
                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Βιογραφικό: Γεννήθηκε στις 28/7/1989 στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί μόνιμα στη Νέα 

Χαλκηδόνα. Τελείωσε το Ενιαίο Λύκειο Ν. Χαλκηδόνας και ακολούθησε το κλάδο των 

οικονομικών επιστημών. Αποφοίτησε από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), όπου συνεχίζει και σήμερα στο ίδιο τμήμα 

της μεταπτυχιακές του σπουδές με εξειδίκευση στην οικονομική θεωρία. Κατά τα φοιτητικά 

του χρόνια υπήρξε εκπρόσωπος φοιτητών και από το 2010 εντάχθηκε στην Ριζοσπαστική 

Αριστερά. Συμμετέχει στις πολιτικές και κινηματικές διαδικασίες της γειτονιάς του και είναι 

μέλος της γραμματείας Ν.ΣΥΡΙΖΑ Ν.Χαλκηδόνας –Ν.Φιλαδέλφειας. 

Γιατί συμμετέχω στη Δύναμη Πολιτών: Μετά από 4 χρόνια μνημονίου και μια κοινωνία να 

υποφέρει από 28% ανεργία, με το 60% των νέων να είναι άνεργοι, προσπαθούν να μας 

πείσουν ότι πάμε καλά αφού επιτέλους – ίσως -  πετύχαμε το πρωτογενές πλεόνασμα. 

Απολύτως με  την ίδια λογική οι Καλλικρατικές δημοτικές αρχές προσπαθούν να μας 

πείσουν ότι τα καταφέρνουν με την σειρά τους μια χαρά. Στην πραγματικότητα όμως 

απέχουμε πολύ από αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε Δήμους και συγκεκριμένα τον δικό 

μας δήμο όπου οι παροχές στους κατοίκους είναι ανεπαρκέστατες. Μέσα σε αυτό λοιπόν το 

πλαίσιο οι επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές αποκτούν βαρύνουσα πολιτική σημασία.  

Στους δημότες τίθεται το εξής δίλλημα: θα συνεχιστεί η νεοφιλελεύθερη πολιτική που έχει 

επιβληθεί στους Δήμους μέσω του Μνημονίου και του Καλλικράτη και οδηγεί σε 

ξεπούλημα των κοινωνικών υπηρεσιών ή θα ανατραπεί μέσω της δημιουργίας μίας 

πραγματικά δημοκρατικής αυτόνομης τοπικής αυτοδιοίκησης με θεσμούς όπως 
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συμμετοχικός προϋπολογισμός και  συνελεύσεις γειτονιάς που θα επιτρέπουν σε όλους 

τους πολίτες να έχουν λόγο και δράση στην διοίκηση του δήμου τους; Φανταζόμαστε και 

θέλουμε έναν Δήμο όπως αυτούς που είχαμε ή θέλουμε έναν Δήμο όπου οι κάτοικοι θα 

έχουν πραγματικό λόγο και ρόλο και τα κοινά δεν θα είναι υπόθεση μίας χούφτας ειδικών, 

όπου θα δοθούν μάχες απέναντι σε αυτήν την πολιτική εξαθλίωσης, όπου θα δοθούν μάχες 

απέναντι στον φασισμό όπου θα ξεκινήσουμε έναν αγώνα ανατροπής και δημιουργίας; 

Επειδή η ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ σηματοδοτεί αυτή την αρχή θέτω με την σειρά μου την 

υποψηφιότητα μου δίπλα στους άλλους συνοδοιπόρους σε αυτόν τον όμορφο αγώνα. 


