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Το Πρόγραμμα μας  περιλαμβάνει συνοπτικά τις προτάσεις μας για τα ιδιαίτερα προβλήματα και τις λύσεις για την περιοχή μας. 
Δεν είναι απλά μια πρόταση αλλά αποτελεί δέσμευση  για την υλοποίησή του. Αθήνα από την αρχή!

Έργα προτεραιότητας αξίας 11.885 εκατ. ευρώ

1. Αγορά του οικοπέδου της ΔΕΗ 2,5 στρ. 
Προϋπολογισμός:1,8 εκατ. ευρώ
Πηγή χρηματοδότησης: ΔΑΝΕΙΟ της ΕΒΤΕΠ

2. Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου τύπου “μπαλόνι” στο ανοικτό Αθλητικό κέντρο Ελληνορώσων,
Βλάχου και Εφταλιώτη
Προϋπολογισμός: 85 χιλ. ευρώ
Πηγή χρηματοδότησης:ΠΕΠ Αττικής 2014-2020

3. Ανάπλαση περιοχής Κουντουριώτικα
- Διάνοιξη δρόμων
- Απαλλοτριώσεις
- Κατεδάφιση αυθαιρέτων
- Διαμόρφωση γηπέδου ποδοσφαίρου 8χ8
- Φύτευση υψηλού πρασίνου
- Δημιουργία υποδομών αναψυχής 
Προϋπολογισμός:10 εκατ. ευρώ
Πηγή χρηματοδότησης:
ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 (30%)
Επενδύσεις δ/νσης αστικού περιβάλλοντος και πρασίνου (10%)
Τεχνικό πρόγραμμα (30%)
Πρόγραμμα επενδύσεων του ΟΠΑΝΔΑ (30%)

1. Ασφάλεια από την αρχή 

• Ενίσχυση του ηλεκτροφωτισμού σε όλες της γειτονιές της κοινότητας
• Καταγραφή και αξιοποίηση όλων των εγκαταλελειμμένων κτιρίων 
• Αποκεντρωμένη δημοτική αστυνομία με μόνιμη παρουσία στη περιοχή

2. Δημόσιος χώρος από την αρχή 

• Οι Προσφυγικές κατοικίες επί της οδού Πανόρμου να κηρυχτούν διατηρητέες και οι ενδιάμεσοι των προσφυγικών χώροι να 
αξιοποιηθούν ως πεζόδρομοι και χώροι πρασίνου.
• Οικόπεδο Δ.Ε.Η επί της οδού Λάμψα έκτασης 6 στρεμμάτων.  Απαλλοτρίωση των 2,6 στρεμμάτων, ώστε  ο συνολικός χώρος να 
αξιοποιηθεί για την ανέγερση κτιρίου για τη στέγαση του Ειδικού Σχολείου. Δημιουργία κλειστών και ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων 
και πράσινου και ενοποίηση τους με το υπάρχον θέατρο.
• Άμεσος έλεγχος των οικοδομικών παραβάσεων των καταστημάτων εστίασης και ψυχαγωγίας, που υπάρχουν στην περιοχή και τήρηση 
της νομιμότητας σχετικά με τη λειτουργία τους.
• Αξιοποίηση των αιθουσών εντός του Πάρκου ΚΑΠΑΨ ως Λέσχη Φιλίας, καθώς και για τη χρήση του από τους ιστορικούς, πολιτιστικούς 
συλλόγους της περιοχής. 
• Καταγραφή και αξιοποίηση  αδόμητων οικοπέδων τα οποία μπορούν θα διαμορφωθούν σε χώρους πρασίνου, παιδικών χαρών και 
άλλων χρήσεων όπως: 
- Το οικόπεδο στην οδό Κονεμένου
- Τα πλινθόκτιστα στην οδό Βεργοβίτσης
• Επαναπροσδιορισμός της χρήσης των πεζοδρομίων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και εξάλειψη των παράνομων κατασκευών 
που καταλαμβάνουν ελεύθερους χώρους
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3. Αθήνα Πόλη για όλους

Η κίνηση των ατόμων με αναπηρία στη πόλη μας είναι από δύσκολη έως ανυπόφορη. Η κοινότητά μας δεν είναι φιλική προς αυτούς, 
γιαυτό χρειάζονται:
• Ράμπες, σήμανση, και διαπλάτυνση των πεζοδρομίων για τη διευκόλυνση της  κίνησης των ατόμων με αναπηρία σε όλο το κεντρικό 
δίκτυο πεζοδρομίων.
• Ράμπες, σήμανση, αναβατόρια και τουαλέτες σε όλα τα σχολεία και δημόσια κτίρια της ΔΚ 
• Ειδική σήμανση για τυφλούς σε όλα τα πεζοδρόμια μεγάλων τουλάχιστον οδικών αρτηριών
• Ειδική έκδοση εντύπων στις υπηρεσίες της κοινότητας για τυφλούς 
• Ειδικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ΑμεΑ.

4. Αθήνα πόλη πράσινη

• Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή: Οριοθέτηση και δημιουργία «πυρήνα δημοσίου Πάρκου» ενιαίου χώρου υψηλού και πυκνού πρασίνου, 
φυσικής αναψυχής  στα 1400 στρέμματα στο Γουδή, με ήπιες αθλητικές εγκαταστάσεις,  χώρους  ξεκούρασης και αναψυχής
• Ανάδειξη  του ρέματος του Ιλισού,  που διατρέχει το χώρο. Γύρω από τον πυρήνα του Πάρκου θα δημιουργηθεί ζώνη ελεγχόμενης 
ανάπτυξης, όπου οι υπάρχουσες χρήσεις διατηρούν την αυτοτέλειά τους με περιορισμό στη δόμηση και διαχείριση της βλάστησης.
• Συνεργασία του υπό ίδρυση φορέα διαχείρισης του πάρκου με τους φορείς και τους συλλόγους της περιοχής για την καλύτερη 
αξιοποίηση του.
• Δημιουργία ενιαίου λειτουργικού Πάρκου πρασίνου που θα ξεκινά από τους πρόποδες του Λυκαβηττού και θα φτάνει μέχρι την Λ. 
Αλεξάνδρας. 
• Αγορά του οικοπέδου δίπλα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού (βενζινάδικου), με ήπιες αθλητικές εγκαταστάσεις για την νεολαία  και τα 
ερασιτεχνικά σωματεία της περιοχής. 
• Το αίτημα για παραχώρηση των προσφυγικών από το ΤΑΙΠΕΔ στη Περιφέρεια Αττικής  έγινε πραγματικότητα. Από την “Ανάπλαση Α.Ε” 
θα προχωρήσει άμεσα η αξιοποίηση  των διατηρητέων προσφυγικών κατοικιών στην κατεύθυνση των πάγιων αιτημάτων μας: μουσείο 
μικρασιατικού ελληνισμού, ξενώνες φιλοξενίας συγγενών των ασθενών στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, κτίρια λέσχης φιλίας, πολιτιστικό 
κέντρο, βιβλιοθήκες. Είναι επιβεβλημένη η συμμετοχή του Δήμου στην “Ανάπλαση Α.Ε” , που η προηγούμενη δημοτική αρχή αρνήθηκε 
τη συμμετοχή του.
• Ολοκλήρωση της ανάπλασης στο λόφο Φινόπουλου-Γκύζη (παιδική χαρά, πράσινο) και λειτουργία μικρού αναψυκτηρίου.
• Καθαρισμός και φροντίδα στο δασάκι Ευελπίδων με επαναλειτουργία της παιδικής χαράς και δημιουργία ήπιων χώρων άθλησης
• Αττικό Άλσος: ανάπλαση του πρασίνου,  βελτίωση και συντήρηση των  υπαρχόντων υποδομών από την Περιφέρεια Αττικής

5. Κοινωνική Πολιτική από την αρχή 

• Οι τρείς λέσχες φιλίας που λειτουργούν σε Πολύγωνο, Αμπελόκηπους και Ελληνορώσων θα αναβαθμισθούν ποιοτικά ενώ σχεδιάζουμε 
την δημιουργία δύο νέων λεσχών σε Γουδή και Τουρκοβούνια. 
• Γηροκομείο Αθηνών: Με όλες μας τις δυνάμεις μας έχουμε στηρίξει την προσπάθεια για οικονομική εξυγίανση και πλήρη 
επαναλειτουργία του Γηροκομείου Αθηνών. Θα εξακολουθήσουμε με την θεσμική μας ιδιότητα να πετύχουμε την πραγματοποίηση του 
σκοπού του κοινωφελούς ιδρύματος, που είναι η αξιοπρεπής φιλοξενία ανθρώπων τρίτης ηλικίας, που έχουν ανάγκη.

