
                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Βιογραφικό: Γεννήθηκα στην Τσεχοσλοβακία από γονείς πολιτικούς πρόσφυγες. Ήρθα στην 

Ελλάδα το 1965 και έκτοτε κατοικώ μόνιμα στη Νέα Χαλκηδόνα. Είμαι παντρεμένη με τον 

Πολιτικό Μηχανικό Δημήτρη Αργυράκη και έχουμε δύο παιδιά. Είμαι πτυχιούχος της 

Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά και από το 1983 εργάζομαι ως υπάλληλος του 

Υπουργείου Οικονομικών. Δραστηριοποιούμαι στα συνδικαλιστικά όργανα του Υπουργείου 

Οικονομικών, μέσα από την παράταξη της ΑΣΚΙ εφοριακών. 

Γιατί συμμετέχω στη Δύναμη Πολιτών: Η γειτονιά μου, ο Δήμος μου, αποτελεί εδώ και 

περίπου 50 χρόνια, για μένα και την οικογένειά μου, το ευρύτερο σπίτι μου. Χρόνια τώρα, 

παρά το γεγονός ότι ήμουν κοινωνός των δρώμενων στην πόλη μου, περιοριζόμουν στον 

εντοπισμό, τη διεξοδική συζήτηση και την κριτική των όποιων προβλημάτων. 

Η ‘‘Δύναμη Πολιτών’’ με επικεφαλής τον υποψήφιο Δήμαρχο Άρη Βασιλόπουλο,  

ενστερνίζεται μια διαφορετική κουλτούρα για τα αυτοδιοικητικά πράγματα, σε μια 

διαλεκτική σχέση με το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον, ενάντια στην ισχύουσα 

‘‘καθεστωτική’’ αντίληψη της ανάθεσης και της ερήμην των πολιτών διαχείρισης, που έχει 

σαν αποτέλεσμα, κοινωνικές λειτουργίες που προασπίζουν και διευρύνουν τα ατομικά και 

συλλογικά δικαιώματα, να εκφυλίζονται σταδιακά σε τυπικές διεκπεραιωτικές διαδικασίες 

κατ’ επίφαση δημοκρατικές.  
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Η ‘‘Δύναμη Πολιτών’’ θέτει ως βασικό πολιτικό πρόταγμα την ανατροπή αυτών των 

κανόνων εφαρμογής της διοίκησης, που οδήγησαν στην απαξίωση των ενεργών πολιτικών 

και κοινωνικών θεσμών στη συνείδηση της πλειοψηφίας των πολιτών και την ενεργοποίηση 

των θεσμών εκείνων που καταδεικνύουν την αναγκαιότητα συμμετοχής στα κοινωνικά 

δρώμενα, που προάγουν την αντίληψη του ενεργού πολίτη κι όχι του απλού ψηφοφόρου, 

που ενδυναμώνουν τις δικλείδες κοινωνικού ελέγχου κι όχι τους μηχανισμούς ανάπτυξης 

στεγανών σε κάθε λογής κοινωνική δραστηριότητα, που θεμελιώνουν στην ουσία την 

ειδοποιό διαφορά ανάμεσα σε ‘‘διοικούμενους’’ και ‘‘ευδιοικούμενους’’ κοινωνικούς 

σχηματισμούς.  

‘‘Τούτες τις μέρες’’, λοιπόν, που ‘‘ο άνεμος μας κυνηγά’’ με έωλα ιδεολογήματα και 

παρωχημένες θεωρίες των ‘‘δύο άκρων’’, προσπαθώντας να μπολιάσει το ‘‘είναι’’ μας με 

σπόρους φασιστικής και ρατσιστικής προέλευσης, αναδύεται μια επιτακτική πρόκληση να 

αφυπνιστούν συνειδήσεις, να ερεθιστούν αγωνιστικά αντανακλαστικά που είχαν 

απονευρωθεί. Η πρόκληση αυτή έπαιξε τον καταλυτικό ρόλο και στη δική μου απόφαση να 

συμμετάσχω ενεργά στις επικείμενες δημοτικές εκλογές, εκφράζοντας τη στήριξή μου σε 

μια συλλογική προσπάθεια ανάδειξης της σαφούς υπεροχής του αξιακού φορτίου που 

σηματοδοτεί το ‘‘ένα άκρο’’, δηλαδή της αντίστασης σε κάθε μορφής καιροσκοπισμό που 

εμπορεύεται τα όνειρά μας στο χρηματιστήριο του ‘‘δούναι-λαβείν’’, της ολόπλευρης 

στήριξης προσωπικοτήτων που βαφτίζονται μέσα στην κολυμπήθρα των αγώνων και της 

κοινωνικής καταξίωσης και όχι στα θολά νερά του παρασκηνίου και της εξαγοράς των 

συνειδήσεων, της κατηγορηματικής άρνησης στον ευνουχισμό της διαφορετικής άποψης, 

της υπεράσπισης του δικαιώματός μας να αποτελούμε μια κοινωνία ανθρώπων που 

σκέφτεται, διεκδικεί, αμφισβητεί και ελέγχει την εξουσία, λειτουργώντας με ανιδιοτέλεια 

και αλληλοσεβασμό. Της εμπεδωμένης πεποίθησης, εν τέλει,  ότι ‘‘για να γυρίσει ο ήλιος 

θέλει δουλειά πολλή’’! 


