
                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Βιογραφικό: Γεννήθηκα  το 1962 στη   Ν. Φιλαδέλφεια  όπου  και κατοικώ από τότε μόνιμα  

με την οικογένειά μου Είμαι παντρεμένος με τη Μίνα Βασιλάκη και έχω δυο γιους, το 

Γιώργο και τον Βαγγέλη. Αποφοίτησα από το 1ο Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας. Ασχολήθηκα για 

πολλά χρόνια με το ποδόσφαιρο ως αθλητής του ΑΟΝΦ ενώ παράλληλα  φοίτησα ως 

προγραμματιστής στις σχολές  ΞΥΝΗ και   παρακολούθησα, στο ΕΛΚΕΠΑ , μαθήματα  

marketing  -πωλήσεων. .Ακολούθησα  το επάγγελμα του ασφαλιστικού συμβούλου, σε 

ηλικία 21 ετών, το οποίο και διατηρώ έως σήμερα. Δραστηριοποιήθηκα για τα μαθητικά 

ζητήματα αρχικά (υπήρξα πρόεδρος του 15μελούς του σχολείου μου) και στη συνέχεια 

ανέπτυξα πολιτική δράση , πάντα στο χώρο της Αριστεράς ,παλεύοντας για μια καλύτερη 

και πιο δίκαιη ζωή για όλους.  Διετέλεσα  μέλος του Δ.Σ του  Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου αρχικά και στη συνέχεια του  4ου Γυμνασίου και 

του 3ου Λυκείου  Ν. Φιλαδέλφειας και υποστήριξα  τους μαθητικούς αγώνες της περιόδου 

2006-2008. Αργότερα ,παρακολούθησα με ενδιαφέρον  το  κίνημα των αγανακτισμένων και   

συμμετείχα, τοπικά, στη δημιουργία της Λαϊκής Συνέλευσης  θεωρώντας ότι η ενεργή 

συμμετοχή  και η αγωνιστική διεκδίκηση-τόσο  στους χώρους δουλειάς όσο και  σε τοπικό 

επίπεδο-  είναι οι βασικές προϋποθέσεις (απ’ την πλευρά της ατομικής ευθύνης)  

προκειμένου να δοθεί απάντηση στα αδιέξοδα της εποχής μας. 

Γιατί συμμετέχω στη Δύναμη Πολιτών: Συμμετέχω  στη ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ με υποψήφιο 

δήμαρχο τον Άρη Βασιλόπουλο γιατί πιστεύω  ότι η παράταξη αυτή έχει αγωνιστικούς 
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στόχους και αρχές  και  παλεύει για ένα δήμο που θα διεκδικεί « για τους πολίτες με τους 

πολίτες». Φέρνει δηλαδή  τον αέρα  μιας νέας νοοτροπίας και ταυτόχρονα  τη σοβαρότητα 

μιας εμπνευσμένης και στοχευμένης προσπάθειας με δεσμεύσεις μέσα σε συγκεκριμένα 

πολιτικά πλαίσια. Αξίζει  να συμμετέχουμε όλοι σ’ αυτή την προσπάθεια, όπως μπορεί ο 

καθένας, από θέσεις ευθύνης ή όχι, διαθέτοντας μέρος  από το χρόνο μας και να 

απεγκλωβιστούμε έτσι  από τη λογική της ανάθεσης ,της απάθειας  και της ηττοπάθειας. 