6. Πολιτισμός από την αρχή 

• Αξιοποίηση των Πολιτιστικών Κέντρων της Δημοτικής μας Κοινότητας, σε συνεργασία  με φορείς της περιοχής μας
• Επαναλειτουργία των Επιτροπών Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου, που   σε συνεργασία με τα  Αθλητικά Σωματεία, τους 
Πολιτιστικούς Συλλόγους  και τις  Σχολικές Κοινότητες θα αναπτύσσουν κοινές δράσεις
• Πλήρης επαναξιολόγηση του θεάτρου του Αττικού Άλσους που συγκέντρωνε στα πολιτιστικά του δρώμενα πολίτες από όλη την Αθήνα.

7. Αθλητισμός από την αρχή 

• Αξιοποίηση όλων των χώρων που υπάρχουν στις γειτονιές. 
Συντήρηση, βελτίωση και φύλαξη των αθλητικών χώρων 
- Πλατεία Βέμπο - Αμπελόκηποι
- Πλατεία Παλουμπιώτη - Πολύγωνο
- Κολυμβητήριο Γουδή
• Μέχρι την επίλυση του γηπεδικού προβλήματος του Παναθηναϊκού, το γήπεδο να παραμείνει λειτουργικό και προσβάσιμο
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• Κατασκευή μικρής κλίμακας αθλητικών εγκαταστάσεων σε διαθέσιμους χώρους
• Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου τύπου “μπαλόνι” στους Ελληνορώσους.
• Χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου που βρίσκεται εντός της έκτασης του Νοσοκομείου Σωτηρία και από τα ερασιτεχνικά αθλητικά 
σωματεία.
• Αττικό άλσος: Δημιουργία κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων πολλαπλών χρήσεων (πίσω  από τις Υάδες) 
• Δημιουργία σταθμού άθλησης (baserunning) στο Πάρκο Γουδή, με οργανωμένα προγράμματα για φυσική δραστηριότητα από ειδικούς 
γυμναστές.

8. Παιδεία από την αρχή 

Τα 33 σχολεία που λειτουργούν στην περιοχή μας θα αντιμετωπισθούν ως αναπόσπαστο τμήμα της γειτονιάς, όχι μόνο ως χώροι 
εκπαίδευσης αλλά και ως κέντρα αθλητισμού και πολιτισμού και χώροι συγκέντρωσης των δημοτών.
Για να ανταποκριθούν στο ρόλο αυτό προβλέπεται:
• Επίλυση των προβλημάτων των κτιριακών υποδομών, ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση όπου απαιτείται,  και συνεχής έλεγχος 
τους για την πιστοποίηση της ασφάλειας και της επάρκειας στους
• Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολικών συγκροτημάτων και αθλητικών χώρων και απόδοσή τους στην κοινωνία και τους φορείς. 
Πρόβλεψη για αξιοποίηση των σχολικών χώρων ως χώρων πρασίνου (πράσινες ταράτσες). 
• Εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού καθαριότητας, φύλαξης, σχολικών τροχονόμων σε όλα τα σχολεία, καθώς και τραπεζοκόμων 
όπου απαιτείται.
• Εξασφάλιση χώρων για κάλυψη των αναγκών της περιοχής σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής 
αγωγής.

9. Συγκοινωνία στην 7η Δημοτική Κοινότητα

Στα πλαίσια της συνολικής πολιτικής για το ζήτημα δεσμευόμαστε για:
• Πρόβλεψη τοπικής δημοτικής συγκοινωνίας που θα εξυπηρετεί τους κατοίκους των περιοχών Πολυγώνου, Ν. Φιλοθέης και ευρύτερης 
περιοχής Γκύζη για τις μετακινήσεις τους από και προς το Μετρό.
• Δημιουργία διαδημοτικής συγκοινωνιακής σύνδεσης της 7ης Δημοτικής Κοινότητας με όμορους δήμους.
• Κατάρτιση συνολικής κυκλοφοριακής μελέτης που να καθιστά λειτουργική την κίνηση στους δρόμους εντός της 7ης Δημοτικής 
Κοινότητας 
• Δημιουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας.

10. Δημοκρατία από την αρχή

Στην κατεύθυνση της αποκέντρωσης εντός του δήμου, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας του συμβουλίου της δημοτικής 
κοινότητας. Με διαδικασίες συμμετοχής των πολιτών. Και παράλληλα με εκχώρηση στα συμβούλια ουσιαστικών αρμοδιοτήτων ελέγχου 
και συναπόφασης. 

Γι αυτό προτείνουμε :
• Δημιουργία συμβουλίων γειτονιάς λόγω των ιδιαιτεροτήτων της κοινότητας
• Ενίσχυση με Τοπικά δημοψηφίσματα για επείγοντα θέματα
• Αναμόρφωση και νέες αρμοδιότητες στη ΔΕΠ
• Νέες αρμοδιότητες στο κοινοτικό συμβούλιο, υπό την εποπτεία του σχολικές επιτροπές, θέματα παιδείας, ανοικτά σχολεία, 
    αδειοδοτήσεις, ανάπτυξη συνεταιριστικών σχημάτων
• Υποχρεωτικός απολογισμός έργου κοινοτικού συμβουλίου
• Συμμετοχικός προϋπολογισμός και διαμόρφωση τεχνικού προγράμματος
• Ενίσχυση προϋπολογισμού κοινότητας
• Δημιουργία ειδικής επιτροπής αντιμετώπισης προβλημάτων υποβάθμισης ποιότητας ζωής
• Ειδικό συμβούλιο ένταξης μεταναστών 
• Ειδική επιτροπή  καταπολέμησης του ρατσισμού
• Υποστηρίζουμε την υποχρεωτική συζήτηση στο κοινοτικό συμβούλιο οποιουδήποτε αιτήματος υπογράφεται από 10 κατοίκους, 
    και δεν αντιβαίνει στο σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
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Βιογραφικά Υποψηφίων

Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Γιαννακάκη Θεοδώρα
Πολιτικός επιστήμων 

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Αναγνωστοπούλου Άρτεμις

Γεννήθηκε το 1960 στο Φλαμπουρέσι Τρικάλων. Αποφοίτησε από το Λύκειο Τρικάλων και συνέχισε τις σπουδές της στη Σχολή Νοσηλευτών και 
Επισκεπτών Υγείας του ΕΕΣ. Απέκτησε το πτυχίο της το 1982 και έκτοτε εργάζεται στο ΓΝΑ «Λαϊκό» και από το 2008 είναι προϊσταμένη στο Τμήμα 
Μεταμόσχευσης Νεφρού και Ήπατος. Από το 2015 είναι μέλος του Συλλόγου Εργαζομένων του ΓΝΑ «Λαϊκό». Είναι μητέρα δύο παιδιών και από 
το 1978 κατοικεί στους Αμπελόκηπους.

