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ΣΑΤΡΟ ΑΡΑΧΩΒΙΣΗ - ΤΡΙΖΑ
ΤΠΟΨΗΦΙΟ ΒΟΤΛΕΤΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑ
Σε ιίγεο εκέξεο από ηώξα, ζηηο 7 ηνπ Ινύιε, ζα θιεζνύκε λα απνθαζίζνπκε γηα ην κέιινλ
ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ρώξαο αιιά θαη ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ λνκνύ καο. Η Λαθσλία κπνξεί, κε ηηο επηινγέο ηεο, λα πξσηνζηαηήζεη ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Με ηε ζνβαξόηεηα πνπ
ραξαθηεξίδεη ηνλ ππεύζπλν Πνιίηε, πξνηξέπνπκε λα αμηνινγήζεηε ηα πεπξαγκέλα καο ζε
ηνπηθό, εζληθό επίπεδν θαη ηνλ αγξνηηθό ηνκέα, λα κελ επηηξέςεηε ηελ παιηλόξζσζε ηνπ δηεθζαξκέλνπ παξειζόληνο θαη λα δώζεηε ηζρπξή εληνιή ζε εθείλνπο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ
αλάδεημε ηεο ρώξαο θαη ηνπ ηόπνπ καο ζε θέληξα ζηαζεξόηεηαο, πνιηηηζκνύ, παξαγσγήο,
αλάπηπμεο θαη δηθαηνζύλεο.
Μαδί κε ηνπο άμηνπο ζπλππνςεθίνπο κνπ, Σνθία Δνπκαλε, Ηιία Κσζηάθν, Άληα Σηακαηάθνπ
θαη Δεκήηξε Χαζνκέξε, ζαο θαινύκε λα πάξεηε ηελ ηύρε ζηα ρέξηα ζαο θαη λα κελ αθήζεηε
άιινπο λα απνθαζίζνπλ γηα εζάο!
Ν Σταύρος Αρατφβίτης γελλήζεθε ην 1972 ζην Μεξνθάκπη Ιαθσλίαο.
Δίλαη πηπρηνύρνο ηνπ ηκήκαηνο Αμηνπνίεζεο Φπζηθώλ Ξόξσλ θαη Γεσξγηθήο Κεραληθήο ηνπ Γεσπνληθνύ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελώλ.
Δμειέγε βνπιεπηήο ηνπ ΠΟΗΕΑ γηα πξώηε θνξά ζηηο εθινγέο ηνπ Καΐνπ ηνπ 2012, ελώ επαλεμειέγε ηνλ Ηαλνπάξην θαη ηνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2015. Ρνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2018 νξθίζηεθε πνπξγόο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ.
Γηεηέιεζε επηθεθαιήο ηεο ΔΞ.Δ.Θ.Δ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ θπβεξλώληνο θόκκαηνο, ζπκκεηέρνληαο ζε δηάθνξεο θνηλνβνπιεπηηθέο επηηξνπέο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ζηε Γηαξθή Δπηηξνπή Ξαξαγσγήο & Δκπνξίνπ θαη ηε Γηαθνηλνβνπιεπηηθή Ππλέιεπζε ηεο Νξζνδνμίαο.
Αζρνιήζεθε κε ηε ζύληαμε δηαγλσζηηθώλ θαη ηερληθννηθνλνκηθώλ κειεηώλ γηα ινγαξηαζκό θπζηθώλ πξνζώπσλ, λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη ΝΡΑ. Έσο ην 2014 εξγάζηεθε σο Ρερληθόο Πύκβνπινο ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεύζεηο παξαγσγήο βηνινγηθώλ πξντόλησλ
θαζώο θαη ζε κνλάδεο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ επεμεξγαζία – ηππνπνίεζε θαη πξνώζεζε βηνινγηθώλ πξντόλησλ.
Έρεη επίζεο εξγαζηεί σο ππεύζπλνο εθπαηδεύζεσλ Λέσλ Αγξνηώλ ζηε Βηνινγηθή Θηελνηξνθία θαη ζε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΓΖΚΖΡΟΑ». Ππλεξγάζηεθε επίζεο κε ηελ Έλσζε Αγξνηηθώλ Ππλεηαηξηζκώλ Ιαθσλίαο κε ζθνπό ηελ πινπνίεζε Δπξσπατθώλ
Ξξνγξακκάησλ. Γηεηέιεζε εμσηεξηθόο ζπλεξγάηεο ηεο Αγξνηηθήο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδαο κε αληηθείκελν ηηο εθηηκήζεηο εκπνξηθήο
αμίαο αγξνηεκαρίσλ.

