεηείαο, εθεί φπνπ ε πινπηνθξαηία ζηνηβάδεη ηνπο 

«απφθιεξνο» ηνπ γεληθνχ ζρνιηθνχ δηθηχνπ, ηνπο πξννξηζκέλνπο γηα 
θηελφ – επέιηθην εξγαηηθφ δπλακηθφ, γηα ηελ αγσληζηηθή ζπκπφξεπζή 

ηνπο κε ην ιαφ, θφληξα ζηηο λνπζεζίεο (θαη, ζπρλά, ηε ξάβδν) πνπ 
επηθπιάζζεη ην θαηεζηεκέλν ζηα παηδηά πνπ αγσλίδνληαη. 

 ηνπο κηθξνκεζαίνπο αγξφηεο θαη επαγγεικαηνβηνηέρλεο / 
εκπφξνπο, γηα ην δηθαίσκά ηνπο λα δήζνπλ θαη λα επηβηψζνπλ. 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΓΗΜΑΡΥΧΝ «ΛΑΨΚΉ ΤΠΔΙΡΧΗ» 
ΣΗ ΜΔΗΝΙΑ 

 

Στο δήμο Δστικής Μάνης ππνςήθηνο δήκαξρνο είλαη ν Κώστας 
Λαμπρινέας. Μέινο ηεο ΝΕ Μεζζελίαο ηνπ ΚΚΕ. Είλαη θαζεγεηήο ζην 
λπρηεξηλό ιύθεην θαη θαηάγεηαη από ην Εμσρώξη ηνπ Δήκνπ Λεύθηξνπ. Έρεη 
δηαηειέζεη δεκνηηθόο ζύκβνπινο ζην δήκν Λεύθηξνπ.  
 
ηο Γήμο Καλαμάηας ππνςήθηνο Δήκαξρνο κε ηε «Κατθή πζπείξσζε» 

είλαη ν Νίκος Γιαζάκος. Είλαη κέινο ηνπ ΜΓ Λεζζελίαο ηνπ ΙΙΕ, 
νδνληίαηξνο απφ ηελ Ιαιακάηα. Ήηαλ ππνςήθηνο δήκαξρνο Ιαιακάηαο κε ηα 

ς/δ πνπ ζηήξηδε ην ΙΙΕ θαη άιιεο ξηδνζπαζηηθέο δπλάκεηο ην 2002 θαη 2006 
θαη ηελ 4εηηα 2003-2006 δηεηέιεζε δεκνηηθφο ζχκβνπινο Ιαιακάηαο. Επίζεο, 

απφ ην 1996 είλαη ζπλερψο ππνςήθηνο βνπιεπηήο ηνπ ΙΙΕ, ελψ είλαη κέινο 

ηεο δηνίθεζεο ηεο ειιεληθήο νδνληηαηξηθήο νκνζπνλδίαο.   
 

ηο δήμο Μεζζήνης  ππνςήθηνο δήκαξρνο είλαη ν Κώζηας 
Αποζηολόποσλος απφ ηελ Πηιαιίζηξα ηεο Λεζζήλεο. Είλαη ζπληαμηνχρνο 

εθπαηδεπηηθφο θαη ζε φια ηα ρξφληα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο 
αλέπηπμε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε ζην ρψξν ηνπ θαη ήηαλ πάληα παξψλ ζηηο 

δηεθδηθήζεηο ηνπ ιανχ γηα δηεθδίθεζε ησλ δίθαησλ αηηεκάησλ ηνπο. Επί ζεηξά 
εηψλ ππήξμε πξφεδξνο ηνπ πνιηηηζηηθνχ ζπιιφγνπ Πηιαιίζηξαο ελψ δηεηέιεζε 

ππνςήθηνο δήκαξρνο Λεζζήλεο κε ην ς/δ πνπ ζηήξημε ην ΙΙΕ ην 2002. 
 

Στο δήμο Οιταλίας ππνςήθηνο δήκαξρνο πνπ ζηεξίδεη ην ΚΚΕ είλαη ν 
Παναγιώτης Παπανδρέοσ, ζηέιερνο ηνπ ΚΚΕ. Είλαη ζπληαμηνύρνο 
νηθνδόκνο θαη δεη ζην Δαζνρώξη ηνπ δήκνπ Αλδαλίαο. Είλαη πξόεδξνο ηνπ 
ζπιιόγνπ Δαζνρσξηηώλ Μεζζελίαο, ελώ έρεη δηαηειέζεη πξόεδξνο ηνπ 
ζπλδηθάηνπ νηθνδόκσλ Φαιαλδξίνπ θαη  πξόεδξνο ηεο θνηλόηεηαο 
Δαζνρσξίνπ. . 
 
 

ηο δήμο Πύλοσ-Νέζηορος ππνςήθηα δήκαξρνο είλαη ε οθία 
Αποζηολοπούλοσ. Λέινο ηεο ΜΕ Λεζζελίαο ηνπ ΙΙΕ. Είλαη απφ Υαλδξηλνχ 

Ππιίαο θαη δεη ζηε Λεζψλε. Εξγάδεηαη σο γηαηξφο ζην θέληξν πγείαο Πχινπ.  
Σν 2002 ήηαλ ππνςήθηα δήκαξρνο Υηιηνρσξίσλ θαη ην 2006 ππνςήθηα 

δήκαξρνο Λεζψλεο.  

 
 

 
ηο δήμο Σριθσλίας ππνςήθηνο δήκαξρνο είλαη ν αράνηος Κοσκούμης. 

Είλαη ζπληαμηνχρνο δάζθαινο από ηελ Κππαξηζζία. Υπήξμε ππνςήθηνο 
βνπιεπηήο κε ην ΚΚΕ ζηηο εθινγέο ηνπ 2007 θαη 2009.  
Έρεη δηαηειέζεη κέινο ηνπ ΔΣ ηνπ ζπιιόγνπ δαζθάισλ Τξηθπιίαο θαη είλαη 
κέινο ηνπ ΔΣ ηνπ ζπιιόγνπ Πνιπηέθλσλ  Τξηθπιίαο. 
 