Γουργιώτου Γεωργία 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στους Αμπελόκηπους, όπου και κατοικεί μέχρι σήμερα. Έχει σπουδάσει στην Γεωπονική σχολή Αθηνών και είναι 
πτυχιούχος Γεωπόνος. Εργάζεται στο Γηροκομείο Αθηνών. Τα δύο παιδιά της αποτέλεσαν και το μεγαλύτερο κίνητρο για την ενασχόλησή της 
με το γονεϊκό κίνημα. Είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 57ου Λυκείου Αθηνών, ταμίας στην Ένωση Γονέων του 
7ου διαμερίσματος και μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Γονέων. Συμμετέχει ενεργά στο χορευτικό των σχολείων του Ερυθρού και είναι μέλος 
του συλλόγου Κρητών Αμπελοκήπων «Ρίζες».

Ζάχο Ανδρονίκη 

Γεννήθηκε το 1979 στους Αγίους Σαράντα. Κατοικεί στην Αθήνα από το 1993. Έχει εργαστεί σε βιοτεχνία ρούχων, ως ελεύθερος επαγγελματίας 
και σήμερα είναι άνεργη. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών, 17 και 11 ετών. Συμμετέχει ενεργά στους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων 
των σχολείων του Γκύζη.

Βιογραφικό

Βιογραφικό

Βιογραφικό
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Βιογραφικά Υποψηφίων

Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Γιαννακάκη Θεοδώρα
Πολιτικός επιστήμων 

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Αναγνωστοπούλου Άρτεμις

Γεννήθηκε το 1960 στο Φλαμπουρέσι Τρικάλων. Αποφοίτησε από το Λύκειο Τρικάλων και συνέχισε τις σπουδές της στη Σχολή Νοσηλευτών και 
Επισκεπτών Υγείας του ΕΕΣ. Απέκτησε το πτυχίο της το 1982 και έκτοτε εργάζεται στο ΓΝΑ «Λαϊκό» και από το 2008 είναι προϊσταμένη στο Τμήμα 
Μεταμόσχευσης Νεφρού και Ήπατος. Από το 2015 είναι μέλος του Συλλόγου Εργαζομένων του ΓΝΑ «Λαϊκό». Είναι μητέρα δύο παιδιών και από 
το 1978 κατοικεί στους Αμπελόκηπους.

Γουργιώτου Γεωργία 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στους Αμπελόκηπους, όπου και κατοικεί μέχρι σήμερα. Έχει σπουδάσει στην Γεωπονική σχολή Αθηνών και είναι 
πτυχιούχος Γεωπόνος. Εργάζεται στο Γηροκομείο Αθηνών. Τα δύο παιδιά της αποτέλεσαν και το μεγαλύτερο κίνητρο για την ενασχόλησή της 
με το γονεϊκό κίνημα. Είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 57ου Λυκείου Αθηνών, ταμίας στην Ένωση Γονέων του 
7ου διαμερίσματος και μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Γονέων. Συμμετέχει ενεργά στο χορευτικό των σχολείων του Ερυθρού και είναι μέλος 
του συλλόγου Κρητών Αμπελοκήπων «Ρίζες».

Ζάχο Ανδρονίκη 

Γεννήθηκε το 1979 στους Αγίους Σαράντα. Κατοικεί στην Αθήνα από το 1993. Έχει εργαστεί σε βιοτεχνία ρούχων, ως ελεύθερος επαγγελματίας 
και σήμερα είναι άνεργη. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών, 17 και 11 ετών. Συμμετέχει ενεργά στους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων 
των σχολείων του Γκύζη.

Βιογραφικό

Βιογραφικό

Βιογραφικό



Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Βογιατζής Μανώλης 
Συνταξιούχος ηλεκτρολόγος 

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Γιαννακάκη Θεοδώρα
Πολιτικός επιστήμων 

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Βάσιλα Αλεξάνδρα 

Γεννήθηκε το 1993 στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το 2ο Πειραματικό Λύκειο Αθήνας. Σπούδασε περιβαλλοντολόγος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και 
σήμερα είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην Πολεοδομία και Χωροταξία στο τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ. Συμμετείχε ενεργά σε όλα τα κινήματα 
της γενιάς της, όπως στον Δεκέμβρη του 2008. Στα φοιτητικά της χρόνια υπήρξε δραστήριο μέλος του Φοιτητικού Συλλόγου της σχολής της και 
ως μέλος της νεολαίας Συνασπισμού συμμετείχε στους αγώνες κατά των μνημονίων. Εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος. Δραστηριοποιείται 
συστηματικά σε ζητήματα πόλης σχετικά με την βιώσιμη κινητικότητα και τα δικαιώματα, αλλά και σε τοπικά ζητήματα, όπως στην προσπάθεια για 
δημιουργία του Μητροπολιτικού πάρκου στο Γουδή.

Δασκαλόπουλος Βασίλης 

Γεννήθηκε το 1959 στην Γορτυνία και κατοικεί στην Αθήνα από το 1970. Σπούδασε στη Σεβαστοπούλειο Τεχνική Σχολή στο τμήμα Εργοδηγών – 
Μηχανολόγων. Είναι βιοτέχνης και μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου στον κλάδο του αλουμινίου και των σιδηροκατασκευών και 
δραστηριοποιείται επαγγελματικά 30 χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής με έδρα το Γκύζη και το Πολύγωνο. Υπήρξε ενεργό μέλος του ΔΣ 
του Μορφωτικού & Πολιτιστικού Συλλόγου Γκύζη. Είναι Αντιπρόεδρος και μέλος του ΔΣ του Αθλητικού Ομίλου Γκυζιακού τα τελευταία 35 χρόνια. 
Από το 1975 υπήρξε μέλος της ΚΝΕ, του ΚΚΕ, του Συνασπισμού και μετέπειτα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μέλος της Ανοιχτής Πόλης και υποψήφιος 
κοινοτικός σύμβουλος από την ίδρυσή της. Είναι συντονιστής της Ανοιχτής Πόλης της 7ης κοινότητας και της Οργάνωσης Μελών του 
Πολυγώνου - Τουρκοβουνίων και μέλος της Νομαρχιακής Α΄ Αθήνας. Συμμετέχει ενεργά σε δράσεις συλλογικοτήτων και κινημάτων της 
περιοχής από θέσεις ευθύνης. Είναι μέλος του ΔΣ του Οργανισμού Πολιτισμού και Άθλησης του Δήμου Αθηναίων -ΟΠΑΝΔΑ και μέλος του ΔΣ της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου, Τριάθλου και Rugby League. Συμμετέχει ενεργά στους αγώνες για την εξυγίανση του 
Γηροκομείου Αθηνών.

Καρολίδου Βένια

Είναι γέννημα - θρέμα του Διαβολορέματος, που βρίσκεται στα όρια του Δ. Αθηναίων και Ν. Ψυχικού (Ελληνορώσσων). Σπούδασε οικονομικά 
στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κατόπιν διαγωνισμού, διορίστηκε στο Υπουργείο Γεωργίας - νυν Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
με ειδίκευση στα ευρωπαϊκά θέματα (κοινοτικά προγράμματα). Παράλληλα, κάνοντας εργασία την αγάπη της για τη φωτογραφία, εργάστηκε σε 
περιοδικά και εφημερίδες  ως ταξιδιωτική ρεπόρτερ και φωτογράφος τοπίου. Δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στην ανακούφιση και 
μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων. Είναι παντρεμένη με τον Γιάννη Κοκόλη, φοροτεχνικό, και έχει δύο παιδιά. Είναι πτυχιούχους των 
σχολών Χημικών Μηχανικών Πάτρας και Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Βιογραφικό

Βιογραφικό

Βιογραφικό

Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Βογιατζής Μανώλης 
Συνταξιούχος ηλεκτρολόγος 

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Γιαννακάκη Θεοδώρα
Πολιτικός επιστήμων 

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Καστανιώτης Σωτήρης – Χρήστος 

Γεννήθηκε στην AΘήνα το 1976. Φοίτησε την περίοδο 1994 - 1997 στο Anglia Polytechnic University of Cambridge στο Τμήμα Business with 
Maths. Μετέπειτα, σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Ιστορία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (1999 - 2004). Διετέλεσε μέλος  της ΠΑΣΠ την περίοδο 
1999 - 2006. Εργάζεται στην εταιρεία ΕΛΤΑ Courier από το 2005. Έχει διατελέσει Πρόεδρος και Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων 
Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ.