Είναι τακτικό μζλοσ του ΓΕΩ.ΤΕ.Ε και διετζλεςε πρόεδροσ του Συλλόγου Γεωπόνων Λακωνίασ για δφο θητείεσ.
e-mail: saraxovitis@gmail.com

ΑΘΗΝΑ ΣΡΑΧΗΛΗ - ΝΔ
ΤΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΤΛΕΤΣΗ ΑΧΑΪΑ
Ζ Αζελά Ρξαρήιε είλαη ππνςήθηα βνπιεπηήο Αραΐαο ηεο Λέαο Γεκνθξαηίαο. Γελλήζεθε ζηελ Ξάηξα
ην 1966 θαη θαηάγεηαη από ην Γαιαηά, Αηησιναθαξλαλίαο.
Ρν 1984 απνθνίηεζε από ην ΠΡ΄ Γεληθό Ιύθεην Ξαηξώλ θαη εηζήρζε ζηελ Θηεληαηξηθή Πρνιή ηνπ
Αξηζηνηειείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο από όπνπ έιαβε ην πηπρίν ηεο ην 1991.
Πηε ζπλέρεηα έθαλε κεηεθπαίδεπζε ζηε Σεηξνπξγηθή Θιηληθή ηνπ ΑΞΘ θαζώο θαη ζηελ Θηεληαηξηθή
Πρνιή ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Κηιάλνπ Ηηαιίαο όπνπ παξαιιήισο εξγαδόηαλ θαη ζε ηδησηηθή θιηληθή.
Από ην 1994 έσο ζήκεξα δηαηεξεί ηδησηηθό θηεληαηξείν ζηελ Ξάηξα θαη αζρνιείηαη κε ηελ πεξίζαιςε
ησλ παξαγσγηθώλ δώσλ θαη ηελ εθπόλεζε κειεηώλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο θηελνηξνθίαο.
Έρεη ελεξγή δξάζε θαη ελαζρόιεζε κε ηα θνηλά. Δίλαη κέινο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ Ξαλειιελίνπ Θηεληαηξηθνύ Ππιιόγνπ από ην έηνο 2000, Γεληθόο Γξακκαηέαο ηα έηε 2002-2004 θαη Ξξόεδξνο
από ην έηνο 2005 έσο θαη ζήκεξα.
Ήηαλ Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΓΔΩΡΔΔ Ξαξαξηήκαηνο Ξεινπνλλήζνπ θαη
Γπηηθήο Διιάδαο θαηά ηα έηε 2003-2007, από δε ην έηνο 2007 κέινο ηνπ Θεληξηθνύ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ ΓΔΩΡΔΔ θαη
από ηηο αξρέο ηνπ 2010 Β’ Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.Π. ηνπ ΓΔΩΡΔΔ.
Δίλαη κέινο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο γεηνλνκηθώλ (ΡΠΑ) ηνπ Δληαίνπ Ρακείνπ Αλεμάξηεησλ Απαζρνινύκελσλ σο εθπξόζσπνο
ηνπ θιάδνπ ησλ θηεληάηξσλ. Δθπξνζσπεί ηνλ Ξαλειιήλην Θηεληαηξηθό Πύιινγν ζηελ Ξαλεπξσπατθή Νκνζπνλδία Θηεληάηξσλ
(F.V.E.) κε έδξα ηηο Βξπμέιιεο.
Από ηνλ Ηνύλην ηνπ 2019 είλαη Αληηπξόεδξνο ηεο Έλσζεο Δπξσπαίσλ Ηδησηώλ Θηεληάηξσλ.
Έρεη ζπκκεηάζρεη επαλεηιεκκέλσο σο νκηιήηξηα ζε παλειιήληα θαη παλεπξσπατθά θηεληαηξηθά ζπλέδξηα. Ωο Ξξόεδξνο ηνπ
Ξαλειιήληνπ Θηεληαηξηθνύ Ππιιόγνπ ζπλέβαιε θαη ζπκκεηείρε ζηελ αλακόξθσζε ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ηελ
πξνζηαζία ησλ αδέζπνησλ δώσλ ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη ηελ πξνάζπηζε ηεο θηελνηξνθίαο.
Κηιάεη αγγιηθά, γαιιηθά θαη ηηαιηθά.
