
                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Βιογραφικό: Κατάγομαι από τον Πειραιά και την Ικαρία. Έχω δύο παιδιά φοιτητές, 

το Φοίβο και την  Άρτεμη. Τελείωσα το Ράλλειο Λύκειο του Πειραιά. Είμαι 

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και 

κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου για Στατικές και Συγκοινωνιακές Μελέτες. Είμαι 

μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.  Έχω επιμορφωθεί στο Συμμετοχικό 

Σχεδιασμό και σε Περιβαλλοντικά Θέματα. Κατέχω Παιδαγωγικό Πτυχίο της 

ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ. Μιλάω δύο ξένες γλώσσες. Μέχρι το 1996 διατηρούσα Τεχνικό 

Γραφείο. Στη συνέχεια, μέσω διαγωνισμού ΑΣΕΠ, εργάστηκα στο Ταμείο Εθνικής 

Οδοποιΐας. Από το 2003 εργάζομαι σαν Εκπαιδευτικός στη  Γενική και Τεχνική 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπου στράφηκα από αγάπη και ενδιαφέρον για τα παιδιά 

και τους εφήβους. Έχω εκπαιδευτεί  στη Πρόληψη και Έγκαιρη Παρέμβαση σε 

θέματα Εξαρτήσεων, και στη προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και Ανθεκτικότητας. 

Κατοικώ στη Νέα Φιλαδέλφεια  από το 1994. Από τα μαθητικά μου  χρόνια 

πολιτικοποιήθηκα. Στα φοιτητικά μου χρόνια  συμμετείχα ενεργά στα αριστερά 

κινήματα και ήμουν μέλος του ΔΣ του Συλλόγου φοιτητών. Μέχρι σήμερα 

δραστηριοποιούμαι έντονα σε όλους τους κοινωνικούς αγώνες για μια κοινωνία πιο 

δίκαιη, χωρίς εκμετάλλευση, δημοκρατική, ειρηνική, αλληλέγγυα, με προτεραιότητα 

τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, με σεβασμό στο περιβάλλον. Από ιδιαίτερη αγάπη 

και πίστη στους νέους ανθρώπους, αλλά και από την ιδιότητά μου σαν εκπαιδευτικός, 

αναγνωρίζοντας την τεράστια “πληγή” των εξαρτήσεων, δραστηριοποιούμαι στη 

πρόληψη και αντιμετώπιση τους, βοηθώντας διάφορους σχετικούς Φορείς και 

συλλόγους. 
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Γιατί συμμετέχω στη Δύναμη Πολιτών: 

Γιατί δεν ανέχομαι : 

• Να βλέπω και να βιώνω καθημερινά την ολική καταστροφή, που συμβαίνει 

στην πατρίδα μου και στους ανθρώπους της. 

• Να υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν στα σκουπίδια για τροφή, 

• Να πηγαίνουν τα παιδιά νηστικά στο σχολείο. 

• Να αυτοκτονούν συνάνθρωποί μας, μην αντέχοντας την οικονομική 

καταστροφή τους και το κουρέλιασμα της αξιοπρέπειάς τους. 

• Να μένουν άνθρωποι χωρίς περίθαλψη, γιατί δεν έχουν να πληρώσουν 

γιατρούς και φάρμακα. 

• Να βλέπω τα παιδιά μας, που μεγαλώσαμε με κόπους, θυσίες, όνειρα και 

προσδοκίες, να γίνονται μετανάστες. 

• Να χάνονται τα όνειρα και οι ελπίδες των νέων ανθρώπων. 

• Να χάνεται το χαμόγελο και η χαρά στα πρόσωπα των παιδιών και των 

συνανθρώπων μου. 

• Να βλέπω γύρω μου απόγνωση και απελπισία. 

• Να πληθαίνουν καθημερινά οι άστεγοι. 

 

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!! 

 

 Θέλω να συμβάλλω, με όποιο τρόπο μπορώ, με όλες μου τις δυνάμεις, να 

σταματήσει αυτή η καταστροφή. 

 Πιστεύω ότι Πολίτης σημαίνει ουσιαστική και ενεργή συμμετοχή στα κοινά. 

 Η κοινωνική ευθύνη υπαγορεύει δημιουργική συμμετοχή σε δομές 

αλληλεγγύης, κοινωνικές και εργατικές συλλογικότητες. 

 Έχουμε ανάγκη από μία Τοπική Αυτοδιοίκηση που: 

• Θα λειτουργεί με συλλογικό και συμμετοχικό τρόπο. 

• Θα ακούει, θα συναισθάνεται και θα ενεργεί με γνώμονα το κοινωνικό 

όφελος, ανιδιοτελώς. 

• Θα ενδιαφέρεται για τα προβλήματα και τις ανάγκες των δημοτών. 

• Θα αγωνίζεται για την προστασία του περιβάλλοντος. 

• Θα αγωνίζεται και θα διεκδικεί μαζί με τους Δημότες. 

 

  Συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο της  ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, που εκφράζει όλες 

τις παραπάνω αξίες και ιδανικά! 

 Γιατί μόνο έτσι θα μπορώ να κοιτάζω στα μάτια τα παιδιά μου και τους μαθητές 

μου, με αίσθημα ευθύνης και αξιοπρέπεια. 