Κοκκώνη Δήμητρα (Μίτσα)

Γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα, και σπούδασε Οδοντιατρική στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Από το 1984 ασκούσε το επάγγελμα της 
οδοντιάτρου ως ελεύθερος επαγγελματίας στην περιοχή του Πολυγώνου.Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως οδοντίατρος στην Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας (ΕΣΥ). Από το 1975 υπήρξε μέλος της ΚΝΕ, του ΚΚΕ και μετέπειτα του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά τα χρόνια συμμετέχει ενεργά σε 
δράσεις συλλογικοτήτων και κινημάτων της περιοχής από θέσεις ευθύνης. Αγωνίζεται για το δημόσιο σύστημα υγείας, και την ποιοτική βελτίωση 
των παροχών των υπηρεσιών του. Μέσα και από την επαγγελματική της δραστηριότητα γνωρίζει από κοντά τις ανάγκες των πολιτών και 
ευαισθητοποιείται στην επίλυση προβλημάτων. Συμμετέχει ενεργά στους αγώνες για την εξυγίανση του Γηροκομείου Αθηνών. Είναι μέλος του 
Συντονιστικού της Ανοιχτής Πόλης του 7ου Διαμερίσματος.

Κούκος Αιμίλιος 

Γεννήθηκε στο Παλαιοκάτουνο Άρτας το 1956. Εργάστηκε ως εμποροϋπάλληλος για πάρα πολλά χρόνια, και στη συνέχεια ως ιδιοκτήτης 
οπωροπωλείου. Σήμερα είναι συνταξιούχος. Εντάσσεται στην Αριστερά από τη νεαρή του ηλικία, όπου και παραμένει μέχρι και σήμερα. 
Δραστηριοποιήθηκε στο συνδικαλιστικό κίνημα ως εργαζόμενος, κυρίως όμως για τα τοπικά ζητήματα. Για το λόγο αυτό συμμετείχε σε 
αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους της ευρύτερης περιοχής του Πολυγώνου και του Γκύζη  αγωνιζόμενος με συνέπεια για την επίλυση 
βασικών τοπικών προβλημάτων. Με την αυτοδιοίκηση ασχολείται περισσότερο από τριάντα χρόνια. Ήταν υποψήφιος διαμερισματικός σύμβουλος 
το 1985 και το 2014.

Βιογραφικό

Βιογραφικό

Βιογραφικό



Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Βογιατζής Μανώλης 
Συνταξιούχος ηλεκτρολόγος 

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Γιαννακάκη Θεοδώρα
Πολιτικός επιστήμων 

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Βάσιλα Αλεξάνδρα 

Γεννήθηκε το 1993 στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το 2ο Πειραματικό Λύκειο Αθήνας. Σπούδασε περιβαλλοντολόγος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και 
σήμερα είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην Πολεοδομία και Χωροταξία στο τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ. Συμμετείχε ενεργά σε όλα τα κινήματα 
της γενιάς της, όπως στον Δεκέμβρη του 2008. Στα φοιτητικά της χρόνια υπήρξε δραστήριο μέλος του Φοιτητικού Συλλόγου της σχολής της και 
ως μέλος της νεολαίας Συνασπισμού συμμετείχε στους αγώνες κατά των μνημονίων. Εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος. Δραστηριοποιείται 
συστηματικά σε ζητήματα πόλης σχετικά με την βιώσιμη κινητικότητα και τα δικαιώματα, αλλά και σε τοπικά ζητήματα, όπως στην προσπάθεια για 
δημιουργία του Μητροπολιτικού πάρκου στο Γουδή.

Δασκαλόπουλος Βασίλης 

Γεννήθηκε το 1959 στην Γορτυνία και κατοικεί στην Αθήνα από το 1970. Σπούδασε στη Σεβαστοπούλειο Τεχνική Σχολή στο τμήμα Εργοδηγών – 
Μηχανολόγων. Είναι βιοτέχνης και μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου στον κλάδο του αλουμινίου και των σιδηροκατασκευών και 
δραστηριοποιείται επαγγελματικά 30 χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής με έδρα το Γκύζη και το Πολύγωνο. Υπήρξε ενεργό μέλος του ΔΣ 
του Μορφωτικού & Πολιτιστικού Συλλόγου Γκύζη. Είναι Αντιπρόεδρος και μέλος του ΔΣ του Αθλητικού Ομίλου Γκυζιακού τα τελευταία 35 χρόνια. 
Από το 1975 υπήρξε μέλος της ΚΝΕ, του ΚΚΕ, του Συνασπισμού και μετέπειτα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μέλος της Ανοιχτής Πόλης και υποψήφιος 
κοινοτικός σύμβουλος από την ίδρυσή της. Είναι συντονιστής της Ανοιχτής Πόλης της 7ης κοινότητας και της Οργάνωσης Μελών του 
Πολυγώνου - Τουρκοβουνίων και μέλος της Νομαρχιακής Α΄ Αθήνας. Συμμετέχει ενεργά σε δράσεις συλλογικοτήτων και κινημάτων της 
περιοχής από θέσεις ευθύνης. Είναι μέλος του ΔΣ του Οργανισμού Πολιτισμού και Άθλησης του Δήμου Αθηναίων -ΟΠΑΝΔΑ και μέλος του ΔΣ της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου, Τριάθλου και Rugby League. Συμμετέχει ενεργά στους αγώνες για την εξυγίανση του 
Γηροκομείου Αθηνών.

Καρολίδου Βένια

Είναι γέννημα - θρέμα του Διαβολορέματος, που βρίσκεται στα όρια του Δ. Αθηναίων και Ν. Ψυχικού (Ελληνορώσσων). Σπούδασε οικονομικά 
στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κατόπιν διαγωνισμού, διορίστηκε στο Υπουργείο Γεωργίας - νυν Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
με ειδίκευση στα ευρωπαϊκά θέματα (κοινοτικά προγράμματα). Παράλληλα, κάνοντας εργασία την αγάπη της για τη φωτογραφία, εργάστηκε σε 
περιοδικά και εφημερίδες  ως ταξιδιωτική ρεπόρτερ και φωτογράφος τοπίου. Δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στην ανακούφιση και 
μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων. Είναι παντρεμένη με τον Γιάννη Κοκόλη, φοροτεχνικό, και έχει δύο παιδιά. Είναι πτυχιούχους των 
σχολών Χημικών Μηχανικών Πάτρας και Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Βιογραφικό
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Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Βογιατζής Μανώλης 
Συνταξιούχος ηλεκτρολόγος 

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Γιαννακάκη Θεοδώρα
Πολιτικός επιστήμων 

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Καστανιώτης Σωτήρης – Χρήστος 

Γεννήθηκε στην AΘήνα το 1976. Φοίτησε την περίοδο 1994 - 1997 στο Anglia Polytechnic University of Cambridge στο Τμήμα Business with 
Maths. Μετέπειτα, σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Ιστορία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (1999 - 2004). Διετέλεσε μέλος  της ΠΑΣΠ την περίοδο 
1999 - 2006. Εργάζεται στην εταιρεία ΕΛΤΑ Courier από το 2005. Έχει διατελέσει Πρόεδρος και Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων 
Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ.