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Παναγιώτησ Κάτςαρησ—ΑΝΣΑΡΤΑ
Τποψήφιοσ Βουλευτήσ Μεςςηνίασ
Ν Ξαλαγηώηεο Θάηζαξεο γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζηελ Θαιακάηα
όπνπ δεη κέρξη ζήκεξα εξγαδόκελνο σο Γεσπόλνο – Βηνηερλνιόγνο,
Δηδηθό Δπηζηεκνληθό Ξξνζσπηθό ζηνλ ΔΙ.Γ.Ν. – ΓΖΚΖΡΟΑ πξώελ Δζληθό Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο (ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.) (Ηλζηηηνύην Διαίαο
Θαιακάηαο). Απνθνίηεζε από ην Γεσπνληθό Ξαλεπηζηήκην Αζελώλ
(ηκήκα Γεσπνληθήο Βηνηερλνινγίαο). Ωο θνηηεηήο ήηαλ έλα από ηα
ηδξπηηθά κέιε ηεο Δ.Α.Α.Θ. (Δληαία αλεμάξηεηε Αξηζηεξή Θίλεζε) ζε
ΑΔΗ – ΡΔΗ. Κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδώλ ηνπ θαη ηελ ζηξαηησηηθή ζεηεία εξγάζηεθε ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.
(Ηλζηηηνύην Θαιακάηαο) 1996-1997, ζε εηαηξεία εκπνξίαο θπηνθαξκάθσλ 1997-1998 θαη από ην 1999 εξγάδεηαη αλειιηπώο ζην
ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ. Θαιακάηαο (Ηλζηηηνύην Διαίαο θαη Νπσξνθεπεπηηθώλ) θαη ΛΛ ΔΙΓΝ - ΓΖΚΖΡΟΑ σο ππεύζπλνο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Διαηνιάδνπ, αιιά θαη ζε αληηθείκελα όπσο ε δηαρείξηζε απνβιήησλ ειαηνπξγίαο,
βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο, θαιιηέξγεηα καληηαξηώλ, δηαηήξεζε ηξάπεδαο γελεηηθνύ πιηθνύ θ.α.
Πην παξειζόλ έρεη εθιεγεί κέινο ηνπ Γ.Π. ηνπ παλειιαδηθνύ ζπιιόγνπ εξγαδνκέλσλ ζην ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.,
ηακίαο ζην ζύιινγν Γεσπόλσλ Κεζζελίαο θαη κέινο ηεο παλειιαδηθήο Γ.Π. ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηήξηνπ Διιάδαο κε ηελ Αξηζηεξή Ξξσηνβνπιία Γεσηερληθώλ. Έρεη επίζεο δηαηειέζεη κέινο, γξακκαηέαο,
αληηπξόεδξνο θαη πξόεδξνο ηνπ Ππιιόγνπ Δθηάθηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Ρ.Δ.Η. Θαιακάηαο.
Ήηαλ αθόκε κέινο ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ηεο Ξαλειιαδηθήο θίλεζεο θαηά ησλ Κεηαιιαγκέλσλ.
Δδώ θαη 6 ρξόληα είλαη πξόεδξνο ηνπ Ξαλειιήληνπ Ππιιόγνπ Δξγαδνκέλσλ ζηνλ ΔΙ.Γ.Ν. – ΓΖΚΖΡΟΑ.
Πηηο πξνεγνύκελεο βνπιεπηηθέο εθινγέο ήηαλ ππνςήθηνο κε ηελ ΑΛΡ.ΑΟ.Π.Α. (Αληηθαπηηαιηζηηθή Αξηζηεξή Ππλεξγαζία γηα ηελ Αλαηξνπή) ζην λνκό Κεζζελίαο θαη ζηηο Δπξσεθινγέο ηνπ 2004 ππνςήθηνο
Δπξσβνπιεπηήο κε ην ΚΔ.Ο.Α. (Κέησπν Οηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο). Στις περιυερειακές εκλογές τοσ
2014 θαη ηνπ 2019 είρε ηελ επζύλε ηνπ επηθεθαιήο ηεο «ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ- Σσμπόρεσση για
την Ανατροπή» κε ηελ νπνία θαη εθιέρζεθε θαη ηηο δπν θνξέο πεξηθεξεηαθόο ζύκβνπινο. Πηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηεο 7εο Ηνπιίνπ 2019 είλαη ππνςήθηνο κε ηελ ΑΛΡ.ΑΟ.Π.Α., έλα κέησπν νξγαλώζεσλ, πνπ
θηινδνμεί λα ζπκβάιιεη ζηελ απόθξνπζε θαη αλαηξνπή ηεο ζαξσηηθήο επίζεζεο ζηα δηθαηώκαηα θαη ηηο
θαηαθηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ πνιηηώλ από ηηο κλεκνληαθέο Θπβεξλήζεηο ηελ Δ.Δ. θαη ην ΓΛΡ.
Ξνπ παιεύεη γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ ζάπηνπ θαη δηεθζαξκέλνπ ζπζηήκαηνο εμνπζίαο, πνπ εμαζιηώλεη ην
ιαό γηα λα ηεξήζεη θαηά γξάκκα όιεο ηηο κλεκνληαθέο δεζκεύζεηο.