Κοκκώνη Δήμητρα (Μίτσα)

Γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα, και σπούδασε Οδοντιατρική στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Από το 1984 ασκούσε το επάγγελμα της 
οδοντιάτρου ως ελεύθερος επαγγελματίας στην περιοχή του Πολυγώνου.Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως οδοντίατρος στην Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας (ΕΣΥ). Από το 1975 υπήρξε μέλος της ΚΝΕ, του ΚΚΕ και μετέπειτα του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά τα χρόνια συμμετέχει ενεργά σε 
δράσεις συλλογικοτήτων και κινημάτων της περιοχής από θέσεις ευθύνης. Αγωνίζεται για το δημόσιο σύστημα υγείας, και την ποιοτική βελτίωση 
των παροχών των υπηρεσιών του. Μέσα και από την επαγγελματική της δραστηριότητα γνωρίζει από κοντά τις ανάγκες των πολιτών και 
ευαισθητοποιείται στην επίλυση προβλημάτων. Συμμετέχει ενεργά στους αγώνες για την εξυγίανση του Γηροκομείου Αθηνών. Είναι μέλος του 
Συντονιστικού της Ανοιχτής Πόλης του 7ου Διαμερίσματος.

Κούκος Αιμίλιος 

Γεννήθηκε στο Παλαιοκάτουνο Άρτας το 1956. Εργάστηκε ως εμποροϋπάλληλος για πάρα πολλά χρόνια, και στη συνέχεια ως ιδιοκτήτης 
οπωροπωλείου. Σήμερα είναι συνταξιούχος. Εντάσσεται στην Αριστερά από τη νεαρή του ηλικία, όπου και παραμένει μέχρι και σήμερα. 
Δραστηριοποιήθηκε στο συνδικαλιστικό κίνημα ως εργαζόμενος, κυρίως όμως για τα τοπικά ζητήματα. Για το λόγο αυτό συμμετείχε σε 
αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους της ευρύτερης περιοχής του Πολυγώνου και του Γκύζη  αγωνιζόμενος με συνέπεια για την επίλυση 
βασικών τοπικών προβλημάτων. Με την αυτοδιοίκηση ασχολείται περισσότερο από τριάντα χρόνια. Ήταν υποψήφιος διαμερισματικός σύμβουλος 
το 1985 και το 2014.
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Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Βογιατζής Μανώλης 
Συνταξιούχος ηλεκτρολόγος 

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Γιαννακάκη Θεοδώρα
Πολιτικός επιστήμων 

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Κατσούλη Παναγιώτα (Τούλα)

Η Κατσούλη Παναγιώτα είναι κλινική ψυχολόγος. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958 και κατοικεί στο 7ο Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων από το 
1976. Σπούδασε στη Γαλλία και εργάζεται στην Ειδική Αγωγή από το 1988. Συμμετέχει στα κινήματα της γειτονιάς της.

Κουερίνης Νίκος 

Το 1965 ήρθε με την οικογένειά του ως πρόσφυγας από την Κωνσταντινούπολη και έκτοτε κατοικεί στους Αμπελοκήπους. Σπούδασε στη 
Σεβαστοπούλειο και στην Η’ Μέση Δημόσια Τεχνική Σχολή Αθήνας (τμήμα Εργοδηγών Μηχανολόγων) και έχει φοιτήσει στη σχολή Φωτογραφίας 
του ΑΚΤΟ. Δούλεψε πολλά χρόνια σε κατάστημα φωτογραφικών ως τεχνικός και προϊστάμενος στο τμήμα service φωτογραφικών μηχανών. Τα 
τελευταία δεκαπέντε χρόνια εργάζεται ως τεχνικός εργαστηρίου στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών 
(ΝΠΔΔ). Δραστηριοποιήθηκε εθελοντικά ως Σαμαρείτης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο πλαίσιο 
κρατικών φορέων (πρόγραμμα «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους») και ως εθελοντής στις ιατρικές υπηρεσίες της Ολυμπιάδας του 
2004. Είναι μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αμπελοκήπων. Ενδιαφέρεται να προωθήσει ζητήματα περιβάλλοντος, πολιτικής προστασίας 
και πολιτισμού. 

Κρασσάς Γιώργος 

Γεννήθηκε το 1955 στη Μυτιλήνη. Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. 
Συνταξιούχος.  Με αποκλειστική εργασία επί 35 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, με εργοταξιακή απασχόληση ως επιβλέπων μηχανικός και 
εργοστασιακή ως μηχανικός παραγωγής στον κλάδο τροφίμων. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω 
Αμπελοκήπων από τον Μάρτιο του 2018. Παντρεμένος με δύο κόρες.
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Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Βογιατζής Μανώλης 
Συνταξιούχος ηλεκτρολόγος 

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Γιαννακάκη Θεοδώρα
Πολιτικός επιστήμων 

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Λιγνός Ξενοφών

Γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα και ζει στο Πολύγωνο. Έχει μία κόρη 13 ετών. Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ από το 1989 και Διδάκτορας 
Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Surrey UK, ενώ έχει παρακολουθήσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Από το 
1992 και για μία εικοσαετία εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός στη μελέτη και κατασκευή πολλών και σημαντικών 
ηλεκτρομηχανολογικών, λιμενικών και περιβαλλοντικών έργων. Παράλληλα από το 1995 εργάζεται ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό 
(Ε.ΔΙ.Π) στο Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχει συμμετάσχει σε 
πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Είναι συγγραφέας δημοσιεύσεων σε διεθνή και εθνικά 
επιστημονικά περιοδικά και τριών μονογραφιών, καθώς και ανακοινώσεων σε Ελληνικά & Διεθνή συνέδρια με κριτές. Έχει διατελέσει εκλεγμένο 
τακτικό μέλος της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για έξι έτη και μέλος πολλών Συγκλητικών Επιτροπών. Σήμερα αποτελεί 
εκλεγμένο μέλος της Κοσμητείας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Από τα φοιτητικά του χρόνια ασχολείται με τα κοινά και το 
περιβάλλον, ενώ στο παρελθόν έχει συμμετάσχει στις εκλογές ως υποψήφιος Περιφερικός Σύμβουλος.

Μιμηγιάννης Θεόδωρος 

Είναι 19 ετών και σπουδάζει στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔΙΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει γεννηθεί και 
μεγαλώσει στο Πολύγωνο και είναι  απόφοιτος του 38ου Γυμνασίου-Λυκείου στην Ευελπίδων. Η καταγωγή του είναι από το Αμπελάκι 
Αμφιλοχίας, το οποίο επισκέπτεται συχνά. Τα βιώματα του, τόσο μέσα από την οικογένεια του όσο και από τις λίγες μέχρι τώρα δικές του 
εμπειρίες, τον έχουν στρέψει στον προοδευτικό κόσμο της αριστεράς, ο οποίος έχει δείξει ιστορικά ότι πάντα μάχεται για το καλύτερο. Έτσι 
λοιπόν ως νέος άνθρωπος θέλει να βοηθήσει τη γειτονιά του και να συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν συνεχώς.

Ξυνού Βασιλική (Βάσω) 

Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στα ΚΑΤΕΕ Αιγάλεω διακοσμήτρια. Ζει στην περιοχή Γκύζη Αθηνών τα τελευταία σαράντα χρόνια. 
Είναι ενταγμένη στην Αριστερά από τα φοιτητικά της χρόνια, με συμμετοχή στο Σύλλογο Σπουδαστών και αργότερα στους Συλλόγους Γονέων 
& Κηδεμόνων της περιοχής. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στο Δίκτυο Αλληλεγγύης της 7ης Δημοτικής Κοινότητας  Αθήνας.  
Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.
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Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Βογιατζής Μανώλης 
Συνταξιούχος ηλεκτρολόγος 

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Γιαννακάκη Θεοδώρα
Πολιτικός επιστήμων 

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Κατσούλη Παναγιώτα (Τούλα)

Η Κατσούλη Παναγιώτα είναι κλινική ψυχολόγος. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958 και κατοικεί στο 7ο Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων από το 
1976. Σπούδασε στη Γαλλία και εργάζεται στην Ειδική Αγωγή από το 1988. Συμμετέχει στα κινήματα της γειτονιάς της.

Κουερίνης Νίκος 

Το 1965 ήρθε με την οικογένειά του ως πρόσφυγας από την Κωνσταντινούπολη και έκτοτε κατοικεί στους Αμπελοκήπους. Σπούδασε στη 
Σεβαστοπούλειο και στην Η’ Μέση Δημόσια Τεχνική Σχολή Αθήνας (τμήμα Εργοδηγών Μηχανολόγων) και έχει φοιτήσει στη σχολή Φωτογραφίας 
του ΑΚΤΟ. Δούλεψε πολλά χρόνια σε κατάστημα φωτογραφικών ως τεχνικός και προϊστάμενος στο τμήμα service φωτογραφικών μηχανών. Τα 
τελευταία δεκαπέντε χρόνια εργάζεται ως τεχνικός εργαστηρίου στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών 
(ΝΠΔΔ). Δραστηριοποιήθηκε εθελοντικά ως Σαμαρείτης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο πλαίσιο 
κρατικών φορέων (πρόγραμμα «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους») και ως εθελοντής στις ιατρικές υπηρεσίες της Ολυμπιάδας του 
2004. Είναι μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αμπελοκήπων. Ενδιαφέρεται να προωθήσει ζητήματα περιβάλλοντος, πολιτικής προστασίας 
και πολιτισμού. 

Κρασσάς Γιώργος 

Γεννήθηκε το 1955 στη Μυτιλήνη. Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. 
Συνταξιούχος.  Με αποκλειστική εργασία επί 35 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, με εργοταξιακή απασχόληση ως επιβλέπων μηχανικός και 
εργοστασιακή ως μηχανικός παραγωγής στον κλάδο τροφίμων. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω 
Αμπελοκήπων από τον Μάρτιο του 2018. Παντρεμένος με δύο κόρες.
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Βαγγελίδης Κώστας
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Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Βογιατζής Μανώλης 
Συνταξιούχος ηλεκτρολόγος 

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
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Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
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Λιγνός Ξενοφών

Γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα και ζει στο Πολύγωνο. Έχει μία κόρη 13 ετών. Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ από το 1989 και Διδάκτορας 
Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Surrey UK, ενώ έχει παρακολουθήσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Από το 
1992 και για μία εικοσαετία εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός στη μελέτη και κατασκευή πολλών και σημαντικών 
ηλεκτρομηχανολογικών, λιμενικών και περιβαλλοντικών έργων. Παράλληλα από το 1995 εργάζεται ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό 
(Ε.ΔΙ.Π) στο Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχει συμμετάσχει σε 
πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Είναι συγγραφέας δημοσιεύσεων σε διεθνή και εθνικά 
επιστημονικά περιοδικά και τριών μονογραφιών, καθώς και ανακοινώσεων σε Ελληνικά & Διεθνή συνέδρια με κριτές. Έχει διατελέσει εκλεγμένο 
τακτικό μέλος της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για έξι έτη και μέλος πολλών Συγκλητικών Επιτροπών. Σήμερα αποτελεί 
εκλεγμένο μέλος της Κοσμητείας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Από τα φοιτητικά του χρόνια ασχολείται με τα κοινά και το 
περιβάλλον, ενώ στο παρελθόν έχει συμμετάσχει στις εκλογές ως υποψήφιος Περιφερικός Σύμβουλος.

Μιμηγιάννης Θεόδωρος 

Είναι 19 ετών και σπουδάζει στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔΙΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει γεννηθεί και 
μεγαλώσει στο Πολύγωνο και είναι  απόφοιτος του 38ου Γυμνασίου-Λυκείου στην Ευελπίδων. Η καταγωγή του είναι από το Αμπελάκι 
Αμφιλοχίας, το οποίο επισκέπτεται συχνά. Τα βιώματα του, τόσο μέσα από την οικογένεια του όσο και από τις λίγες μέχρι τώρα δικές του 
εμπειρίες, τον έχουν στρέψει στον προοδευτικό κόσμο της αριστεράς, ο οποίος έχει δείξει ιστορικά ότι πάντα μάχεται για το καλύτερο. Έτσι 
λοιπόν ως νέος άνθρωπος θέλει να βοηθήσει τη γειτονιά του και να συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν συνεχώς.

Ξυνού Βασιλική (Βάσω) 

Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στα ΚΑΤΕΕ Αιγάλεω διακοσμήτρια. Ζει στην περιοχή Γκύζη Αθηνών τα τελευταία σαράντα χρόνια. 
Είναι ενταγμένη στην Αριστερά από τα φοιτητικά της χρόνια, με συμμετοχή στο Σύλλογο Σπουδαστών και αργότερα στους Συλλόγους Γονέων 
& Κηδεμόνων της περιοχής. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στο Δίκτυο Αλληλεγγύης της 7ης Δημοτικής Κοινότητας  Αθήνας.  
Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.
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επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Βογιατζής Μανώλης 
Συνταξιούχος ηλεκτρολόγος 

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Γιαννακάκη Θεοδώρα
Πολιτικός επιστήμων 

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Μανιατάκης Ευάγγελος 

Γεννήθηκε το 1978 στην Αθήνα. Το 1996 τελείωσε το 57ο Λύκειο Αθηνών. Στη συνέχεια υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στις Δυνάμεις 
Αλεξιπτωτιστών, στην 1η ΜΑΛ στο Μάλεμε της Κρήτης. Σπούδασε Ανάπτυξη Εφαρμογών Διαδικτύου  στο Open University (UK) και είναι 
τελειόφοιτος του προπτυχιακού προγράμματος  “Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό” στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Εργάστηκε μέχρι το 
2013 στην οικογενειακή επιχείρηση εκτυπώσεων και το 2014 εντάχθηκε στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης. Σήμερα είναι ασφαλιστικός 
σύμβουλος. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Κρητών Αμπελοκήπων και Ψυχικού. 

Μπογδάνου Δόμνα 

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου και τελείωσε το Λύκειο. Κατόπιν σπούδασε Μαθηματικά στο πανεπιστήμιο Πατρών και Γραφιστική στο ΤΕΙ 
Αθήνας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική. Εργάστηκε ως γραφίστρια στο Δημιουργικό Γραφείο 
«Επίκεντρο» και στις Εκδόσεις Λυμπέρη. Από το 1995 εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη Δημόσια Εκπαίδευση. Τα περισσότερα χρόνια δίδασκε ως 
γραφίστρια στην Ειδικότητα Γραφικών Τεχνών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΛ, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ). Από το 2005 έως και το 2010 ήταν 
αποσπασμένη στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως Επιστημονική Σύμβουλος στον Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών. Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. της 6ης 
ΕΛΜΕ και μέλος του Συντονιστικού των καθηγητών σε διαθεσιμότητα. Μετά τη διετή περιπέτεια της διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ, 
επέστρεψε στην εκπαίδευση ως μαθηματικός. Αυτή τη στιγμή υπηρετεί με τριετή θητεία ως υποδιευθύντρια στο Δ.Ι.Ε.Κ. Αμπελοκήπων. Είναι 
παντρεμένη και μητέρα ενός παιδιού που σπουδάζει στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό του ΕΚΠΑ. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής ζωής του γιου 
της ασχολήθηκε με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων είτε ως Αντιπρόεδρος του ΔΣ είτε ως μέλος. 

Λέζα Ματρώνα 

Γεννήθηκε στον Πειραιά την 27-11-1945 όπου έζησε μέχρι τα 18 της χρόνια. Κατόπιν μετακόμισε στο Καλαμάκι, τον Χολαργό και εδώ και πολλά 
χρόνια κατοικεί στην Αθήνα. Είναι διαζευγμένη. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στην Ελλάδα. Εργάστηκε όλα της τα χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, 
εκτός από το διάστημα που τελείωσε τις σπουδές της και απασχολήθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κερατσινίου. Από πολύ νεαρή ηλικία 
συμμετέχει ενεργά στα κοινά. Όταν ακόμα  ήταν πολύ νέα ήταν στην Νεολαία Λαμπράκη του Πειραιά, αργότερα στον Φοιτητικό Σύλλογο, στο 
φεμινιστικό κίνημα, στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά, στο ΕΚΚΕ  και εδώ και πολλά χρόνια σταθερά στον ΣΥΡΙΖΑ.    
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Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Βογιατζής Μανώλης 
Συνταξιούχος ηλεκτρολόγος 

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Γιαννακάκη Θεοδώρα
Πολιτικός επιστήμων 

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Σταυρουλάκης Αδάμ 

Eίναι 23 χρονών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Νέα Φιλοθέη Αμπελοκήπων. Αποφοίτησε από το Αρσάκειο Ψυχικού. Είναι τελειόφοιτος του 
τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ. Από το 2011 οργανώθηκε στο μαθητικό της Νεολαίας του Συνασπισμού και συμμετείχε σε πολλές 
κινηματικές διεργασίες ( Πλατείες , ΕΡΤ κλπ). Πλέον είναι μέλος της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ και συμμετέχει στο σχήμα του ΒLOCO ΟΠΑ. Παράλληλα 
ασχολείται με την μουσική και τον αθλητισμό. Παίζει ηλεκτρικό μπάσο και ασχολείται με το βόλεϊ εδώ και 8 χρόνια. Κατέκτησε την 2η θέση στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με το εφηβικό τμήμα του Παναθηναικού. Πλέον είναι αθλητής του ΑΚΕΖ Ζωγράφου. 

Φίλης Διομήδης 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977, μεγάλωσε και κατοικεί μόνιμα στην περιοχή του Γκύζη. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., στην Λάρισα 
και ίδρυσε το δικό του Τεχνικό Γραφείο το 2007. Ειδικεύεται σε μελέτες αδειοδότησης και προσφέρει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου σε 
εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τελεί ως άμισθος σύμβουλος του Συλλόγου Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων Ελλάδας. Λόγω 
επαγγελματικής ενασχόλησης γνωρίζει εις βάθος θέματα περιβαλλοντικά, ανακύκλωσης, πολεοδομικά, και από "πρώτο χέρι" τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει ο πολίτης στην επαφή του με τη Δημόσια Διοίκηση. Είναι παντρεμένος με ένα παιδί και ασχολείται ερασιτεχνικά με την 
αστρονομία.

Χριστόπουλος Νίκος

Κατάγεται από την ορεινή Αρκαδία και  γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962.  Κατοικεί  με  την οικογένειά του στην περιοχή του Πολυγώνου. 
Σπούδασε πληροφορική στην Αθήνα και συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι. Η δημιουργική του διάθεση και η πεποίθησή του ότι το πράσινο 
συμβάλλει στην ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση της ζωής του ανθρώπου, τον οδήγησαν στην επαγγελματική του ενασχόληση στον τομέα του 
πρασίνου. Από νέος υπήρξε οργανωμένος στην Αριστερά και μέχρι σήμερα έχει δραστήρια συμμετοχή στα κοινά, μέσα από κινηματικές δράσεις. 
Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για τα θέματα της παιδείας και της νεολαίας εκφράζεται μέσα από την ενεργό  συμμετοχή του στο γονεϊκό κίνημα. 
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Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Βογιατζής Μανώλης 
Συνταξιούχος ηλεκτρολόγος 

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Γιαννακάκη Θεοδώρα
Πολιτικός επιστήμων 

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Μανιατάκης Ευάγγελος 

Γεννήθηκε το 1978 στην Αθήνα. Το 1996 τελείωσε το 57ο Λύκειο Αθηνών. Στη συνέχεια υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στις Δυνάμεις 
Αλεξιπτωτιστών, στην 1η ΜΑΛ στο Μάλεμε της Κρήτης. Σπούδασε Ανάπτυξη Εφαρμογών Διαδικτύου  στο Open University (UK) και είναι 
τελειόφοιτος του προπτυχιακού προγράμματος  “Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό” στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Εργάστηκε μέχρι το 
2013 στην οικογενειακή επιχείρηση εκτυπώσεων και το 2014 εντάχθηκε στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης. Σήμερα είναι ασφαλιστικός 
σύμβουλος. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Κρητών Αμπελοκήπων και Ψυχικού. 

Μπογδάνου Δόμνα 

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου και τελείωσε το Λύκειο. Κατόπιν σπούδασε Μαθηματικά στο πανεπιστήμιο Πατρών και Γραφιστική στο ΤΕΙ 
Αθήνας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική. Εργάστηκε ως γραφίστρια στο Δημιουργικό Γραφείο 
«Επίκεντρο» και στις Εκδόσεις Λυμπέρη. Από το 1995 εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη Δημόσια Εκπαίδευση. Τα περισσότερα χρόνια δίδασκε ως 
γραφίστρια στην Ειδικότητα Γραφικών Τεχνών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΛ, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ). Από το 2005 έως και το 2010 ήταν 
αποσπασμένη στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως Επιστημονική Σύμβουλος στον Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών. Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. της 6ης 
ΕΛΜΕ και μέλος του Συντονιστικού των καθηγητών σε διαθεσιμότητα. Μετά τη διετή περιπέτεια της διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ, 
επέστρεψε στην εκπαίδευση ως μαθηματικός. Αυτή τη στιγμή υπηρετεί με τριετή θητεία ως υποδιευθύντρια στο Δ.Ι.Ε.Κ. Αμπελοκήπων. Είναι 
παντρεμένη και μητέρα ενός παιδιού που σπουδάζει στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό του ΕΚΠΑ. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής ζωής του γιου 
της ασχολήθηκε με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων είτε ως Αντιπρόεδρος του ΔΣ είτε ως μέλος. 

Λέζα Ματρώνα 

Γεννήθηκε στον Πειραιά την 27-11-1945 όπου έζησε μέχρι τα 18 της χρόνια. Κατόπιν μετακόμισε στο Καλαμάκι, τον Χολαργό και εδώ και πολλά 
χρόνια κατοικεί στην Αθήνα. Είναι διαζευγμένη. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στην Ελλάδα. Εργάστηκε όλα της τα χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, 
εκτός από το διάστημα που τελείωσε τις σπουδές της και απασχολήθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κερατσινίου. Από πολύ νεαρή ηλικία 
συμμετέχει ενεργά στα κοινά. Όταν ακόμα  ήταν πολύ νέα ήταν στην Νεολαία Λαμπράκη του Πειραιά, αργότερα στον Φοιτητικό Σύλλογο, στο 
φεμινιστικό κίνημα, στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά, στο ΕΚΚΕ  και εδώ και πολλά χρόνια σταθερά στον ΣΥΡΙΖΑ.    

Βιογραφικό
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Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Βογιατζής Μανώλης 
Συνταξιούχος ηλεκτρολόγος 

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Γιαννακάκη Θεοδώρα
Πολιτικός επιστήμων 

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Σταυρουλάκης Αδάμ 

Eίναι 23 χρονών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Νέα Φιλοθέη Αμπελοκήπων. Αποφοίτησε από το Αρσάκειο Ψυχικού. Είναι τελειόφοιτος του 
τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ. Από το 2011 οργανώθηκε στο μαθητικό της Νεολαίας του Συνασπισμού και συμμετείχε σε πολλές 
κινηματικές διεργασίες ( Πλατείες , ΕΡΤ κλπ). Πλέον είναι μέλος της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ και συμμετέχει στο σχήμα του ΒLOCO ΟΠΑ. Παράλληλα 
ασχολείται με την μουσική και τον αθλητισμό. Παίζει ηλεκτρικό μπάσο και ασχολείται με το βόλεϊ εδώ και 8 χρόνια. Κατέκτησε την 2η θέση στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με το εφηβικό τμήμα του Παναθηναικού. Πλέον είναι αθλητής του ΑΚΕΖ Ζωγράφου. 

Φίλης Διομήδης 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977, μεγάλωσε και κατοικεί μόνιμα στην περιοχή του Γκύζη. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., στην Λάρισα 
και ίδρυσε το δικό του Τεχνικό Γραφείο το 2007. Ειδικεύεται σε μελέτες αδειοδότησης και προσφέρει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου σε 
εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τελεί ως άμισθος σύμβουλος του Συλλόγου Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων Ελλάδας. Λόγω 
επαγγελματικής ενασχόλησης γνωρίζει εις βάθος θέματα περιβαλλοντικά, ανακύκλωσης, πολεοδομικά, και από "πρώτο χέρι" τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει ο πολίτης στην επαφή του με τη Δημόσια Διοίκηση. Είναι παντρεμένος με ένα παιδί και ασχολείται ερασιτεχνικά με την 
αστρονομία.

Χριστόπουλος Νίκος

Κατάγεται από την ορεινή Αρκαδία και  γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962.  Κατοικεί  με  την οικογένειά του στην περιοχή του Πολυγώνου. 
Σπούδασε πληροφορική στην Αθήνα και συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι. Η δημιουργική του διάθεση και η πεποίθησή του ότι το πράσινο 
συμβάλλει στην ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση της ζωής του ανθρώπου, τον οδήγησαν στην επαγγελματική του ενασχόληση στον τομέα του 
πρασίνου. Από νέος υπήρξε οργανωμένος στην Αριστερά και μέχρι σήμερα έχει δραστήρια συμμετοχή στα κοινά, μέσα από κινηματικές δράσεις. 
Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για τα θέματα της παιδείας και της νεολαίας εκφράζεται μέσα από την ενεργό  συμμετοχή του στο γονεϊκό κίνημα. 
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Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Βογιατζής Μανώλης 
Συνταξιούχος ηλεκτρολόγος 

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Τσούτση - Γκογκώνη Βαλεντίνα 

Γεννήθηκε στα Βρυσεράτου του νομού Αργυροκάστρου της Βόρειας Ηπείρου το 1966. Μεγάλωσε στο χωριό Μπιστρίτσα του Νομού Δελβίνου της 
Βόρειας Ηπείρου, από όπου αναχώρησε το 1985 για να σπουδάσει στο Οικονομικό τμήμα του πανεπιστημίου των Τιράνων. Είναι παντρεμένη και 
έχει αποκτήσει δυο κόρες 27 και 20 χρονών. Ξεκίνησε να εργάζεται στο Γηροκομείο Αθηνών ως τραπεζοκαθαρίστρια το 1999. Από την αγάπη 
της για την φροντίδα των ηλικιωμένων το 2010 αποφάσισε να δώσει πανελλήνιες εξετάσεις για να σπουδάσει Νοσηλευτική. Πέρασε με επιτυχία 
στο τμήμα της Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ολοκλήρωσε τις σπουδές της το 2015. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών 
της προήχθη σε προϊσταμένη του τμήματος Βασίλισσα Όλγα του Γηροκομείου Αθηνών. Από το 2013 είναι μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου των 
Εργαζομένων του Γηροκομείου Αθηνών.

Φωτεινάτου - Κοχιλίδη Σταματίνα (Ματίνα)

Συνταξιούχος του Δημοσίου. Γεννήθηκε στην Αθήνα στην περιοχή των Αμπελοκήπων, όπου ζει μέχρι σήμερα. Παντρεύτηκε και απέκτησε δύο 
παιδιά. Αποφοίτησε από το 38ο Λύκειο Αθηνών.  Είναι παιδαγωγός με  περαιτέρω σπουδές στην Ειδική Αγωγή (Μαθησιακές Δυσκολίες - 
Δυσλεξία) από το  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο  Αθηνών. Ομιλεί την Αγγλική γλώσσα. Υπηρέτησε  ως παιδαγωγός σε Παιδικούς 
Σταθμούς του Δημοτικού  Βρεφοκομείου Αθήνας την περίοδο 1982-2005 και ως διοικητική υπάλληλος την περίοδο 2005-2011. Μέλος  Σύριζα 
Αμπελόκηπων και μέλος του Συλλόγου  Άνω Αμπελοκήπων. Μέλος  Ε.Ε.Α. 
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Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Βογιατζής Μανώλης 
Συνταξιούχος ηλεκτρολόγος 

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Τσούτση - Γκογκώνη Βαλεντίνα 

Γεννήθηκε στα Βρυσεράτου του νομού Αργυροκάστρου της Βόρειας Ηπείρου το 1966. Μεγάλωσε στο χωριό Μπιστρίτσα του Νομού Δελβίνου της 
Βόρειας Ηπείρου, από όπου αναχώρησε το 1985 για να σπουδάσει στο Οικονομικό τμήμα του πανεπιστημίου των Τιράνων. Είναι παντρεμένη και 
έχει αποκτήσει δυο κόρες 27 και 20 χρονών. Ξεκίνησε να εργάζεται στο Γηροκομείο Αθηνών ως τραπεζοκαθαρίστρια το 1999. Από την αγάπη 
της για την φροντίδα των ηλικιωμένων το 2010 αποφάσισε να δώσει πανελλήνιες εξετάσεις για να σπουδάσει Νοσηλευτική. Πέρασε με επιτυχία 
στο τμήμα της Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ολοκλήρωσε τις σπουδές της το 2015. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών 
της προήχθη σε προϊσταμένη του τμήματος Βασίλισσα Όλγα του Γηροκομείου Αθηνών. Από το 2013 είναι μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου των 
Εργαζομένων του Γηροκομείου Αθηνών.

Φωτεινάτου - Κοχιλίδη Σταματίνα (Ματίνα)

Συνταξιούχος του Δημοσίου. Γεννήθηκε στην Αθήνα στην περιοχή των Αμπελοκήπων, όπου ζει μέχρι σήμερα. Παντρεύτηκε και απέκτησε δύο 
παιδιά. Αποφοίτησε από το 38ο Λύκειο Αθηνών.  Είναι παιδαγωγός με  περαιτέρω σπουδές στην Ειδική Αγωγή (Μαθησιακές Δυσκολίες - 
Δυσλεξία) από το  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο  Αθηνών. Ομιλεί την Αγγλική γλώσσα. Υπηρέτησε  ως παιδαγωγός σε Παιδικούς 
Σταθμούς του Δημοτικού  Βρεφοκομείου Αθήνας την περίοδο 1982-2005 και ως διοικητική υπάλληλος την περίοδο 2005-2011. Μέλος  Σύριζα 
Αμπελόκηπων και μέλος του Συλλόγου  Άνω Αμπελοκήπων. Μέλος  Ε.Ε.Α. 

Βιογραφικό

Βιογραφικό

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗΑΘΗΝΑ 
ΝΑΣΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ




